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Prefácio da 5ª Edição 

Não se ignora a origem de uma das mais frequentes fontes de 
corrupção no Brasil, abastecedora do sistema eleitoral, no que toca aos 
financiamentos de campanha: pagamentos superfaturados ou sobrepreços 
das obras públicas. 

Também não se tem dúvida quanto à responsabilidade pela verdadeira 
chaga eleitoral que já se arrasta por anos e anos, sem providência efetiva e 
eficaz: a legislação eleitoral. 

Considero estar o atual sistema em seus estertores; e a prova maior 
disso é a interferência do Poder Judiciário ter sido chamado pela Ordem 
dos Advogados do Brasil para pronunciar-se constitucionalmente sobre as 
doações de campanha pelas pessoas jurídicas. Este foi o primeiro passo 
para uma real discussão sobre um assunto que o Parlamento teima em 
ignorar. 

Enquanto persiste o perverso sistema, temos, na outra ponta, uma 
legislação complicada, burocrática e minuciosa disciplinando as licitações 
de obras e serviços públicos, com exigências e filigranas inconcebíveis 
para a moderna administração. 

Na tentativa de impedir a corrupção, a burocrática sistemática 
licitatória casa como uma luva na burla dos limites legais de doações de 
campanha e parece que tudo está bem ajustado, se não fosse o fantástico 
desfalque patrimonial. 

Diante desta realidade, enquanto esperamos pelas mudanças legislativas, 
substancialmente compatibilizadas com os princípios maiores inseridos 
na Constituição Federal, resta aos órgãos de controle da administração 
estatal agir com extrema argúcia, afastando dos processos licitatórios 



8 I OBRAS PÚBLICAS - Artimanhas & Conluios 

as artimanhas e conluios das empresas, no que for possível, o que exige 
extrema perspicácia por parte dos agentes públicos. 

Para auxiliar os profissionais da administração, fiscalização e controle 
envolvidos nos processos licitatórios, fomos brindados com o trabalho do 
Doutor Jorge Leitão, cujo currículo não deixa dúvida. Como engenheiro 
civil é, por dever de oficio, expert em obras e construções, como mestre 
em economia de empresas entende de orçamento e contabilidade, 
como administrador de empresas tem formação que lhe garante pleno 
conhecimento do setor financeiro e de orçamento público. 

Considero um brinde aos que militam no controle das atividades 
estatais o trabalho do autor OBRAS PÚBliCAS - ARTIMANHAS E 
CONLUIOS, agora em sua quinta edição. 

De forma didática, o autor ensina as definições legais e técnicas das 
obras e serviços de engenharia, tipos de licitação, noções de orçamento 
público para ingressar, com profundidade, nos métodos de combate 
ao jogo de planilhas, aos cartéis em licitações, chegando ao detalhe de 
elaborar questões a serem consideradas pelos analistas dos processos de 
contratação pública, formulando propostas para diminuir os conluios e 
artifícios nos certames licitatórios, com clara abordagem a práticas usadas 
pelos agentes públicos em favor das empresas, como a conhecida "química 
de verbas" e dispensa de licitação. 

Trouxe o autor para nós, leitores interessados, a experiência de quem 
vivencia, no dia a dia, os malabarismos de um sistema ainda muito 
arraigado ao patrimonialismo. 

Este trabalho que tenho a honra de prefaciar é uma ferramenta 
poderosa para iniciantes e veteranos na prática das licitações. 

Ao final, depois de reler esta última edição, só me resta dizer muito 
obrigada, Dr. Antônio Jorge Leitão, pela sua sensibilidade. 

Brasília, janeiro de 2014. 
EUANA CALMON 
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