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Levantamento de Obras Paralisadas – Abril/2019 

 

Conforme PORTARIA Nº 21/2018 da ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de 

Contas do Brasil), na qual constam os integrantes do Sistema Tribunais de Contas para compor o ‘Comitê 

Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas’, para o qual foi 

indicado o Auditor Técnico do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas Ronaldo Almeida de Lima, 

da Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas (DICOP), que também compôs a Comissão de 

Coordenação, atuando como enlace junto ao Conselho Nacional de Justiça, e se encarregou de orientar o 

grupo na fase de execução do trabalho, cuidando da consolidação dos dados dos Tribunais de Contas da 

Região Norte. 

 

A Comissão de Planejamento/Coordenação iniciou no dia 11/12/2018 os trabalhos através de 

videoconferência, com a presença de todos os Tribunais de contas do Brasil. Na oportunidade, foram 

definidos os seguintes critérios que foram aplicados para a coleta dos dados das Grandes Obras Suspensas 

e Paralisadas: 

 

Orientações para cadastro de obras suspensas: 

I - Obras suspensas por ordem judicial, com valores superiores a R$ R$ 1.500.000,00 (Um 

milhão e quinhentos mil reais), independentemente do ano de início de execução. 

 

Orientações para cadastro de obras paralisadas: 

I - Obras com valores acima de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) 

II - Tenham sido iniciadas a partir de 2009, exceto as que tenham convênios vigentes  

III - Considerar paralisadas as que tenham ordem de paralisação e aquelas sem medições por 

períodos superiores a 90 (noventa) dias.  

IV- Medições apenas de itens associados à administração local e canteiro de obras não 

caracterizam obra em andamento. 

 

O presente relatório apresenta os dados de obras paralisadas informados pelos órgãos 

jurisdicionados do Estado do Amazonas, durante os meses de fevereiro e março de 2019. 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 
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Para a coleta das informações junto aos jurisdicionados do Estado do Amazonas, foram enviados 

e-mails e ofícios orientando o preenchimento das informações através de um formulário disponibilizado 

“online”. Abaixo o modelo do Ofício Circular Nº 002/2019-TCE/AM enviado via e-mail e via correio: 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
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Foram consultados 76 jurisdicionados que informaram 80 obras paralisadas, totalizando R$ 

836.007.245,13 (oitocentos e trinta e seis milhões, sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e 

treze centavos). 

 

Total de jurisdicionados consultados: 62 Municípios + 14 órgãos do Estado/Município de 

Manaus = 76  

 

  Quantos Municípios responderam as informações das obras: 17 

 

 Quantos município responderam que não tem obras com as características 

solicitadas: 6 

 

 Quantos municípios não responderam: 45. 

 

  Quantos órgãos responderam: 11 

 

 Quantos órgão não responderam: 3 
 

Segue abaixo a relação dos Municípios que responderam a consulta: 

 

 

 

ORDEM MUNICÍPIO

1 Boa Vista do Ramos

2 Careiro

3 Coari

4 Humaita

5 Itamarati

6 Manaquiri

7 Manaus

8 Envira

9 Rio Preto da Eva

10 Novo Aripuanã

11 Boa Vista do Ramos

12 Guajará

13 Jutaí

14 Barreirinha

15 Fonte Boa

16 Nova Olinda do Norte

17 Urucará

COLETA DOS DADOS 
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Segue abaixo a relação dos Municípios que responderam não possuírem obras com 

as características solicitadas: 

 

 

 
 

Os seguintes órgão do executivo responderam ao questionário eletrônico: 

 

1. SEMINF 

2. SUHAB 

3. SEINFRA 

4. UGPE/SRMM 

5. CASA CIVIL 

6. SEMED 

7. SEPROR 

8. HABITAÇÃO MUNICIPAL 

9. SEAP 

10.  Gestor do Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa - 

FUMIPEQ: 

11.  SEMTEPI (SEMTRAD) 

 

 
 

ORDEM Endereço de e-mail Jurisdicionados

1 prefeito.eraldotrindade@gmail.com.br Boa Vista do Ramos

2 careiro.engenharia@hotmail.com Careiro

3 fabio.lirac89@gmail.com Coari

4 deanderson.brasil@gmail.com Humaita

5 brunosrego.adv@gmail.com Itamarati

6 infraestrutura@manaquiri.am.gov.br Manaquiri
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A seguir, apresentamos os dados de todas as 80 obras informadas: 

 

 

 

Município Classificação Concedente Situação do convênio Valor atual contrato  (R$) Valor total pago (R$) Motivo da paralisação Perspectiva de retomada Tipo de paralisação

Codajas e Anori

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

69.281.641,71 63.151.954,77 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Iranduba

Educação - Universidades, 

Faculdades, Escolas e similares
SEINFRA

Suspenso 

administrativamente

64.944.272,05 17.031.510,95  Contingenciamento de recursos próprios 

As etapas são aproveitáveis, 

mas os recursos não estão 

disponíveis

Determinada pelo gestor 

responsável

Humaita

Mobilidade urbana - Pontes,

viadutos e similares

Banco do Brasil Não sabe informar

41.496.838,83 6.762.144,13 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Autazes

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

41.066.480,14 26.873.256,41 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Iranduba

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

32.282.581,11 31.144.023,24 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Anamã

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

31.100.962,78 7.835.205,11 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Itacoatiara

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

22.026.414,05 21.151.133,51 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Manacapuru

Mobilidade urbana - vias urbanas SEINFRA Não sabe informar

20.988.431,17 8.316.178,79 Caso fortuito ou força maior

Determinada pelo gestor

responsável

Eirunepe

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

20.840.367,13 13.552.395,03 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Parintins

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil

19.478.682,77 6.815.840,02 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manaus

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

19.060.256,19 18.417.985,80 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Tabatinga

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

16.805.496,12 4.255.497,36 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Envira

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

15.591.595,69 3.097.391,60 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Careiro

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

14.975.267,42 7.557.186,62 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Maues

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

14.678.546,97 6.396.074,90 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manacapuru

Segurança pública (Delegacias,

penitenciárias e similares)

MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA

Suspenso 

administrativamente 14.178.446,47 558.396,55 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Parintins

Segurança pública (Delegacias,

penitenciárias e similares)

MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA

Suspenso 

administrativamente 14.178.446,47 256.150,57 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Itapiranga

Mobilidade urbana - vias urbanas CEF Não sabe informar

13.958.971,65 9.575.121,41 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

RESULTADOS  
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Sao Gabriel da Cachoeira

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

13.397.837,66 8.640.233,22 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Codajas

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

13.224.878,50 6.216.941,32 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Tabatinga

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

12.889.738,24 2.616.881,65 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão não

depende do ente

Determinada pelo gestor

responsável

Itacoatiara

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

12.867.120,96 5.110.865,55 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Tefe

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

12.843.715,00 12.645.824,69 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manaus

Habitação SUHAB Não sabe informar

12.441.044,88

suspensão do repasse  de convênios A retomada/conclusão não

depende do ente

Determinada pelo gestor

responsável

Nova Olinda do Norte

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

FNDE Expirado

12.101.610,50 8.932.006,70 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinado pelo gestor

anterior 

Manicore

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

10.792.739,35 10.191.152,72 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Barcelos

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

10.435.598,04 7.843.401,70 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Boca do Acre

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

10.400.169,33 4.914.966,08 Descumprimento de especificações técnicas e prazos

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Fonte Boa

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

10.036.314,81 5.446.020,81 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Lábrea

Mobilidade urbana - vias urbanas SEINFRA Não sabe informar

9.822.232,61 9.542.794,82 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Careiro

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

9.808.472,54 9.604.686,79 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manaus

Mobilidade urbana - vias urbanas SEMINF Não sabe informar

8.646.000,00 1.655.434,10

Questões técnicas que vieram a ser

conhecidas somente após a licitação

As etapas são aproveitáveis,

mas os recursos não estão

disponíveis

Determinada pelo gestor

responsável

Santo Antonio do Ica

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

7.872.605,19 4.836.139,32 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Uarini

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

7.627.067,81 6.639.346,26 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Alvarães

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

7.608.856,87 7.444.668,53 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Benjamin Constant

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

MINISTÉRIO DE

INTEGRAÇÃO 

NACIONAL

Vigente

7.474.601,08 2.583.236,00 Descumprimento de especificações técnicas e prazos

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Urucara

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

7.473.443,04 5.465.447,75 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Itacoatiara

Banco do Brasil Não sabe informar

6.744.938,40 1.114.837,82 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável
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Anama

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

5.875.844,57 4.473.232,16 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Sao Paulo de Olivença

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

5.638.200,26 2.573.607,61 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Anori

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

5.518.556,32 3.085.820,91 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Novo Airao

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

5.479.499,67 3.842.417,29 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Tonantins

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

5.093.214,33 3.747.618,79 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Sao Sebastiao do Uatuma

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

5.050.725,72 3.825.937,97 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Barreirinha

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

4.905.781,15 1.215.485,68 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manacapuru

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

4.787.638,44 3.044.597,45 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Tapaua

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

4.712.002,06 860.845,73 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Atalaia do Norte

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

4.644.540,00 1.770.724,31 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Tonantins

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

SEDUC Não sabe informar

4.621.948,78 1.620.810,39

Problemas relacionados à contratada (ex.

recuperação judicial, dissolução)

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Envira

Abastecimento de água -

Captação, Adução, Tratamento e

similares

SEINFRA Suspenso 

administrativamente 4.484.119,54 3.915.855,59 Atrasos do repasse  de convênios

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Itamarati

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

4.284.084,09 1.969.090,55 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Rio Preto da Eva

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

4.135.752,00 3.270.272,07 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Beruri

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

4.117.466,88 2.201.548,30 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Sao Paulo de Olivença

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

SEINFRA Não sabe informar

4.060.807,31 1.565.062,09 Atrasos do repasse  de convênios

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Ipixuna

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

4.055.980,11 1.501.244,45 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Urucara

Mobilidade urbana - vias urbanas SEINFRA Não sabe informar

3.853.327,40 2.165.933,38 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Urucara

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

SEINFRA Suspenso 

administrativamente 3.853.327,40 2.165.933,38 Atrasos do repasse  de convênios

A retomada/conclusão não

depende do ente

Ordem de paralisação

não localizada

Santo Antonio do Ica

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

SEINFRA Não sabe informar

3.697.223,22 3.291.514,29 Atrasos do repasse  de convênios

A retomada/conclusão não

depende do ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manaquiri

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

3.648.211,42 2.861.563,82 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Careiro da Varzea

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

3.630.158,93 3.108.916,11 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Boa Vista do Ramos

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

3.596.347,27 1.852.919,17 Caso fortuito ou força maior

Determinada pelo gestor

responsável

Careiro

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

Banco do Brasil Não sabe informar

3.495.075,33 2.220.872,48 Descumprimento de especificações técnicas e prazos

A retomada/conclusão não

depende do ente

Determinada pelo gestor

responsável

Maraa

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

3.007.855,07 1.916.586,44 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Santa Isabel do Rio Negro

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

2.974.088,15 1.724.668,17 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Envira

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

2.943.242,33 849.952,43 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Jurua

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

2.901.430,57 902.031,45 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Amaturá

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Não sabe informar

2.874.238,96 840.673,66 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Manaus

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

SEMINF Não sabe informar

2.715.525,26 2.416.887,11

Questões técnicas que vieram a ser

conhecidas somente após a licitação

As etapas são aproveitáveis,

mas os recursos não estão

disponíveis

Determinada pelo gestor

responsável



 

9/13 
 

Levantamento de Obras Paralisadas – Abril/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canutama

Mobilidade urbana - vias urbanas Banco do Brasil Não sabe informar

2.660.498,04 2.118.907,26 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Envira

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

SEDUC Expirado

2.639.885,86 1.309.014,62

Questões técnicas que vieram a ser

conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Rio Preto da Eva

Abastecimento de água -

Captação, Adução, Tratamento e

similares

SEINFRA Suspenso 

administrativamente 1.957.341,92 1.354.088,63 Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)

Não sabe informar Obra denunciada

Guajara

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

FNDE Expirado

1.852.529,99 277.929,66 Problemas relacionados à contratada (ex. recuperação judicial, dissolução)

A retomada/conclusão não

depende do ente

Determinada pelo gestor

responsável

Manaus

Equipamento urbanos (praças,

quadras e similares)

CEF Não sabe informar

1.769.520,45 684.068,48

Questões técnicas que vieram a ser

conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Determinada pelo gestor

responsável

Manaus

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

SEMINF Não sabe informar

1.754.382,88 1.223.701,70

Questões técnicas que vieram a ser

conhecidas somente após a licitação

As etapas são aproveitáveis,

mas os recursos não estão

disponíveis

Determinada pelo gestor

responsável

Rio Preto da Eva

Edificações Administrativas

Diversas

MINISTÉRIO DA

DEFESA

Expirado

1.516.998,41 1.016.446,20 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Ordem de paralisação

não localizada

Rio Preto da Eva

Edificações Administrativas

Diversas

MINISTÉRIO DA

DEFESA

Expirado

1.516.998,41 1.018.776,36 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão não

depende do ente

Aguardando 

judicialmente para

retomada do objeto

Fonte Boa

Agronegócio e Agroinsdutria SEPROR Expirado

921.746,17 184.341,59 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

A retomada/conclusão já

está prevista pelo ente

Determinada pelo gestor

responsável

Careiro Castanho

Agronegócio e Agroinsdutria SEPROR Expirado

807.742,70 89.763,98 Descumprimento de especificações técnicas e prazos

A etapa executada é

inaproveitável

Rescisão Contratual

unilateral 

Envira

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Suspenso 

administrativamente 548.895,96 364.641,67 Atrasos do repasse  de convênios

As etapas são aproveitáveis,

mas os recursos não estão

disponíveis

Determinada pelo gestor

responsável

Jutai

Educação - Universidades,

Faculdades, Escolas e similares

FNDE Expirado

1.961.808,27 199.879,08 Questões técnicas que vieram a ser conhecidas somente após a licitação

Não sabe informar Ordem de paralisação

não localizada
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As 10(dez) obras paralisadas com os maiores valores são apresentadas na tabela baixo, as quais totalizam o montante de R$ 363.506.671,13 (trezentos 

e sessenta e três milhões, quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos), correspondendo a um percentual de 43% do total acumulado 

em obras paralisadas no Estado do Amazonas. 

 

 

Município Classificação Concedente Descrição sucinta da obra 

Valor 

Concedente(R$)

Valor repassado(R$) Situação do 

convênio

Valor atual 

contrato  (R$)

Valor total 

pago (R$)

Motivo da paralisação

Perspectiva de 

retomada

Tipo de 

paralisação

Codajas e Anori

Mobilidade urbana - vias

urbanas

Banco do Brasil Infraestrutura viária da Estrada

Codajás-Anori/AM. (Extensão=

48,93km) 69.281.641,71 69.281.641,71

Não sabe informar

69.281.641,71 63.151.954,77 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Iranduba

Educação - 

Universidades, 

Faculdades, Escolas e 

similares

SEINFRA

obras da Cidade Universitária da

Universidade do Estado do

Amazonas (UEA) 

81.975.783,00 17.031.510,95

Suspenso 

administrativamente

64.944.272,05 17.031.510,95
 Contingenciamento de 

recursos próprios 

As etapas são 

aproveitáveis, mas os 

recursos não estão 

disponíveis

Determinada pelo 

gestor responsável

Humaita

Mobilidade urbana -

Pontes, viadutos e

similares

Banco do Brasil Construção do Anel Viário no

município de Humaitá 41.496.838,83 41.496.838,83

Não sabe informar

41.496.838,83 6.762.144,13 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Autazes

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Implantação e recuperação de

ramais no Município de Autazes 41.066.480,14 41.066.480,14

Não sabe informar

41.066.480,14 26.873.256,41 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Iranduba

Mobilidade urbana - vias

urbanas

Banco do Brasil Ramais em Iranduba,

Manacapuru e em Manaquiri 32.282.581,11 32.282.581,11

Não sabe informar

32.282.581,11 31.144.023,24 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Anamã

Infraestrutura Urbana -

Urbanização

Banco do Brasil Recuperação e Melhorias em

Ramais no Amazonas,

Localizados nos Municípios de

Anamã e Anori/AM. 31.100.962,78 31.100.962,78

Não sabe informar

31.100.962,78 7.835.205,11 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Itacoatiara

Mobilidade urbana - vias

urbanas

Banco do Brasil Ramais em Itacoatiara,

Itapiranga, Rio Preto da Eva,

São Sebastião do Uatumã 22.026.414,05 22.026.414,05

Não sabe informar

22.026.414,05 21.151.133,51 Caso fortuito ou força maior

Não sabe informar Determinada pelo

gestor responsável

Manacapuru

Mobilidade urbana - vias

urbanas

SEINFRA Recuperação do sistema viário

na sede do município de

Manacapuru 20.988.431,17 20.988.431,17

Não sabe informar

20.988.431,17 8.316.178,79 Caso fortuito ou força maior

Determinada pelo

gestor responsável

Eirunepe

Mobilidade urbana - vias

urbanas

Banco do Brasil Recuperação do sistema viário

na sede do município de

Eirunepé/AM 20.840.367,13 20.840.367,13

Não sabe informar

20.840.367,13 13.552.395,03 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Parintins

Mobilidade urbana - vias

urbanas

Banco do Brasil Recuperação do sistema viário

na sede do município de

Parintins/AM. 19.478.682,77 19.478.682,77

Não sabe informar

19.478.682,77 6.815.840,02 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

AS 10 OBRAS DE MAIORES VALORES 
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TCE-AM identifica quase R$ 900 milhões em obras paralisadas nos municípios 

amazonenses 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) contabilizou 80 obras públicas 

paralisadas em diversas regiões do estado, totalizando um montante de 836.007.245,13 

(oitocentos e trinta e seis milhões, sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze 

centavos). 

As informações são do relatório sobre a situação estadual elaborado pelo TCE-AM a partir do 

trabalho de levantamento que está sendo feito em todo Brasil sob a direção do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da ATRICON 

(Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil), por meio do Comitê 

Interinstitucional de Diagnóstico de Grandes Obras Suspensas e Paralisadas. 

 

As informações foram enviadas ao TCE-AM, nos meses de fevereiro e março deste ano, pelas 

prefeituras amazonenses e pelos órgãos do executivo municipal e estadual, que responderam ao 

questionário online informando quantas obras estavam paralisadas, os valores delas, principal 

fonte de recursos e outros dados. 

 

Esses dados são alarmantes por considerarmos dinheiro público parado que deveria estar 

beneficiando a população na área da educação, saúde, saneamento e tantas outas. A maior parte 

das informações fornecidas em relação às obras paralisadas nos municípios foram enviadas pela 

SEINFRA, ou seja, 45 municípios não responderam os e-mails e nem os ofícios enviados. A 

situação se agrava, já que um pouco mais de 27% das prefeituras responderam ao questionário. 

Dessa forma, fica o alerta de que o número de obras e de recursos paralisados pode ser maior que 

o estimado em relatório, já que 73% das prefeituras ainda não enviaram os dados ao Tribunal. 

Enfatizamos que esse relatório tem o objetivo principal de buscar soluções, junto com 

outros órgãos públicos, para dar continuidade às obras e permitir que a população usufrua dos 

serviços previstos naquele empreendimento.  

CONCLUSÃO 
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De acordo com relatório do TCE-AM, dos 17 municípios que responderam ao 

questionário virtual, 11 informaram ter obras suspensas e apenas 6 não apresentam 

empreendimentos públicos paralisados, sendo que as obras conveniadas com a SEINFRA são a 

de maior predominância. Do total de obras citadas no documento, o segmento de mobilidade 

urbana é a área com maior número de obras paralisadas, chegando a 57%, entre vias, pontes e 

similares. Em segundo lugar está o segmento Infraestrutura Urbana – Urbanização (recuperação 

de sistemas viários e ramais) com 19% do total de obras paralisadas, seguido pela área de 

educação com 11%, o que representa a construção de escolas, universidades, quadras de esporte 

e outros. 

 

O relatório do TCE-AM revela ainda que os dois municípios com o maior número de 

obras paralisadas são Manaus, com 6 obras informadas, seguido de Rio Preto da Eva com 4 obras.  

 

Quando são analisados os valores das obras paradas no Amazonas, o relatório mostra que 

somente 10(dez) obras acumulam R$ 363.506.671,13 (trezentos e sessenta e três milhões, 

quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e treze centavos, um total de 43% dos 

mais de R$ 800 milhões de recursos públicos investidos em obras que estão suspensas até o 

momento. 

 

Destacamos as três obras de maior valor contratual, que são: 

 

 

Município Descrição sucinta da obra 

Valor atual 

contrato  (R$)

Valor total 

pago (R$)

Motivo da paralisação

Perspectiva de 

retomada

Tipo de 

paralisação

Codajas e Anori

Infraestrutura viária da Estrada

Codajás-Anori/AM. (Extensão=

48,93km) 69.281.641,71 63.151.954,77 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável

Iranduba

obras da Cidade Universitária da

Universidade do Estado do

Amazonas (UEA) 

64.944.272,05 17.031.510,95
 Contingenciamento de 

recursos próprios 

As etapas são 

aproveitáveis, mas os 

recursos não estão 

disponíveis

Determinada pelo 

gestor responsável

Humaita

Construção do Anel Viário no

município de Humaitá 41.496.838,83 6.762.144,13 Caso fortuito ou força maior

A retomada/conclusão

já está prevista pelo

ente

Determinada pelo

gestor responsável
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Apesar do cenário preocupante, cada obra apontada no relatório deve ser analisada em suas 

particularidades, com vista em buscar soluções para a continuidade dessas obras públicas no 

Amazonas. 

  O relatório foi enviado semana passada ao Núcleo de Planejamento da ATRICON, que 

irá consolidar os dados de todos os Tribunais de Contas do Brasil, e em seguida encaminhar o 

resultado ao Conselho Nacional de Justiça, onde será discutido quais caminhos cada município 

deve seguir para que se conclua as obras pendentes e assim tenhamos a correta aplicação do 

dinheiro público e a população obtenha os benefícios esperados com aqueles equipamentos 

públicos. 
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