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Introdução 

O prazo de execução é um dos fatores que influem no preço proposto pelos 
construtores para a execução de uma obra pública. Afinal, além dos custos diretos com 
insumos, equipamentos e mão de obra nela aplicados diretamente, a execução exige diversos 
custos indiretos que dependem do tempo de duração dos trabalhos. Dentre estes custos 
indiretos sobressaem os referentes à “Administração de Obra”, que são aqueles relacionados à 
estrutura e ao pessoal de apoio mobilizados tanto na sede da empresa (“Administração 
Central”) quanto no local da obra (“Administração Local”) durante a execução do objeto 
contratado. 

O presente estudo terá por escopo analisar a influência que a extensão do prazo de 
execução do objeto contratado tem nos custos de “Administração de Obra” e seus reflexos no 
equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos administrativos de obras públicas.1 

Com este mister, o artigo aborda (1.) os custos abarcados pela verba comumente 
denominada “Administração de Obra” e sua decomposição em “Administração Central” e 
“Administração Local”, (2.) os fatos que via de regra causam a extensão dos prazos 
inicialmente previstos para a execução das obras e (3.) o dever-poder de a Administração 
Pública manter hígido o equilíbrio econômico-financeiro de contratos quando a extensão dos 
prazos neles inicialmente previstos para a execução das obras decorre de motivos alheios aos 
contratados. 
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será objeto de artigos futuros. 



 

 

1. Custos de “Administração de Obra” (“Administração Central” + “Administração Local”) 

Conforme referido introdutoriamente, os custos de “Administração de Obra” são 
compostos por custos de “Administração Central” e custos de “Administração Local”. 

Os custos de “Administração Central” correspondem aos custos de toda a estrutura 
necessária à consecução das atividades específicas de direção geral da empresa como um todo 
para que sejam alcançados seus objetivos empresariais. 

Estão incluídos dentro do conceito de administração central os custos relacionados 
com a manutenção da sede da empresa para dar suporte técnico, administrativo e financeiro a 
todas as obras que estejam sendo executadas pela construtora, tais como: aluguel do 
escritório central, manutenção da edificação da sede da empresa, gastos com material de 
expediente para o escritório central, despesas com aquisição de editais e elaboração de 
propostas comerciais, prolabore e representação da diretoria, salários dos profissionais que 
prestam apoio técnico no âmbito da engenharia, jurídico, contábil e administrativo, despesas 
com atividades administrativo-financeiras (manutenção da secretaria da sede da empresa e de 
setores de contabilidade, de recursos humanos, de compras, de finanças e de cobranças), 
dentre outros. 

O valor da “Administração Central” de uma obra decorre do rateio destas despesas 
administrativas do escritório central por todas as obras que a empresa esteja executando no 
período, e varia de acordo com a complexidade e prazo de cada obra, bem como com a 
estrutura da empresa.2  

Já os custos de “Administração Local” são usualmente considerados aqueles para a 
realização de serviços administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, serviços 
gerais, controle de pessoal, compras, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de 
controle de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle do 
andamento das obras) e a execução de todos os serviços de supervisão técnica ligados à 
produção (direção técnica de cada serviço, coordenação de pessoal e da alocação de 
equipamentos e materiais necessários à execução da obra). 

Vale ressaltar que são consideradas como “Administração Local” despesas que não 
são atribuídas ao custo direto de execução de cada etapa do empreendimento. Assim, por 
exemplo, o item de serviço “alvenaria” contempla os custos de mão de obra do pedreiro e do 
servente (além dos materiais aplicados), mas os custos com o mestre de obras (que 
supervisiona o trabalho) serão computados no componente “Administração Local”. 

Sabe-se que a estrutura da administração local varia de acordo com as características 
de cada obra e de cada empresa. Há, entretanto algumas atividades básicas que são inerentes 
à administração de qualquer projeto:  

a) trânsito para as obras: transporte no trajeto entre o escritório central e o local da 
obra, do engenheiro de obras e de outros técnicos, de documentos em geral, de pequeno 
suprimentos de materiais, etc; 

b) direção técnica dos serviços: definição, junto aos operários, do ritmo de 
andamento dos serviços e da forma de execução; 
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c) atendimento a clientes: elaboração de relatórios para esclarecimento aos clientes 
sobre o andamento e a qualidade dos serviços e atendimento nas visitas para verificação e 
medição dos serviços executados; 

d) fiscalização da quantidade e da qualidade dos materiais e serviços: conferência da 
qualidade dos materiais que foram recebidos no canteiro e supervisão das condições de 
estocagem e de distribuição ao local de aplicação dos materiais; 

e) controle de mão de obra: fiscalização da quantidade de horas gastas com cada 
serviço, observando a adequação da produtividade ao cronograma físico-financeiro da obra, 
bem como elaboração de folha de pagamento de salários e encargos sociais; 

f) pedido antecipado de insumos: solicitação de material para o canteiro de obras, ou 
outros pontos de apoio para estocagem/armazenagem, tomando como base o planejamento 
existente e o andamento real dos serviços;  

g) programação e fiscalização dos serviços: distribuição de tarefas e fiscalização da 
qualidade de execução dos serviços; 

h) equipe de limpeza contínua: efetuar a limpeza permanente da construção e do 
canteiro de obras; 

i) equipe de carga e descarga: descarregar os materiais entregues no canteiro de 
obras e carregar aqueles que irão ser transportados para fora do canteiro. 

Esses são serviços inerentes a qualquer obra, sendo necessário que haja pessoal 
técnico/administrativo responsável pela sua execução. 

Assim, é necessário ter no canteiro de obras: engenheiro de obras, almoxarife, 
apontador, auxiliar administrativo, apropriador de custos, encarregado administrativo, técnico 
em segurança do trabalho e eventualmente engenheiro de segurança do trabalho, equipe de 
topografia, equipe de laboratório, mestre de obras, encarregados de frente, equipe de 
serventes para carga/descarga e para limpeza contínua, etc.3. 

 

2. Fatos que Causam a Extensão dos Prazos Inicialmente Previstos para a Execução das Obras  

As causas de extensão dos prazos de execução dos contratos de obras públicas são 
diversas. Sem a pretensão de esgotá-las, podemos dizer que as causas mais comuns são: 

 Paralisações da Obra por Ordem da Administração  

As paralisações da obra por ordem da Administração são bastante comuns durante a 
execução de obras públicas. Muitas vezes o planejamento falho como, por exemplo, a falta de 
saldo para pagar os encargos decorrentes de contratos, acaba retardando a finalização do 
empreendimento em relação ao prazo inicialmente estabelecido pelo cronograma físico-
financeiro. 

 Paralisações da Obra para Retificações de Projeto 

A alteração de projetos em meio à execução de obras é, sem dúvidas, o fator 
“campeão” em gerar atrasos à finalização de obras no país. Infelizmente, os projetos básicos 
que instruem as licitações públicas dificilmente permitem que a execução do objeto 
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contratado ocorra sem percalços ou surpresas para as construtoras. Este fenômeno é 
reiteradamente condenado pelos órgãos de controle como, por exemplo, o Tribunal de Contas 
da União – TCU4 que apontam a deficiência e a desatualização dos projetos básicos como um 
dos principais fatores para insucesso na execução de obras públicas.  

Nesse sentido, socorremo-nos do exemplo das obras de saneamento de expansão de 
redes de esgoto. Não são incomuns projetos que não catalogam, com um grau de precisão 
mínimo, interferências pré-existentes no terreno em que se executará o empreendimento5. 
Assim, não raro o contratado depara-se com redes não previstas (cadastradas), tais como 
tubulações de gás, de água, redes elétricas, de telefonia e fibra óptica, necessitando paralisar a 
obra e alterar o projeto inicialmente previsto para esta. Outro exemplo muito comum de 
alteração de projeto em meio à execução da obra ocorre em obras rodoviárias, no qual a 
geologia do terreno informada pelo Poder Público antes da contratação da obra é 
absolutamente diversa daquela de fato encontrada pelo construtor quando da execução da 
obra. Não raro, a construtora encontra rocha onde estava previsto solo arenoso ou argiloso, 
ou ainda, no lugar de um solo firme e seco, encontra solos de baixa qualidade/capacidade de 
suporte (conhecidos como solos “moles” ou “inservíveis”), fazendo-se necessário a adequação 
do projeto contratado. 

Há, ainda, situações em que a retificação/adequação dos Projetos Básicos 
contratados não decorre de fatos pré-existentes, mas de eventos supervenientes. Referida 
hipótese ocorre, na maioria das vezes, em contratos de longa duração ou que envolvam 
objetos de grande especialização, nos quais descobertas ou inovações científicas são 
recorrentes.6 
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 [Fiscobras 2001. Levantamento de Auditoria realizado na construção e recuperação das obras de infra-estrutura da 

Adutora do Italuís/MA - sistema produtor de Itapecuru.] 
[SUMÁRIO] 
1. A realização de procedimento licitatório arrimado em projeto básico sem o nível de detalhamento exigido pela 
Lei de Licitações é irregular e enseja a aplicação de multa ao responsável. 
[VOTO] 
(...) 
13. Diversamente, a conduta do responsável foi decisiva para a promoção de certame licitatório arrimado em 
projeto básico maculado por graves deficiências, a saber: desatualização e insuficiência de estudos do terreno, fato 
que levou à alteração de técnica construtiva do canal de derivação e captação de água bruta; mudança de 
posicionamento do Centro Operacional de Estiva para local de melhor localização, devido à indisponibilidade da 
área indicada no projeto básico; alteração da espessura das paredes dos tubos de aço em razão da mudança de 
localização do Centro Operacional de Estiva; não-exaurimento de estudos da técnica construtiva e do traçado da 
linha no campo das Perizes, cujo solo apresenta alto teor de agressividade, podendo provocar rompimentos nas 
tubulações; indefinição do traçado da linha compreendida no trecho entre o Estreito dos Mosquitos e o Centro 
Operacional (2,8 km); realização de estudos, posteriormente à elaboração do projeto básico, sobre novas 
alternativas de especificações dos equipamentos das estações elevatórias a serem executadas.(...) 
[ACÓRDÃO] 
(...) 
9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. [ex-Diretor-Presidente da Caema], aplicando-lhe a multa 
cominada no art. 58, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 [...]; 
AC-1813-34/08-P    Sessão: 27/08/08    Grupo: I    Classe: VII    Relator: Ministro BENJAMIN ZYMLER – Fiscalização 
5
 PEDRO JORGE ROCHA DE OLIVEIRA. Obras Públicas, Tirando suas Dúvidas. Editora Fórum. 2010. P. 89 “As 

interferências nada mais são do que as implicações que uma nova obra, uma nova instalação, possa, 
eventualmente, causar àquelas já existentes no local. (...) (ex.: faixa de domínio de rodovia, rede de água, rede de 
esgoto, rede elétrica, etc.) 
6
 MARÇAL JUSTEN FILHO. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª Edição. 2008. P.713 



 

 

O fato é que a retificação/adequação dos projetos contratados em razão de fatos 
pré-existentes ou supervenientes fatalmente dão causa à alteração no cronograma das obras, 
estendendo-se o prazo de execução inicialmente previsto. Nesse sentido, cumpre referirmos 
que a retificação/adequação dos projetos contratados requer um lapso de tempo para ser 
implementada em razão do iter procedimental que a Administração deve seguir para 
formalizá-la, como alerta com precisão Pedro Jorge Rocha de Oliveira7. 

  Aumento de Quantitativos da Obra  

Também o aumento das quantidades inicialmente contratadas reclamará a extensão 
do prazo inicialmente previsto para a execução da obra. Nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, 
a Administração Pública tem a faculdade de incrementar as quantidades de serviços 
inicialmente contratados em até 25% (ou até 50% quando reforma). Assim, por exemplo, 
imaginemos que, em meio à construção de uma rodovia cuja extensão inicialmente prevista 
era 100Km, o Poder Público altere o projeto passando-a para 125Km, sem alterar o escopo do 
contrato. Em situações como esta será até mesmo intuitivo que o prazo entabulado 
inicialmente para a entrega da obra haverá de ser prorrogado. 

 Paralisações da Obra por Omissão da Administração Contratante 

Também a omissão ou atraso de providências a cargo do órgão contratante podem 
resultar em impedimento ou em retardamento na execução do contrato. São diversas as 
omissões ou atrasos que costumam ocorrer, sendo frequentes até mesmo atrasos nos 
pagamentos devidos ao construtor, o que poderá causar a suspensão das atividades pelo 
contratado, gerando atraso na finalização do objeto contratado, além da necessidade de outro 
tipo de indenização, que é a correção monetária dos valores atrasados, paga, quase sempre, 
com índices que estão muito abaixo das taxas de juros praticadas no mercado financeiro a que 
as Construtoras costumam se socorrer para suprir tais atrasos.  

 Paralisações da Obra por Ato ou Omissão da Administração em Geral 

Também fatos ou atos de terceiros poderão dar ensejo à extensão do prazo 
inicialmente previsto para a execução do objeto contratado. Uma ocorrência comum nesse 
sentido dá-se quando a execução de um empreendimento depende da anuência de outro 
órgão e/ou ente público, como é o exemplo mais impactante a concessão das licenças 
ambientais. 

Outro exemplo deste fenômeno ocorre em obras urbanas, principalmente de 
saneamento básico. Empresas estatais como CORSAN, SABESP, CASAN contratam a execução 
de obras de ampliação das redes de esgoto nos municípios que concederam o serviço de 
esgotos às estatais, estabelecendo dado cronograma físico para as obras. Referidas obras 
envolvem repavimentação de vias, razão pela qual necessitam da anuência das autoridades de 
trânsito locais para sua execução. Assim, não é incomum que, em meio à execução das obras, 
os municípios aleguem transtornos ao trânsito local e as autoridades citadinas liberem a 
execução dos serviços em ritmo muito inferior ao que fora contratado entre o órgão de 
saneamento e a construtora. Em consequência, a contratada amarga prejuízos com custos de 
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equipamentos e de pessoal improdutivos e, fatalmente, o prazo inicialmente previsto para a 
execução dos serviços precisa ser estendido8. 

 Paralisação por Ordem Judicial  

Outro fator que poderá dar causa à extensão do prazo de execução do objeto 
contratado são paralisações por ordem judicial. Via de regra, a contratação de obras pelo 
Poder Público é precedida de licitações públicas. Há casos em que os licitantes preteridos 
questionam junto ao Poder Judiciário a legalidade dos processos licitatórios. Nestes casos, 
quando a obra já estiver em execução, poderá sobrevir ordem judicial determinando a 
paralisação da execução do objeto contratado até o julgamento final da lide, o que igualmente 
fará com que o prazo inicialmente previsto para a execução do contrato precise ser estendido.  

 Paralisação por Determinação de Órgão de Controle 

À semelhança do Poder Público, também decisões de órgão de controle poderão 
retardar o prazo inicialmente previsto para a finalização do empreendimento contratado. 
Ultimamente, não são poucos os casos em que Tribunais de Contas, especialmente o Tribunal 
de Contas da União/TCU imagina que há indícios de sobrepreço, de superfaturamento ou de 
jogo de planilhas e determina, cautelarmente, a paralisação da execução de contratos para 
melhor análise. Nestes casos, fatalmente, haverá extensão do prazo inicialmente previsto para 
a finalização do empreendimento.  

 Paralisações por Caso Fortuito ou Força Maior 

Também a ocorrência de força maior ou de caso fortuito em meio à execução da 
obra pode retardar o término do empreendimento. Muitos dos exemplos de força maior 
decorrem de eventos da natureza. 

A título de exemplo, há casos em que o “fator chuva” ensejará a extensão do prazo 
de execução da obra por meio de aditivo contratual. Assim ocorre quando o índice 
pluviométrico ocorrido durante a execução da obra é de intensidade superior ao índice 
pluviométrico histórica e estatisticamente considerado normal para o mesmo período e 
região. Todavia, a excepcionalidade do índice pluviométrico deverá ser demonstrada por meio 
de laudo meteorológico que comprove a anormalidade de chuvas no período do contrato, tal 
qual converge o posicionamento do Tribunal de Contas da União9. 

 Má Gestão Contratual pelo Construtor 

A não finalização do objeto contratado no prazo previsto poderá encontrar causa no 
próprio construtor. São várias as razões que levam a esses atrasos, desde a deficiência de 
recursos materiais à falta de capacidade técnica e de gestão da empresa. . 

Enfim, estes são os fatos principais que dão causa à extensão do prazo inicialmente 
previsto para a execução de contratos de obras públicas. 
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Estado ou a União, para executar uma obra em determinado município, deve submeter o projeto a aprovação do 
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3. Dever-Poder de a Administração Pública Manter Hígido o Equilíbrio Econômico-Financeiro 
de Contratos Quando Estendido o Prazo de Execução da Obra por Motivos Alheios à 
Construtora. 

A justaposição de dois interesses que não são conflitantes é ínsita aos contratos 
administrativos para execução de obras públicas: de um lado, o da Administração Pública, que 
busca a implementação do objeto contratado da forma que melhor contemple o interesse 
público e, de outro, o da Contratada, que busca um resultado financeiro para permitir seu 
crescimento. Esta relação conhecida por equilíbrio econômico-financeiro do contrato está 
consagrada no ordenamento jurídico, quer na Lei Geral das Licitações Públicas (Lei 8.666/93), 
quer na CF/1988. A garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é a regra de ouro 
da justiça num contrato administrativo e obriga a Administração Pública a manter hígida 
durante toda a relação contratual “as condições efetivas da proposta” (Art. 37, inc. XXI, da 
CF/1988). 

Nesse sentido, tratando especificamente da relação equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato e prazo de execução do escopo contratado, o art. 57, §1º da Lei 8.666/93 assenta: 
“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 (...)”. 

Na doutrina, parcela pequena dos trabalhos relacionados ao equilíbrio econômico-
financeiro de contratos administrativos enfoca sua relação com o prazo de execução da obra  
destacando-se a lição do ilustre administrativista Floriano Azevedo Marques Neto : “É fora de 
dúvida que a alteração do contrato, consistente na prorrogação dos seus prazos (de vigência, 
de início e, mesmo, de etapas de execução), acaba por ensejar algum desequilíbrio contratual. 
Tal relação já é presumida pela lei, §1º do art. 57. (...) Demais, obviamente, o aumento do 
prazo de execução contratual importa em majoração diretamente proporcional dos custos 
indiretos fixos, que acompanham a execução contratual, a saber: despesas com administração 
local e central, seguros, etc.(...)”   

No TCU, cujo papel institucional relaciona-se precipuamente ao controle dos gastos 
públicos, e não à defesa do interesse particular daqueles que contratam com a Administração 
Pública, o foco de discussões relacionadas às verbas “Administração Central”/“Administração 
Local” está voltado à correta alocação destas verbas – se na planilha orçamentária ou no BDI  –  
bem como à forma de pagamento – se mensal ou atrelado às medições de obras civis.   

Todavia, o próprio TCU já reconheceu a legalidade até mesmo do incremento da 
verba “Administração Central”, sempre de difícil e questionável apuração, quando a extensão 
do prazo de execução de obras decorre de fator atribuível à própria Administração Pública. 
Nesse sentido, o Acórdão nº 692/2010, TC-006536/2008-3, de relatoria do Ministro Augusto 
Nardes, julgou legal o incremento de R$ 4.211.121,89, a título de custo de administração 
central, no item referente ao atraso na emissão de ordens de serviço nas obras de 
desenvolvimento dos sistemas de produção de óleo e gás natural da Bacia de Santos (Pólo de 
Mexilhão). Em seu voto, discordando da unidade técnica, o Ministro Augusto Nardes anotou: 
“(...) as constantes prorrogações da data prevista para emissão da AS-02, por força exclusiva da 
Petrobras (...), impossibilitaram o consórcio de refazer o seu planejamento inicial de modo a 
alocar a parcela da administração central, previamente vinculada à obra em questão, em 
outras atividades”.   

Mais recentemente, o TCU reconheceu ser devido o incremento de custos 



 

 

relacionados à “Administração Local” não só quando a extensão do prazo de execução de 
obras decorre de fator atribuível à própria Administração Pública, mas também quando 
decorre de fator alheio a qualquer das partes. Nesse sentido, no Acórdão nº 3443/2012, TC-
009.038/2012-4, ao analisar pretensas irregularidades nas obras de reforma e ampliação do 
terminal de passageiros, do pátio de aeronaves, do sistema viário e de edificações 
complementares do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, empreendimento necessário à 
realização da Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014, o Ministro Valmir 
Campelo anotou com perspicácia:  

(...) Em uma visão geral, constatada a impossibilidade de término da obra no tempo 
avençado, deve-se proceder, obrigatoriamente, uma avaliação objetiva das razões do 
atraso. Existem, por lógica, três situações possíveis: a mora ocorreu por razões 
alheias a qualquer das partes; por culpa da contratada; ou por atrasos e omissões da 
própria administração. 

No último caso – o da concorrência do órgão contratante –, o aditivo é devido, como 
também eventuais consequências pecuniárias decorrentes do atraso, como os gastos 
com administração do local e manutenção do canteiro. Eventual apuração de 
responsabilidades dos gestores é cabível, principalmente quando a dilação for 
consequência de negligência, imperícia ou imprudência dos gestores. Igualmente, se 
a dilação for advinda de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, sob a luz da teoria da imprevisão, a alteração do contrato faz-se devida. 

Outro caso são os atrasos ocorridos unicamente em decorrência da incapacidade da 
contratada em cumprir o prazo ajustado. Mesmo quando a má avaliação provenha 
do projeto – e isso é recorrente –, se não existir modificação do cenário inicialmente 
pactuado, a empresa não faz jus à revisão do valor contratado; e nem, 
imediatamente, à dilação do prazo. O fato não encontra enquadramento nos ditames 
do art. 65 da Lei nº 8.666/93. Não houve situação imprevista ou agressão às das 
condições primeiramente avençadas que motivem a recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

Ademais, aquele prazo inicialmente previsto era exigência uniforme a todas as 
licitantes, que estimaram equipamentos e mão de obra para formarem seus preços. O 
relaxamento desta obrigação, portanto, é altamente anti-isonômica. 

Nessas situações, portanto, a Administração poderia, sim, recompor o prazo; mas não 
sem antes aplicar as multas contratuais pelo adimplemento das obrigações 
avençadas. E jamais recomporia o valor do empreendimento em razão dos custos 
aumentados com administração e canteiro.(...) 

 

Alinhamo-nos rigorosamente aos posicionamentos supracitados do TCU. Ao firmar 
um contrato para a execução de uma obra pública, as empresas alocam recursos pessoais na 
sede da empresa para dar o devido suporte técnico, administrativo e financeiro ao 
empreendimento. Assim, é lógico que a manutenção deste suporte por período superior 
aquele inicialmente previsto para a execução da obra gerará custos adicionais ao contratado e 
como tal deverão ser ressarcidos de forma a manter-se hígido o equilíbrio econômico-
financeiro inicial avençado entre as partes. 

No mesmo sentido e com ainda maior razão será o incremento da verba de 



 

 

“Administração Local” em situações análogas. Afinal, despesas relacionadas aos serviços 
administrativos de apoio no canteiro de obras, ao desenvolvimento dos serviços de controle 
de qualidade, de prazos e de custos e à execução de todos os serviços de supervisão técnica 
ligados à produção são custos fixos suportados pela contratada que serão diretamente 
proporcionais à extensão do prazo de execução da obra. 

Assim, sempre que estiver em curso um processo administrativo para a confecção de 
aditivo contratual de extensão do prazo cuja causa seja oriunda de motivo alheio ao 
contratado, será de rigor que a Administração Pública, ex ofício, também acresça 
proporcionalmente a remuneração de “Administração de Obra” (“Administração Central” + 
“Administração Local”) a que faz jus o construtor. Do contrário, o aditivo que meramente 
prorrogar o prazo contratual estará incompleto, exigindo outro aditivo para manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos estabelecidos no Art. 37, inciso XXI, 
da Constituição, e no Art. 57, §1º, da Lei 8666.  

Essa determinação legal, além de lógica e justa, protege a própria Administração 
Pública. Considerando que o fator tempo de execução tem grande peso nos seus custos, caso 
se estabelecesse a inalterabilidade do valor da proposta ainda quando fosse necessária uma 
prorrogação do prazo de execução do objeto contratado por motivos alheios à empresa, o 
empresário, na hora da formulação da proposta comercial, iria sempre embutir no preço um 
valor aleatório de previsão deste risco, contrariando o interesse público.10 

Por fim, cumpre gizarmos que a Administração Pública tem todos os meios 
necessários a aferir com facilidade e sem maiores contestações o valor da indenização 
necessária para ressarcir os custos adicionais de Administração de Obra decorrentes de 
acréscimos de prazo para sua execução por motivos alheios ao construtor, sobretudo no que 
concerne à Administração Local. Assim, inexiste razão para não autorizar administrativamente 
a formalização de aditivo contratual autorizando o pagamento devido. 

Todavia, se a extensão do prazo de execução do contrato houver sido causada por 
má gestão da obra, por falta de qualificação da equipe de trabalho ou por qualquer outro 
motivo atribuível exclusivamente ao contratado, descaberá o incremento da verba 
“Administração de Obra” (“Administração Central” + “Administração Local”); ao revés, será de 
rigor que a Administração Pública aplique penalidades à contratada após prévio e regular 
processo administrativo. 

 

                                                           
10

 Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª Edição. Dialética. P. 718 “(...) Se os particulares 
tivessem de arcar com as consequências de todos os eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais 
onerosas. A Administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente possíveis – mesmo quando 
inocorressem, o particular seria remunerado por seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso 
convidar os interessados a formular a menor proposta possível: aquela que poderá ser executada se não se verificar 
qualquer evento prejudicial ou oneroso posterior. Concomitantemente, assegura-se ao particular que, se vier a 
ocorrer o infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela Administração. Em vez de arcar sempre com o custo 
de eventos meramente potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando efetivamente 
ocorrerem. Trata-se, então, de reduzir os custos de transação atinentes à contratação com a Administração 
Pública.” 


