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ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 
 
 

DECLARAÇÃO Nº 3 / 2021 GERAD- 18142

Tratam-se os autos de determinação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, oriunda do Ofício n. 0841
SERV-PUBLICA/2020, da lavra do Conselheiro Saulo Marques Mesquita, para que se apresente relatório de obras públicas
paralisadas, além de disponibilizar esta informação no portal da transparência.

A citada determinação advém do Memorando n. 25/2020 da Gerência de Controle de Obras e Serviços de
Engenharia do TCE, cuja nítida preocupação são as obras inacabadas que priva a população de seu uso.

A Lei de Licitações apresenta como conceito de obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação
ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta (art.6º, I), assim como o TCU define obra pública como toda
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem público (TCU, 2014)1.

A AGR não possui atribuição para executar obras públicas que atendam diretamente a população do
Estado. Entretanto, conforme definições apresentadas, possui uma obra de engenharia, sob sua responsabilidade, que
atualmente está paralisada.

Escopo da obra
Trata-se da reforma do 1º e 2º andar do edifício-sede da AGR, situada na Avenida Goiás, 305 – Centro,

Goiânia-Go. Tais pavimentos foram desapropriados em 2014 e incorporados aos demais que já eram de propriedade da
AGR. Em 2016, foi iniciado o processo de reforma destas unidades (201600029002896).

Situação da obra
O projeto encontra-se na fase interna da licitação. O projeto básico foi contratado e entregue, porém ficou

paralisado, desde 2018, aguardando recursos para a execução. A obra em si, não foi iniciada.
Retomada das atividades
Devido o momento atual do país, a mencionada obra não é prioritária e sua paralisação não causa

prejuízos para a administração pública, sendo recomendada a sua retomada apenas quando o Estado reestabelecer sua
capacidade de investimento.

Quando retomada a execução do projeto, o orçamento da obra deverá ser atualizado (contratação de
serviço especializado) para subsidiar procedimento licitatório.

Sendo o que tínhamos a informar, encaminhem-se os autos à Presidência do Conselho Regulador para
deliberação.

 
1TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas. Brasília, 2014. disponível em
https://portal.tcu.gov.br/data/files/1E/26/8A/06/23DEF610F5680BF6F18818A8/Obras_publicas_recomendacoes_basicas_contratacao_fiscalizacao_obras_edificacoes_publicas_4_edicao.PDF

 

Documento assinado eletronicamente por LUIS MAURICIO BESSA SCARTEZINI, Gerente, em 23/08/2021, às
15:33, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000023065447 e o código
CRC 0B9C3224.

 
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

AVENIDA GOIÁS , ED. VISCONDE DE MAUÁ 305 - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 - .
 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000023065447&crc=0B9C3224


23/08/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000023065447 - Declaração

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28092043&infra_siste… 2/2

Referência: Processo nº 202100029003325 SEI 000023065447


