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1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados nos períodos de 19 a 20 de junho de 2017 e 19 a 

21 de julho de 2017 sobre a aplicação dos recursos do programa 2076 - Turismo / 10V0 - 

Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística no município de Maceió/AL. 

 

A ação fiscalizada destina-se a desenvolver o turismo nos Municípios brasileiros, 

principalmente por meio de adequação da infraestrutura de forma que permita a expansão 

das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista.  

 

A fiscalização teve como objetivo específico analisar o edital da Concorrência nº 05/2017-

T1, bem como os custos unitários e os quantitativos dos itens de serviços relevantes, tendo 

como base a Curva ABC, da planilha orçamentária do projeto, cujos recursos são 

provenientes dos Contratos de Repasse nº 1027958-87/2015 (R$ 10.300.000,00); 1028528-

88/2016 (R$ 9.750.000,00); 1022200-66/2015 (R$ 15.000.000,00) e 1027779-80/2015 (R$ 

1.500.000,00), todos celebrados entre o Governo do Estado de Alagoas e o Ministério do 

Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 36.550.000,00, 

objetivando a execução de obras Duplicação e Restauração da Rodovia AL-101 Norte, 

Trecho: Maceió Barra de Santo Antônio. 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizada a técnica de análise documental. 

 

Importa destacar que os achados de fiscalização consignados no presente relatório foram 

previamente comunicados à atual administração municipal, por meio do Ofício nº 

16149/2017/NAC1/AL/Regional/AL-CGU, 16 de setembro de 2017, para manifestação.  

 

Por meio do Ofício nº 548-GS/SETRAND, de 25 de setembro de 2017, o Secretário de 

Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano informou que evoluirá o resultado dos 

trabalhos de fiscalização desta Controladoria à Comissão Permanente de Licitação - 

CPL/AL, bem como à Procuradoria Geral do Estado de Alagoas, para a análise dos 



aspectos jurídicos das recomendações e que, tão logo haja manifestação de tais Órgãos, 

comunicará à CGU as medidas adotadas. 

  

Quanto aos aspectos de ordem técnica de engenharia, o Secretário afirmou que a equipe 

responsável da SETRAND irá adotar as recomendações desta Controladoria, e comprovará 

a adoção das medidas corretivas antes da autorização do início do novo certame licitatório.   

 

Assim, por não haver qualquer nova argumentação relativa aos itens apontados, mantém-se 

as manifestações apresentadas concomitantemente à consecução dos trabalhos.  

 
 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 

de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 

pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Notas de fiscalização emitidas em função de falhas verificados no projeto e no 

edital da licitação. 
 

Fato 
 

Análise do processo de licitação (Concorrência nº 05/2017-T1) das obras de duplicação e 

restauração da Rodovia AL-101 Norte, segmento 01 (Estaca 01 a 30) e segmento 03 

(Estaca 107 a 230), cujo orçamento básico é de R$ 33.147.732,35, que se encontra na fase 

interna de execução, e cujos recursos são provenientes dos Contratos de Repasses nº 

1022.200-66/2015 (RS 15.000.000,00), 1027.958-87/2015 (R$ 10.300.000,00), 1027779-

80/2015 (R$ 1.500.000,00) e 1028528-88/2016 (R$ 9.760.000,00), permitiu a observação 

de alguns aspectos de legalidade, bem como a realização de uma análise parcial do projeto 

e orçamento, tendo em vista a disponibilização de documentação incompleta e 

parcialmente ilegível. 

 



As constatações foram encaminhadas à Secretaria de Estado de Transporte e 

Desenvolvimento Urbano por meio das Notas de Fiscalização nº 201700649/01, 02 e 03. 

 

As principais constatações levantadas estão relatadas a seguir: 

 

Nota de Fiscalização nº 201700649/01 

 

1. Constatação - Sobreposição de objeto entre a Concorrência nº 14/2014 – T1 – 

CPL/AL e novo procedimento licitatório.  

 

Fato: 

 

Da análise dos objetos dos dois processos licitatórios relativos às obras de duplicação da 

Rodovia AL-101 norte, verificou-se que parte do objeto previsto na Concorrência nº 

14/2014 – T1 – CPL/AL, cuja contratação já foi realizada, estando as obras estão em 

andamento, também está presente no objeto da Concorrência 05/2017-T1 que está em 

andamento, qual seja: nova ponte Rio Barrocão e a ponte Rio Jacarecica “B” (ponte 2), 

sendo os valores da proposta vencedora da Concorrência nº 14/2014, de R$ 759.235,04 e 

R$ 1.129.013,58 (totalizando R$ 1.888.248,62 aos preços da época-2014), 

respectivamente. 

 

Assim, o estado de Alagoas deverá corrigir tal situação visando evitar o pagamento em 

duplicidade dos itens acima. 

 

Seguem abaixo as planilhas orçamentárias em que demonstram a duplicidade de serviços 

supracitados. 

 

Figura - Planilha Orçamentária Concorrência nº 05/2017 

 

Fonte: Concorrência nº 05/2017, fls. 188. 

Figura - Planilha Orçamentária Concorrência nº 14/2014 



 

Fonte: Concorrência nº 14/2014, fls. 24 e 25 do processo nº 5501.004988/2013. 

Figura - Planilha Orçamentária Concorrência nº 14/2014 

 

Fonte: Concorrência nº 14/2014, fls. 25 e 26 do processo nº 5501.004988/2013. 

Consequência(s): Contratação e pagamento em duplicidade, gerando prejuízo ao erário. 

 

2. Constatação - Areal previsto no projeto básico/executivo encontra-se desativado.  

 

Fato: 

 

Em visita realizada pela CGU-R/AL em 09 de março de 2017, identificou-se que o areal 

comercial denominado CIMAPRA previsto no projeto básico/executivo para ser utilizado 

nos serviços de drenagem e pavimentação encontra-se sem funcionamento (equipamentos 

retirados do local), devendo ser pesquisadas novas áreas para aquisição do material ou para 

exploração da jazida de areia. 

Cumpre observar que, dessa forma, a Distância Média de Transporte – DMT, utilizada nas 

composições de custo unitário para os serviços de drenagem e pavimentação, que foi 

calculada em relação ao citado areal comercial não pode ser considerada, devendo o 

cálculo ser refeito, em função da nova área definida para aquisição/exploração. 

Consequência(s): Possibilidade de prejuízo ao erário, em face da substituição do citado 

Areal durante a execução contratual, acarretando inclusive distorções no custo dos serviços 

de drenagem e pavimentação, em função de eventual variação da DMT utilizada em sua 

composição. 

3. Constatação - Custos unitário da galeria utilizando classes de tubulação indevidas, 

aumentando o custo em R$ 828.166,35.  

 

Fato: 

 

Da análise dos custos unitários do serviço de galeria em tubo de concreto, identificou-se 

que não foi considerada nos cálculos a devida classe da tubulação, sendo utilizados os 

códigos do SICRO 2: 2 S 04 964 52 -  Tubulação de drenagem urbana-D=0,60m s/berço 

AC/BC; 2 S 04 964 53 -  Tubulação de drenagem urbana-D=0,80m s/berço AC/BC; 2 S 04 

964 54 -  Tubulação de drenagem urbana-D=1,00m s/berço AC/BC; 2 S 04 964 55 -

  Tubulação de drenagem urbana-D=1,20m s/berço AC/BC; 2 S 04 964 56 -  Tubulação de 

drenagem urbana-D=1,50m s/berço AC/BC, todos correspondem a classe CA-04 (altura do 

aterro <= 8,50 m), quando deveria ser adotada a classe CA-01 (altura do aterro <= 3,50 m), 

conforme indicação nas tabelas de caixas das plantas do projeto de drenagem, que não 

ultrapassam 3,50 m e como consequência devendo ser adotado a tubulação da classe CA-

01. 



 

Cumpre observar que na planilha orçamentária da licitação não foi considerada a 

diferenciação das Classes (CA-1, CA-2, CA-3 e CA-4), em função da altura dos aterros e 

do consequente nível de solicitação a que estas estruturas serão submetidas, conforme 

prevê o Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem do DNIT. 

Além disso, o SICRO 02 só possui a composição para a classe CA-4 (altura do aterro <= 

8,5 m), não possuindo as composições de serviços de tubulação de drenagem para as 

classes CA-1 (altura do aterro <= 3,5 m), CA-2 (altura do aterro <= 5,0 m) e CA-3 (altura 

do aterro <= 7,0 m). Não obstante, em atendimento às manifestações do Tribunal de 

Contas da União e Controladoria Geral da União, o DNIT elaborou e aprovou as 

composições auxiliares para o estado do Rio de Janeiro, mediante o Memo-Circular nº 

03/2012/CGUIT/DIREX (http://www.dnit.gov.br/download/servicos/composicoes-

auxiliares/), as quais não foram inseridas no SICRO 2 devido a limitações do sistema. 

Destaca-se que considerando os custos apresentados na planilha orçamentária – est. 0 a 30 

e est. 107 a 286 (fls. 184 do processo licitatório nº 35032.000588/2016), a utilização das 

composições do citado memorando-circular para Classe CA-1, com os custos unitários de 

setembro/2016 para o estado de Alagoas, e fazendo os ajustes necessários chega-se a uma 

diferença de R$ 828.166,35, conforme detalhado na tabela a seguir: 

Tabela – Diferença entre os custos dos itens de tubulação constantes da planilha 

orçamentária e calculado pela CGU. 

 

Subitem 

Código 

SICRO2 

AL 

Descrição Und 
Qtd 

(A) 

Custo unitário c/ 

BDI 27,46% Diferença 

por item 

(B-C) * A 
Licitação 

 (B) 

CGU 

 (C) 

3.3.11.3 2S0496452 

Tubulação de drenagem 

urbana D=0,60 m s/ berço 

AC/BC 

M 2980,30 285,50 210,41 223.790,73 

3.3.11.4 2S0496453 

Tubulação de drenagem 

urbana D=0,80 m s/ berço 

AC/BC 

M 1427,30 388,41 271,62 166.694,36 

3.3.11.5 2S0496454 

Tubulação de drenagem 

urbana D=1,00 m s/ berço 

AC/BC 

M 1.025,15 549,47 411,27 141,675,73 

3.3.11.6 2S0496455 

Tubulação de drenagem 

urbana D=1,20 m s/ berço 

AC/BC 

M 169,20 735,62 510,37 38.112,30 

3.3.11.7 2S0496456 

Tubulação de drenagem 

urbana D=1,50 m s/ berço 

AC/BC 

M 672,00 1.096,05 712,28 257.893,23 

Diferença Total 828.166,35 

Obs: A diferença por item foi calculada pela diferença entre o custo unitário utilizado na planilha orçamentária da 

licitação e o custo unitário referente ao item correspondente, na adequação apontada pela CGU, ambos com 

aplicação do BDI, multiplicando-se essa diferença pela quantidade prevista licitação. 

 

http://www.dnit.gov.br/download/servicos/composicoes-auxiliares/
http://www.dnit.gov.br/download/servicos/composicoes-auxiliares/


Consequência(s): Prejuízo ao erário estimado em R$ 828.166,35. 

 

4. Constatação - Planilha orçamentária contendo BDI e administração local em 

desacordo com determinação do TCU.  

 

Fato: 

 

No Detalhamento de BDI da Concorrência 05/2017-T1 (fls. 93 do processo licitatório), 

para os itens administração central, seguro, garantia, risco, despesa financeira e lucro, 

foram utilizados os percentuais mínimo (1º quartil), médio e máximo (3º quartil) definidos 

no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário, para obras de construção de edifícios, quando 

deveriam ter sido adotados os referentes a obras rodoviárias. Assim, os percentuais 

adotados deveriam ser: 

Quadro - Faixas de Referência aplicáveis ao BDI de obras rodoviárias. 

Item 
Mínimo (1º 

quartil) 
Médio 

Máximo (3º 

quartil) 

Seguro + Garantia (S+G) 0,32 0,40 0,74 

Risco (R) 0,50 0,56 0,97 

Despesas Financeiras (DF) 1,02 1,11 1,21 

Administração Central (AC) 3,80 4,01 4,67 

Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 

Fonte: Extraído do Acórdão nº 2.622/2013. 

Além disso, a planilha orçamentária prevê um custo fixo mensal de administração local de 

R$ 92.409,72 com BDI, durante um prazo de 15 meses, totalizando R$ 1.386.145,80, em 

desacordo com disposto no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário, que estabelece: 

“9.3.2.2.  estabelecer,  nos  editais de  licitação,  critério  objetivo  de  medição  para  a 

administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da 

obra, abstendo-se de  utilizar  critério  de  pagamento  para  esse  item  como  um  valor  

mensal  fixo,  evitando-se,  assim, desembolsos indevidos de administração local em 

virtude de atrasos ou de prorrogações  injustificadas do prazo de execução contratual, 

com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 

92, da Lei n. 8.666/1993. ” 

O edital também não segue as determinações do citado acórdão quanto aos subitens: 

“9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitação, que as empresas sujeitas ao regime de 

tributação de  incidência  não  cumulativa  de  PIS  e  COFINS  apresentem  

demonstrativo  de  apuração  de contribuições sociais comprovando que os percentuais 

dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais 

efetivos  recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º 

das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados 

pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação 

tributária; 

9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes 

optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS 

discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a 



empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da  Lei Complementar  n. 

123/2006, bem como que a composição de encargos sociais  não inclua os gastos relativos 

às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, 

Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;” 

 

Consequência(s): Possibilidade de prejuízo ao erário em função da previsão de 

pagamentos a título de "administração local" em desacordo com a Jurisprudência do TCU. 

Bem como, aplicação dos itens que compõem o BDI em percentual incorreto. 

 

5. Constatação - Necessidade de ajustar os preços de referência na planilha 

orçamentária, conforme orientação do DNIT.  

 

Fato: 

 

Considerando as atualizações recomendadas no projeto e na planilha orçamentária da 

Concorrência 05/2017-T1, entende-se importante proceder ao ajuste da referência 

orçamentária, conforme o Informativo 01/2017, de 26 de abril de 2017, do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes de janeiro de 2017 

(http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/comunicado), ou seja, ajustar o mês 

base de referência do SICRO 2 para novembro de 2016, ou utilizar o novo SICRO. 

 

Consequência(s): Possibilidade de prejuízo ao erário devido ao uso de referência de preço 

desatualizada. 

 

Nota de Fiscalização nº 201700649/02 

 

1. Constatação - Irregularidade no edital da licitação, quanto à exigência para 

qualificação técnica de licitante.  

 

Fato: 

 

O item 7.4.2, do Edital da Concorrência nº 05/2017 – T1 – CPL/AL, traz a seguinte 

exigência em relação à habilitação/qualificação técnica das licitantes: 

“Comprovação, através de Certidão(ões) ou  Atestado(s) de capacidade técnica emitido 

por CONTRATANTE titular, pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove 

a aptidão da LICITANTE (empresa) para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação, 

acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT do CREA, expressamente 

atendidas as exigências relativas às seguintes parcelas de maior relevância técnica e 

valores significativos e respectivas quantidades mínimas, nos termos do parecer técnico da 

SETRAND: (Original sem grifo) 

Quadro – Quantitativos mínimos exigidos para habilitação. 

- Fornecimento, Reparo e Colocação de Aço CA-50, com quantidade maior ou igual a 

230.020 Kg. 

- Fornecimento e Cravação de Estacas Metálicas, com quantidade maior ou igual a 2.738 

m. 

- Terra Armada, com área maior ou igual a 1.366 m². 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/comunicado


 

 

                                                                                                                                  ” 

Conforme o Parágrafo Único, do subitem “c.2)”, da Instrução de Serviço DG/Dnit nº 04, 

de 31 de março de 2009, os serviços requeridos para qualificação técnica deverão ser 

aqueles contidos no objeto a ser licitado em número máximo de 8 (oito) e não superior a 

50% (cinquenta por cento) das quantidades licitadas para o serviço específico e, 

obrigatoriamente, serão os que correspondam unitariamente a um percentual igual ou 

superior a 4% do orçamento da obra, em atendimento à Portaria DG/Dnit nº 108/2008. 

Na análise procedida na curva ABC do projeto básico, elaborada pela Secretaria de 

Transporte e Desenvolvimento Urbano, do Governo do Estado de Alagoas, constatou-se 

que apenas os itens de serviços constantes do Quadro seguinte enquadram-se nos termos da 

citada Instrução de Serviço: 

Quadro - Percentuais dos serviços relevantes em relação ao valor total das obras 

- Fornecimento, Reparo e Colocação de Aço CA-50 (10,77%) 

- Fornecimento e cravação de estacas Perfil Met. HP 310/79. (7,15%) 

- Fornecimento e cravação de estacas Perfil Met. HP 310/125 (5,32%) 

- Terra Armada. (7,09%) 

- Base para Pavimentação. (4,13%) 

O entendimento pacificado do TCU é no sentido de que as exigências de comprovação de 

capacitação técnica (operacional e profissional) devem se restringir às parcelas que sejam, 

cumulativamente, de “maior relevância técnica e valor significativo”, indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações, e que tais requisitos devem estar tecnicamente 

demonstrados no processo administrativo da licitação ou no próprio edital (Súmula TCU nº 

263/2011). 

É importante ressaltar que tal exigência é considerada restritiva ao caráter competitivo da 

licitação, por violar o princípio da isonomia, excluindo do certame empresas que estariam 

aptas a bem executar o objeto da licitação. 

- Base para Pavimentação, com volume maior ou igual a 4.709 m³. 

- Forma em Madeira, com área maior ou igual a 6.648 m². 

- Fornecimento e Execução de Rede de Drenagem de Águas Pluviais D > 0,40m, com 

quantidade maior ou igual a 3.399 m. 

- Concreto Estrutural de Cimento Portland FCK2 > 20MPA, com volume maior ou igual 

a 1.484 m. 

- Concreto Usinado a Quente – CBUQ, com quantidade maior ou igual a 5.605 ton. 

- Execução de Passeio (calçada) em Concreto, com quantidade maior ou igual a 7.814 

m². 

- Cimbramento/Escoramento, com volume maior ou igual a 4.452 m³. 

- Meio Fio de Concreto, com quantidade maior ou igual a 11.331 m. 

-  Confecção e Colocação de Cordoalha, com quantidade maior ou igual a 8.849 Kg. 

- Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria. 5 

-  Escamas de Concreto Armado para Terra Armada, com volume maior ou igual a 209 

m³. 

- Pintura de Faixas Termoplástico, com quantidade maior ou igual a 4.035 m². 

- Execução de Passeio em Piso Intertravado, com quantidade maior ou igual a 1.834 m². 



Consequência(s): Exigência desnecessária contida no edital restringe o caráter 

competitivo da licitação, reduzindo a oportunidade de obtenção de preços mais vantajosos 

para administração. 

 

2. Constatação - Projeto básico/executivo sem constar os estudos de ocorrências de 

materiais não comerciais em áreas circunvizinhas a obra. 

 

Fato: 

 

Verificou-se que o projeto básico/executivo da Concorrência nº 05/2017 não faz menção a 

mapeamento de jazidas de brita e areais não comerciais existentes na área de abrangência 

do empreendimento, sobretudo no sítio http://www.dnpm.gov.br/ do Departamento 

Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM, com vistas aos estudos de viabilidade técnico-

econômica. Como se pode observar no subitem 7.3 que trata do Estudo das Ocorrências de 

Materiais do Relatório de Projeto – volume 1, estaca 0 a 30, estaca 107 a 230 e 230 a 286: 

“O estudo das ocorrências de materiais foi desenvolvido com o objetivo de localizar 

empréstimos, jazidas, areais e pedreiras, de modo a suprir as necessidades dos serviços de 

terraplenagem, drenagem e pavimentação da rodovia a implantar. A seguir, serão tecidos 

comentários sobre o resultado obtido para cada tipo de ocorrência. 

7.3.3. Areal 

 Foi identificado um areal comercial para utilização nos serviços de terraplenagem, 

drenagem e pavimentação, a saber: 

 

Nos serviços de terraplenagem, o areal foi indicado para enchimento da terra armada do 

Viaduto Shopping. 

 7.3.4. Pedreira 

Foi identificada uma pedreira comercial para utilização nos serviços de drenagem e 

pavimentação (base e revestimento), a saber: 

” 

Por outro lado, a licitação não prevê que a empresa vencedora possa explorar jazida de 

brita e areal, podendo ocasionar sobrepreço na planilha orçamentária em razão da diferença 

significativa nos custos unitários dos insumos produzidos e adquiridos comercialmente, 

conforme se observa nos valores do SICRO 2 com desoneração (mês de novembro/2016 - 

estado de Alagoas): de R$ 64,28 para brita comercial e de R$ 31,78 para brita produzida 

http://www.dnpm.gov.br/


(102,27% de diferença), e de R$ 50,15 para areia comercial e R$ 27,44 para areia extraída 

(82,76% de diferença). 

Cumpre atentar para o Acórdão nº 3.260/2011 – TCU – Plenário que estabelece: 

“9.1.2. realize ensaios, cálculos e laudos conclusivos acerca da viabilidade 

técnico/econômica da utilização de pedreiras, areais e cascalheiras circunvizinhas aos 

trechos de realização das obras e que não possuam licenciamento ou lavra concedida, 

identificados no site do Departamento Nacional de Produção Mineral, mas possam ser 

objeto de prévio bloqueio das jazidas junto ao DNPM, ou que possuam menor distância de 

transporte; 

9.1.3.caso existam segmentos rodoviários cujos projetos de restauração e manutenção 

para o CREMA 2ª Etapa já estejam aprovados e não seja viável a adoção das medidas 

indicadas no subitem anterior (9.1.2), previamente ao lançamento dos editais de licitação, 

consigne nos respectivos editais e minutas de contrato que tais medidas serão adotadas no 

prazo de até 90 (noventa) dias após a emissão das ordens de serviço e, se for a hipótese, 

serão adotadas as providências necessárias para reestabelecer o equilíbrio 

econômico/financeiro dos contratos eventualmente celebrados, modificando-se as fontes 

de aquisição dos insumos previstas originalmente no projeto, bem como alterando-se os 

respectivos preços dos serviços envolvidos; 

9.1.5. caso não utilize base e/ou sub-base estabilizada granulometricamente com insumos 

provenientes das jazidas identificadas na região, demonstre a inviabilidade técnica e/ou 

econômica da adoção dessa alternativa; ” 

Ressalta-se que esses insumos fazem parte da composição de custo unitário de itens de 

serviços que apresentam relevante materialidade e que o areal comercial da CIMAPRA se 

encontra desativado. 

Consequência(s): A ausência de estudos de materiais não comerciais quanto à viabilidade 

técnica/financeira e a falta de previsão no edital/contrato para o ajuste financeiro, caso seja 

utilizado material (areia e brita) extraído pela própria vencedora do certame poderá 

acarretar prejuízo financeiro. 

Nota de Fiscalização nº 201700649/03 

 

1. Constatação - Irregularidade no edital da licitação, quanto à exigência de 

apresentação de Declaração de Visita ao local das obras.  

 

Fato:                                                                                               

 

O item 7 do instrumento convocatório elenca a Documentação de Habilitação cuja 

apresentação é obrigatória, incluindo a apresentação de Declaração de Visita conforme 

segue: 

“7.4.4. Declaração de Visita ao local das obras e serviços, formalmente assinada pelo 

responsável técnico da LICITANTE, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza do objeto licitado, 



assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras”. 

 Em consonância com o Acórdão nº 234/2015 – TCU – Plenário, o edital deve adequar a 

redação do supracitado item de forma a tornar a vistoria facultativa e não obrigatória. A 

realização de visita técnica acompanhada de representantes da Administração não se 

apresenta como imprescindível para o conhecimento do objeto, dentre outros motivos, por 

tratar-se de obra realizada em campo aberto, sem restrição ao acesso dos interessados em 

realizar as inspeções e levantamentos que entenderem pertinentes. Conforme entendimento 

do TCU “as visitas ao local de execução da obra devem ser prioritariamente 

compreendidas como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma 

obrigação imposta pela Administração”. (Original sem Grifo) 

Consequência(s): Exigência desnecessária contida no edital restringe o caráter 

competitivo da licitação, reduzindo a oportunidade de obtenção de preços mais vantajosos 

para administração. 

 

2. Constatação - O resultado da licitação também deve ser divulgado em sítio oficial 

na internet. 

 

Fato: 

 

O item 11.19 do edital estabelece que “o resultado do certame será divulgado no Diário 

Oficial do Estado de Alagoas”. O instrumento convocatório deve observar também o § 2º 

do inciso IV do art. 8º da Lei 12.527/2011, o qual determina que as informações 

concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 

devem ser obrigatoriamente divulgados em sítios oficiais na internet. 

 

Consequência(s): Restrição do alcance da publicidade do resultado da licitação. 

 

3. Constatação - Inadequação do índice de reajustamento de preços. 

 

Fato: 

 

O edital prevê no item 16.1 que, caso o prazo fixado para execução das obras e serviços 

ultrapasse doze meses, os preços serão reajustados pelo Índice Nacional da Construção 

Civil - INCC. Contudo, conforme art. 40, inciso XI da Lei 8.666/93, o critério de reajuste 

contratual deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, devendo-se, portanto, 

optar pela adoção de índices de reajustamento de obras rodoviárias divulgados pela FGV 

no sítio do DNIT (http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/indices-de-reajustamentos-

de-obras/), conforme Instrução de Serviço/DG nº 04, de 07 de março de 2012. 

Nesse sentido segue o entendimento da Advocacia-Geral da União no Parecer nº 

04/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, “in verbis”: 

“23. Questão importante, nesse sentido, é saber qual índice escolher. A priori, deve ser 

aquele que melhor reflita os preços do objeto contratual. Não há dúvida, portanto, de que 

índices setoriais ou específicos são preferíveis aos índices gerais, pois enquanto estes 

procuram mensurar a variação de preços da economia em geral, aqueles aferem a 



variação de preços em um determinado setor econômico ou refletem, de maneira 

detalhada, a composição dos custos envolvidos na contratação.  

24. Há, ainda, uma razão jurídica para a preferência por índices setoriais ou específicos. 

O art. 40, XI, da Lei n° 8.666/93 exige a priorização de índices capazes de retratar a 

variação efetiva do custo do objeto contratual: Art. 40, XI - critério de reajuste, que 

deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices 

específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do 

orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela”. 

(Original sem Grifo) 

Consequência(s): Utilização de índices inadequados no reajustamento de preços provocará 

distorções na atualização do orçamento da obra. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 287 – GS/SETRAND, de 25 de maio de 2017, o Secretário de 

Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano assim se manifestou acerca da Nota de 

Fiscalização nº 201700649/01: 

“1. Vimos por meio do presente expediente, informar, que em razão ter tomado 

conhecimento da nota de fiscalização de n° 201700649-01, da lavra desta Controladoria 

Geral da União - CGU, sobre as obras de Restauração e Duplicação da Rodovia AL 101 

Norte, esta Secretaria, acatando as recomendações dispostas na nota acima mencionada e 

visando a adoção de medidas saneadoras, resolveu revogar o certame licitatório 

Concorrência de n° 05/2017 - TI - CPL/AL, Processo administrativo de n° 35032-

588/2016, então designado para o dia 13 de junho de 2017, as 09h00, até que esta 

controladoria finalize os trabalhos de fiscalização acerca da peça editalícia e demais 

documentos que compõem a licitação, conforme se infere do documento em anexo. 

2. Ademais, importante informar que parte das pendências apontadas na nota de 

fiscalização de n° 201700649-01 já foram solucionadas por esta secretaria, consoante se 

verifica da cópia integral do referido processo licitatório, entregue na audiência realizada 

na sede da CGU, em Alagoas, em 24/05/2017”. 

Por meio do Ofício nº 311 – GS/SETRAND, de 07 de junho de 2017, o Secretário de 

Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano assim se manifestou acerca da Nota de 

Fiscalização nº 201700649/02: 

“1. Em razão da Nota de Fiscalização n°. 201700649-02 expedida por esse Órgão de 

Controladoria Federal, esta Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento 

Urbano - SETRAND, tomou como medida cautelar a Revogação da Concorrência Pública 

n°. 05/2017 - TI - CPL/AL, conforme cópia de sua publicação no Diário Oficial do Estado 

de Alagoas, dia 31/05/2017 (cópia anexa). 



2. Ademais, temos a informar que tal medida foi para que seja procedida nova analise nos 

autos do processo, a fim de que sejam tomadas todas as providencias saneadoras referente 

a licitação que se pretende realizar para a execução das obras de Restauração e 

Duplicação da Rodovia AL-101 Norte.” 

Por meio do Ofício nº 320 – GS/SETRAND, de 14 de junho de 2017, o Secretário de 

Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano assim se manifestou acerca da Nota de 

Fiscalização nº 201700649/03: 

”1. Versam os autos sobre Ofício da lavra da Controladoria Geral da União, dando 

conhecimento do teor da nota de fiscalização de n° 201700649/03, que trata de obra de 

restauração e duplicação da Rodovia AL-101 Norte. 

2. Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que os Órgãos competentes para realizar as 

alterações editalícias recomendadas pela CGU, são a Comissão Permanente de Licitação 

e a Procuradoria Geral do Estado de Alagoas. 

3. Deste modo, esta Secretaria informa que aguardara manifestação conclusiva acerca do 

Edital, ora objeto de análise pela CGU, para, após, encaminhar as respectivas 

recomendações aos Órgãos competentes a fim de que sejam tomadas as providências 

cabíveis. 

4. Ademais, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos a 

disposição para eventuais esclarecimentos.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano - Setrand ter revogado 

o certame licitatório Concorrência de n° 05/2017 – TI, não foi apresentada documentação 

comprovatória da regularização das pendências registradas nas Notas de Fiscalização nº 

201700649/01, 02 e 03. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.2. Planilha orçamentária da etapa de terraplenagem com utilização única de 

energia de compactação em proctor intermediário (camada final e corpo de aterro), 

quando deveria ser proctor normal para o corpo de aterro (método A) e proctor 

intermediário para camada final (método B). 
 

Fato 
 

As planilhas orçamentárias dos trechos 01, 03.01 e 03.02 apresentam-se apenas com 

serviço de compactação de aterros a 100% do proctor intermediário, entretanto, segundo o 

critério adotado no Relatório de Projeto – Volume 01(fls. 110), “O grau de compactação 

das últimas camadas de aterro, 60 cm, deverá atingir, no mínimo, 100% do Proctor 

Intermediário e CBR≥ 10%. As camadas subjacentes deverão ser executadas com grau de 

compactação mínimo de 100% do Proctor Normal”. 

 



Portanto, a planilha orçamentária deverá diferenciar a camada final (últimos 60 cm) e o 

corpo de aterro no serviço de compactação com os quantitativos e custos unitários 

correspondentes.  

 

Quadro - Trecho Est. 0 a 30 – Trecho 01 

3.1.2 

  

ATERRO 

    

38.277,22 

3.1.2.1 77 Comp 

Compactação de aterro a 

100% Proctor Intermediário M³ 10.999,20 2,73 3,48 38.277,22 

Fonte: Planilha orçamentária do trecho 01. 

 

Quadro - Trecho Est. 107 a 230 – Trecho 03.1 
3.1.2 

  
ATERRO 

    
74.816,90 

3.1.2.1 77 Comp 
Compactação de aterro a 

100% Proctor Intermediário 
M³ 21.499,11 2,73 3,48 74.816,90 

Fonte: Planilha orçamentária do trecho 003.01. 

 

Quadro - Trecho Est. 230 a 286 – Trecho 03.2 

3.1.2 

  

ATERRO 

    

26.253,43 

3.1.2.1 77 Comp 

Compactação de aterro a 

100% Proctor intermediário M³ 7.544,09 2,73 3,48 26.253,43 

Fonte: Planilha orçamentária do trecho 03.02. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 350 – GS/SETRAND, de 30 de junho de 2017, o Secretário de 

Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano assim se manifestou: 

“JUSTIFICATIVA: A metodologia utilizada para quantificação do item em questão 

buscou primar pela exequibilidade dos serviços. No entanto, procederemos com a 

adequação dos serviços, os quais serão disponibilizados dia 17/07/2017”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade reconhece a falha apontada, entretanto, não comprovou a adequação dos 

serviços, de modo que se mantem a constatação registrada. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. Projeto básico/executivo apresentando inconsistências.   
 

Fato 
 

Da análise dos serviços de terraplenagem verificou-se as seguintes inconsistências: 

 

1) em relação aos trechos 01 e 03 (03.1 e 03.2) não constam na Concorrência nº 05/2017 as 

seções transversais de terraplenagem que respaldam o mapa de cubação, e somente há o 

mapa de cubação do trecho 01 compreendido na estaca 0 à estaca 30, faltando os mapas 

quantos aos trechos 03.1 (estaca 107 a 230) e 03.2 (estaca 230 a 286).  



 

Posteriormente, a SETRAND disponibilizou somente as seções transversais de 

terraplenagem em Autocad do trecho 01, que cotejando com o mapa de cubação, 

identifica-se a título de exemplo, as diversas inconsistências: 

 

Figura – Seção transversal Pista esquerda Est. 8 + 0,00 

 
Pista esquerda em seção de terraplenagem em corte com geometria incompatível com projeto geométrico, 

e mapa de cubação indicando volume da pista esquerda de aterro de 198,35 m³, quando as seções das 

estacas 8+0,00 e 7+11,28 são de corte. 

 

2) 

 

Figura – Seção transversal da pista esquerda Est. 9 + 0,00 



 
Pista esquerda em seção de terraplenagem em corte com geometria incompatível com seção tipo de 

pavimentação, e mapa de cubação indicando volume da pista esquerda de aterro de 341,89 m³, quando as 

seções das estacas 8+0,00 e 9+ 0,00 são de corte. 

 

3) 

Figura – Seção transversal da pista esquerda Est. 0 + 0,00 

 
Seção em corte com poligonal aberta impossibilitando obter a área da seção – EST. 0 + 0,00. 

 



4) 

Figura – Seção transversal pista esquerda Est. 6 + 11,78 

 
Pista direita seção transversal de terraplenagem com geometria incompatível com seção tipo de 

terraplenagem e em aterro não corresponde com geometria da seção transversal pavimentação tipo e 

apresenta-se com poligonal aberta impossibilitando obter a área da seção. 

 

5) 

Figura – Seção transversal da pista esquerda EST. 28 + 12,98 

 



Pista direita seção transversal de terraplenagem em aterro não corresponde com geometria da seção 

transversal pavimentação tipo e apresenta-se com poligonal aberta impossibilitando obter a área da seção. 

 

6) o mapa de cubação pista esquerda do trecho 01, apresenta com término do lado esquerdo 

na estaca 32+0,00 enquanto que a continuidade do serviço somente ocorre na estaca 37+10 

(contrato com recursos próprios - trecho 02), restando 110 metros do lado esquerdo sem 

contrato.  

 

Figura – Mapa de cubação AL 101 norte – Estaca 0 à Estaca 30 – pista esquerda 

 
 

” 

 

7) 



 

Figura – Regularização de subleito do trecho 02 

 
Serviço de regularização de subleito do trecho 02 iniciando na estaca 37+10 - Prancha 71.05-00-PE-ME-

P14-001-R02, restando um trecho de entre a estaca 32+0,00 a 37+10 sem cobertura contratual. 

 

8) observa-se que o mapa de cubação da pista direita do trecho 01 não corresponde com as 

seções transversais quanto às áreas das seções.  

 

9) acrescenta-se, que o projeto de execução do trecho estaca 0,00 a 30 (fls. 31 do volume 2 

do anexo da Concorrência nº 05/2017 - TI) só há duas seções transversais tipos de 

terraplenagem, não constando a seção tipo que contém o viaduto. Como também, há 

divergências entre as larguras das seções tipo de terraplenagem e do projeto geométrico, a 

seguir:  

 

Quadro – Seções transversais tipo/pranchas 
Descrição Largura 

da seção 

 

Prancha 

Seção tipo – Terraplenagem corte e aterro 25,50 71.05-00-PE-DE-Q0-001-R01 

Seção tipo 01 – Geometria – Est. 3+7,00 41,71 71.05-00-PE-DE-F05-001-R01 

Seção tipo 02 – Geometria – Est. 8+0,00 46,10 71.05-00-PE-DE-F05-001-R01 

Seção tipo 03 – Geometria - 30+0,00 29,00 71.05-00-PE-DE-F05-002-R01 

Fonte: Projeto de execução do trecho estaca 0,00 a 30 (fls. 31 do volume 2 do anexo da Concorrência nº 

05/2017 - TI) 

 

10) comparando as cotas de projeto e terreno contidas nas notas de serviços com as 

correspondentes cotas nas seções transversais, verifica-se diversas divergências, 

demonstrando a deficiência no projeto de terraplenagem e a falta de confiabilidade nas 

informações.  

 

11) da visita em campo em 09 de junho de 2017, verificou-se no trecho 01 que não havia 

marcação da locação do eixo de referência, em desacordo com subitem 3.2.2. do relatório 

de projeto – volume 01, transcrito a seguir: 

 

“3.2.2. Locação do Eixo de Referência  

 

O eixo de referência desenvolveu-se tendo como diretriz a rodovia existente, posicionado 

no acostamento, a uma distância aproximada de um metro do bordo direito da pista de 

rolamento, materializado com tinta na cor amarela.” 



 

12) as inconsistências supracitadas impossibilitam mensurar quantitativamente os serviços 

de terraplenagem, devendo ser devidamente ajustadas e posteriormente anexadas ao 

projeto básico /executivo da licitação. As seções transversais são parte relevante do projeto 

básico/executivo devendo ser anexadas ao processo licitatório. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

O gestor apresentou, por meio do Ofício nº 350 – GS-SETRAND, de 30 de junho de 2017, 

as seguintes justificativas: 

 

Item 1): 

 

“JUSTIFICATIVA: No intuito de verificar as concordâncias entre Pistas (Esquerda e 

Direita) e Alças, elaborou-se, tomando-se como base o Eixo da Pista Esquerda, um 

conjunto de seções transversais que representassem o maior número possíveis de vias 

numa mesma seção. Além das referidas concordâncias, buscou-se também desenvolver um 

material mais didático e de fácil entendimento ou visualização das intervenções como um 

todo. 

 

A seção representada acima reporta a Estaca 8+0,00 da Pista Esquerda. O eixo da Pista 

Esquerda é aquele no qual se desenvolve o Viaduto Parque Shopping, que em sua estaca 

8+0,00 encontra-se em Terra Armada, denotando com isso o aterro mencionado no 

questionamento acima, como pode ser evidenciado no mapa de cubação. 

 

Em vista do acima elucidado entendemos haver uma interpretação equivocada da seção 

transversal elencada, não denotando nenhum erro de projeto ou similar”. 

 

 

Item 2): 

 

“JUSTIFICATIVA: Idem ao item anterior. 

No tangente as incompatibilidades referentes as seções tipo citadas não as identificamos. 

Caso persista a dúvida, por gentileza trazer mais detalhes para nossa identificação. 

Complementamos informando que o volume de aterro citado (341,89m3 de aterro} reporta 

a Terra Armada sob o viaduto, como pode ser identificado na imagem acima”. 

 

Item 3): 

 

“JUSTIFICATIVA: Para desenvolvimento dos projetos utilizamos o software da Autodesk 

AutoCad Civil 3D, para fins de obtenção de áreas em seções como a acima exposta o 

programa considera uma linha ortogonal até o encontro da superfície de Terreno Natural, 

possibilitando assim a contabilização da área necessária. Para oferecer uma melhor 

elucidação, quando da entrega das seções transversais, representaremos através de 

hachuras as respectivas áreas de corte e de aterro”. 

 

Item 4): 

 



“JUSTIFICATIVA: Idem aos itens anteriores”. 

Item 5): 

 

“JUSTIFICATIVA: Idem aos itens anteriores”. 

Item 6): 

 

“JUSTIFICATIVA: O mapa de cubação da pista esquerda do trecho O2 inicia-se na estaca 

32+0,00, não havendo assim trecho não contemplado pelo projeto para fins de 

terraplanagem e movimentação de terras, conforme figura abaixo”. 

 

 
 

Item 7): 

 

“JUSTIFICATIVA: O trecho compreendido entre as estacas 32+0,00 a 37 + 10,00 é 

existente, ou seja, sofrerá apenas intervenções de restauração, não se aplicando assim o 

serviço de Regularização de Subleito”. 

 

Item 8): 

 

“'JUSTIFICATIVA: Não identificamos as inconsistências apontadas. Quando da 

apresentação das seções transversais será corroborado sua compatibilidade com o mapa de 

cubação”. 

 

Item 9): 

 

“JUSTIFICATIVA: As seções transversais tipo, conforme o próprio nome denota, são 

elementos típicos que buscam oferecer uma visão geral do projeto a ser implementado. Ao 

longo do trecho projetado ocorrem variações de larguras e declividades. Estas variâncias 

são detalhadamente indicadas nas notas de serviço que norteiam os serviços de locações de 

todos os elementos componentes das seções tipo durante a execução”. 

 

Item 10): 

 

“JUSTIFICATIVA: As informações apresentadas no projeto não denotam qualquer 

deficiência ou apontam quaisquer indícios de desconfiança. Entendemos que, uma 

provável interpretação equivocada das seções transversais, possam induzir aos 

questionamentos suscitados. Por fim, quando da apresentação das referidas seções os 

questionamentos serão dirimidos”. 

 



Item 11): 

“JUSTIFICATIVA: Informamos que os trabalhos de locações em campo ocorreram 

durante o mês de janeiro de 2016, ou seja, a cerca (sic) de 01 ano e meio atrás. Entendemos 

que durante este período em decorrência do tráfego e demais intempéries as marcações 

perderam sua materialização”. 

 

Item 12): 

 

“JUSTIFICATIVA: Conforme pode ser observado, não identificamos nenhum item que 

reportasse a necessidade de alterações de quantidades ou afins. No tangente as seções 

transversais, concordamos com o observado e providenciaremos a devida formatação para 

envio até 17/07/2017”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Quanto aos itens 1, 2, 4 e 5, a CGU-R/AL não pode considerar tal aterro já que consta na 

planilha orçamentária da obra de arte especial (viaduto do Shopping) o serviço subitem 

4.1.6. “Maciço de terra armada” que engloba o serviço de aterro. Portanto, não acatamos 

tal justificativa para não haver duplicidade de serviços.  

 

Em relação aos itens 3, 4 e 5, informa que representará mediante hachuras as áreas de corte 

e aterro, entretanto os ajustes não foram realizados de forma que mantemos tais 

constatações. 

 

No que se refere ao item 8, cotejando o mapa de cubação da pista do lado direito com o 

desenho das seções transversais, verifica-se nas seções transversais das estacas 17+0,00 e 

18+0,00, por exemplo, que o desenho representa somente corte enquanto o mapa de 

cubação indica somente volume de aterro. Há também a divergência no mapa de cubação 

da pista direita que indica na estaca 16+13,27 o volume de corte e aterro, entretanto, não 

existe o desenho da seção transversal correspondente.  

 



 
Pista do lado direito em corte Estaca 17+0,00 sem aterro, entretanto, o 

mapa de cubação indica somente aterro 

 

 

 
Pista lado direito em corte Estaca 16+0,00, sem aterro, entretanto o mapa de 

cubação indica somente aterro 

 

 

Ressalta-se que estas situações se repetem em diversas estacas do mapa de cubação.  



 

Já em relação ao item 9, o gestor não justificou as divergências entre as larguras das seções 

tipo de terraplenagem e do projeto geométrico. 

 

Quanto ao item 10, para melhor compreensão do gestor, apresentamos exemplos das cotas 

de projeto e terreno contidas nas notas de serviços diferentes das cotas nas seções 

transversais, além de que há seções transversais sem cotas do projeto, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

 
Nota de serviço da pista esquerda indica no eixo cota do terreno (primitiva) 8,795 e cota do projeto 8,795, 

divergindo da seção transversal que indica cota primitiva 8,89 e cota do projeto 8,420 

 

 

 



 
Nota de serviço da pista esquerda indica no eixo cota do terreno (primitiva) 9,223 e cota do projeto 8,873, 

divergindo da seção transversal que indica cota primitiva 9,223 e cota do projeto 9,248 

 

 
Nota de serviço da pista sem indicar cotas do projeto. 



 

 

Em relação aos itens 6, 7 e 11 acatamos as justificativas apresentadas pelo gestor. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.4. Serviços de terraplenagem incluídos na planilha orçamentária consolidada 

sem constarem no projeto básico/executivo, nem nas planilhas orçamentárias 

correspondentes a cada trecho. 
 

Fato 
 

Verificando a planilha orçamentária consolidada (trechos 01, 03.01 e 03.02) dos serviços 

de terraplenagem da Concorrência nº 05/2017, identifica-se que os serviços elencados a 

seguir, no valor de R$ 175.443,71, não constam do projeto básico/executivo (desenhos, 

locais do bota-fora, memórias de cálculos dos quantitativos da planilha orçamentária, etc.).  

 

Tabela – Serviços que constam na planilha orçamentária consolidada, mas não integram o 

projeto básico/executivo. 

ITEM  DESCRIÇÃO UND  QUANT.   

CUSTO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

S/ 

BDI 

C/ 

BDI 

3.1.1 Serviços Preliminares         175.443,71  

3.1.1.1 

Desm. dest. Limpeza áreas 

c/arv. diam. até 0,15 m m2 59.786,05 0,31 0,40 23.914,42  

3.1.1.2 

Destocamento de árvores 

d=0,15 a 0,30 m Und 1.195,00 29,97 38,20 45.649,00  

3.1.1.3 

Destocamento de árvores 

c/diâm. > 0,30 m Und 599,00 74,93 95,51 57.210,49  

3.1.1.4 

Transporte com caminhão 

basculante de 10 m3, em via 

urbana pavimentada 

(unidade: m3xkm). 

af_04/2016  

M³xk

m 61.607,34 0,62 0,79 48.669,80  

Fonte: Planilha orçamentária consolidada do projeto. 

 

Ressalta-se que não constam os serviços supracitados nas planilhas orçamentárias de cada 

trecho, constam apenas na planilha consolidada. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201700649/08, de 21 de junho de 2017, o 

Governo do Estado de Alagoas se manifestou por meio do Ofício nº 350 – GS-SETRAND, 

de 30 de junho de 2017, encaminhando cópia do e-mail enviado por representante da 

empresa projetista ao Secretário executivo de Transportes e Desenvolvimento Urbano do 

Estado de Alagoas, contendo a seguinte justificativa: 

 

“A ATP elaborou os Projetos e Orçamentos da AL 101 NORTE em separadamente por 

trechos/segmentos, conforme capas destes produtos apresentados em anexo. 

 



Não temos conhecimento da Planilha Orçamentária Consolidada. Anexamos a Solicitação 

Fiscalização CGU n° 201700649/08”. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A justificativa apresentada pelo Gestor não condiz com o conteúdo do edital, em que a 

planilha consolidada de quantitativos foi apresentada com a denominação “Curva abc.xls”.  

 

Dessa forma mantém-se a constatação supracitada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.5. Deficiência na mensuração do volume de concreto da superestrutura de 

viaduto Parque Shopping. 
 

Fato 
 

Em análise da quantidade de concreto da superestrutura do “Viaduto Parque Shopping”, 

constatou-se um equívoco na mensuração deste, resultando em um volume 15,46% maior 

do que o necessário, resultando em um prejuízo potencial de R$ 33.741,40.  

 

A memória de cálculo encaminhada pela unidade fiscalizada, sugere que o volume de 

concreto da superestrutura do “Viaduto Parque Shopping” deveria ter sido calculado da 

seguinte maneira: “(área média da seção transversal do caixão + área das seções 

transversais das barreiras new jersey) x comprimento”. Na figura seguinte, apresenta-se 

trecho da planilha com a memória de cálculo. 

 

Figura – Memória de cálculo do volume de concreto da superestrutura do viaduto 

Shopping Parque.. 

 
Fonte: Memória de cálculo da planilha orçamentária, trecho 01. 

 

No entanto, constatou-se que o volume de concreto foi calculado de forma equivocada 

através da fórmula Vc = [(Asc + Anj)/2]*L, onde Vc é o volume de concreto, Asc é a área 

da seção transversal da superestrutura do viaduto no meio do vão, Anj é a área da seção 

transversal da barreira New Jersey e L o comprimento do vão.  

 

Ressalte-se, também, que a área da seção transversal do caixão do viaduto já contempla a 

área da barreira “New Jersey”, conforme se verifica na figura seguinte.  

 

Figura – Seção transversal da superestrutura do viaduto no meio do vão. 



 
Fonte: Arquivo DWG constante no processo licitatório. 

 

Logo, utilizando a mesma metodologia simplificada constante no projeto, o volume médio 

de concreto pode ser estimado conservadoramente multiplicando-se a área da seção 

transversal do caixão no meio do vão (5,68m²) pelo comprimento do viaduto (80m), 

ressaltando, mais uma vez, que a área da seção transversal do viaduto já inclui a barreira 

New Jersey.  

 

Assim, obtém-se um volume de concreto de 454,40 m³ em contraste com os 524,40 m³ 

apresentado na planilha orçamentária. Esse volume de 70,00 m³ de concreto representa um 

prejuízo potencial de R$ 33.741,40 (R$ 482,02/m³ x 70,00 m³ = R$ 33.741,40).  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 423 GS/SETRAND, de 03 de agosto de 2017, a Secretaria de Estado 

de Transporte e Desenvolvimento Urbano do Estado de Alagoas apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“Foi verificado o volume de concreto para a seção do Viaduto do Parque Shopping, e 

conclui-se que o mesmo está correto e de acordo com a geometria proposta para a OAE. 

Acreditamos que a diferença questionada deve-se ao fato de não ter contemplado o volume 

das mísulas da seção caixão (trecho com espessura variável) 

Segue abaixo a comprovação dos volumes: 

 

Volume do Caixão = Vc 

Vc = (Área de concreto seção constante x comprimento trecho constante) + (Area concreto 

seção variável x comprimento trecho variável). 

Vc = (5,68 x 2 x 26) + (6,02 x 28) = 463,92 m3 = 464 m³ 

 

Volume do encontro = Ve 

Ve = 33,15 m³ (vide memória de cálculo do projeto desta OAE) 

 

Volume da Viga Transversina = Vvt 

Vvt = 31,88 m³ (vide memória de cálculo do projeto desta OAE) 

 

Volume Total = (464,00 + 33,15 + 31,88) = 529,03 m³”.  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



Em sua resposta, a unidade fiscalizada concentrou-se em reafirmar o quantitativo 

apresentado pelo projeto por meio de uma nova memória de cálculo não apresentada no 

projeto. A unidade fiscalizada optou por não justificar o equívoco na metodologia de 

cálculo constante no projeto. No entanto, defendeu o quantitativo do projeto. Para isso, 

apresentou uma nova metodologia de cálculo para o volume de concreto da superestrutura. 

Esse cálculo diverge do valor apresentado na planilha orçamentária e apresenta equívocos 

e omissões.  

 

O cálculo, ora encaminhado: (a) considera um comprimento do trecho de seção variável 

diferente da constante no projeto, (b) o valor da área da seção transversal nesse trecho é 

incompatível e, no cálculo, (c) ignora alguns dos elementos da superestrutura do viaduto.  

 

No cálculo do volume do caixão, a unidade fiscalizada considerou, no trecho de seção 

variável, um comprimento de 28m, ao invés dos 25m (4x 6,25m) previstos no projeto. 

Ademais, para esse trecho de seção variável, utiliza-se uma área de seção transversal de 

6,02m², sem fundamentar como obteve a mesma. Pois, para esse trecho, a média das áreas 

das seções transversais resulta em 6,56m² ((5,68m² + 7,44m²)/2). 

 

Nos encontros da superestrutura, a unidade fiscalizada calculou um volume de concreto de 

33,15m³, incompatível com as dimensões de projeto. A mísula prevista possui área da 

seção longitudinal de 1,6m² e 8m de largura, enquanto o encontro possui 3m² de seção e 

4,2m de largura. Com isso, tem-se um volume de concreto de 25,4m³ (1,6m² x 8m + 3m² x 

4,2m = 25,4m³), ou 50,8m³ (25,4m³ x 2 = 50,8m³) para os dois encontros, em contraste 

com os 33,15m³ indicados pela unidade fiscalizada.  

 

Ressalte-se, no cálculo apresentado pela unidade fiscalizada, omite-se o volume de 

concreto da laje de aproximação, do mata-junta e da barreira “New Jersey” (nos encontros 

e na transversina). O volume total de concreto desses elementos corresponde a mais de 

80% do volume de concreto dos encontros.  

 

Mensurando o volume com todos os elementos estruturais da superestrutura, conforme 

proposto pela unidade fiscalizada, constata-se um equívoco no volume de concreto 

constante na planilha orçamentária.  

 

Nesta fiscalização, o exame inicialmente realizado nos quantitativos da superestrutura do 

Viaduto Parque Shopping, considerou o volume de concreto obtido com base na 

metodologia simplificada constante no projeto. Conforme indicado no campo “fato”, o 

procedimento de cálculo do projeto está incorreto, pois, para obter o volume de concreto de 

524,40m³, considerou o volume de concreto da barreira “New Jersey” em duplicidade. 

 

Entretanto, considerando a análise ora empreendida e a metodologia de cálculo proposta na 

resposta da unidade fiscalizada, constata-se, de fato, uma subestimativa do volume de 

concreto da superestrutura do viaduto, sendo esse volume insuficiente para conclusão da 

obra. Tal deficiência do projeto pode favorecer a ocorrência do “jogo de planilha”, prática 

reprovada pelos órgãos de controle.  

 

O saneamento desta deficiência do projeto, deve vir acompanhada de memória de cálculo 

suficientemente detalhada. O detalhamento da metodologia de cálculo utilizada no projeto, 

permite a avaliação, por parte dos licitantes e órgãos de controle, da exatidão dos 

quantitativos apresentados na planilha orçamentária.  



 

Assim, apesar de afastado o prejuízo potencial apontado no campo “fato”, permanece o 

registro de projeto executivo deficiente em afronta ao inciso IX do art. 6º da Lei de 

Licitações, em decorrência de projeto fundamentado em quantitativos impropriamente 

avaliados para a superestrutura do viaduto. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.6. Inconsistências de projeto da obra de arte especial (viaduto do Shopping). 
 

Fato 
 

Do cotejamento das peças (desenho autocad, projeto de execução de OAE – volume 2A e 

projeto de execução – volume 2) que compõem o projeto básico/executivo de obra de arte 

especial do trecho 01, relativo à Concorrência nº 05/2017, percebe-se a não 

compatibilidade entre as alturas da terra armada (7,84 m, 8,80 m e 9,269 m), entre as 

extensões da terra armada (130,86 m, 152,83 m e 149,60 m), entre as extensões da 

superestrutura do viaduto (80 m e 87 m) e entre os estaqueamentos da terra armada e 

superestrutura do viaduto do Shopping. 

 

Há também a previsão de muro contenção em concreto ciclópico no projeto de execução 

(volume 2) enquanto que o desenho em autocad, o relatório de projeto (volume 1) e o 

projeto de execução de OAE (volume 2A) não contemplam tal muro. 

 

Quadro - Projeto do Viaduto Shopping – trecho 01 (estaca de 0,00 a 30,00) 
Descrição Estaca 

inicial 

Estaca 

final 

Extensão 

(m) 

Altura 

final 

(m) 

Prancha 

Projeto em Autocad de OAE – Layout1 

Muro ciclópico 

de contenção – 

lado direito 

-* - - - 71_05-00-PE-DE-

C01-002-R00 - 

prancha 02 

Terra armada – 

lado direito 

7+3,59 12+14,44 130,86 7,84** 71_05-00-PE-DE-

C01-002-R00 - 

prancha 02 

Superestrutura 

(eixo a eixo) 

- - 80,00 - 71_05-00-PE-DE-

C01-002-R00 - 

prancha 02 

Superestrutura 

(eixo a eixo) 

13+15,941 17+15,941 80,00 - 71_05-00-PE-DE-

C01-002-R00 - 

prancha 02 

Projeto de Execução de OAE – volume 2A 

Muro de 

contenção em 

concreto 

ciclópico – lado 

direito 

-* - - - 71.05-00-PE-DE-C01-

102-01 (fls. 10) 

Terra armada – 

lado direito 

6+0,00 13+12,83 152,83 8,80*** 71.05-00-PE-DE-C01-

102-01- pranchas 02 e 

03 (fls. 10 e 11) 

Superestrutura 

(eixo a eixo) 

13+14,33 17+14,33 80,00 - 71.05-00-PE-DE-C01-

102-01- pranchas 01 

(fls. 9) 

Superestrutura 

(eixo a eixo, 

13+12,83 17+15,83 80,00**** - 71.05-00-PE-DE-C01-

102-01- pranchas 01 



considerando o 

início e final da 

terra armada) 

(fls. 9) 

Projeto de execução – volume 2 

Muro ciclópico 

de contenção – 

lado direito 

5+0,00 6+0,00 20 - 71.05-00-PE-X02-

001-R01 (fls. 118) 

Muro ciclópico 

de contenção – 

lado direito 

5+0,00 6+0,00 20 - 71.05-00-PE-DE-F07-

007-R01 (fls. 15) 

prancha 07– Projeto 

geométrico 

Terra armada – 

lado direito 

6+0,00 13+9,00 149,00 9,269 71.05-00-PE-X02-

001-R01 (fls. 118) 

Terra armada – 

lado direito 

6+0,00 13+9,60 149,60 - 71.05-00-PE-DE-F07-

008-R01 (fls. 16) – 

Projeto geométrico 

Superestrutura 

(eixo a eixo, 

considerando o 

início e final da 

terra armada) 

13+9,00 17+19,00 87,00**** - 71.05-00-PE-DE-X02-

001-R01 (fls. 118) e 

71.05-00-PE-DE-X02-

002-R01 (fls. 119) 

*Não há previsão de construção de muro de contenção em concreto ciclópico; 

** Medida extraída do autocad; 

*** Somatório das alturas 0,40+1,90+0,20+5,50+0,75+0,05; 

****foi diminuído 3,00 m tendo em vista que a medição é de eixo a eixo. 

 

Figura – Projeto em autocad com início na Est. 7+3,59 e fim da Est. 12+14,44 – Viaduto 

Parque Shopping. 

 

Projeto em autocad com início na estaca 7+3,59 e fim na estaca 12+14,44 extensão da contenção em placas 

pré-moldadas 130,86 m– Viaduto Parque Shopping, não existe muro de contenção em concreto ciclópico. 

 

Figura – Projeto OAE volume 2ª com início na Est. 6+0,00 e fim na Est. 13+12,83 – 

Viaduto Parque Shopping. 

 



Projeto de Execução de OAE – volume 2A com início na estaca 6+0,00 e fim na estaca 13+12,83 da contenção em 

terra armada com extensão de contenção em placas pré-moldadas 152,83 m– Viaduto Parque Shopping, não existe 

muro de contenção em concreto ciclópico. 

 

Figura – Projeto OAE volume 2 com início da Est. 6+0,00 e fim na Est. 13+9,00 – Viaduto 

Parque Shopping. 

 

Projeto de execução – volume 2 (fls.118) com início na estaca 6+0,00 e fim na estaca 13+9,00 da contenção em terra 

armada com extensão de 149,00 m. 

 

No Relatório de Projeto – Volume 1 (fls. 135) a extensão da terra armada está incompatível 

com as mencionadas acima, conforme texto a seguir: 

 

“12.2.1. Viaduto Parque Shopping (E. 13+14,33 a E.17+14,33)  

 

A superestrutura do Viaduto localizado próximo ao Parque Shopping possui seção 

transversal com 8,00m de largura e extensão total de 80,00m, totalizando uma área de 

640m².  

 

O trecho anterior e posterior ao viaduto é formado por um maciço de terra com contenção 

em placas pré-fabricadas (terra armada), com comprimento de 153 e 154m em cada 

extremidade da OAE. ” (Original sem grifo) 

 

Deste modo, o projeto do viaduto do Shopping carece de confiabilidade, necessitando 

revisão geral em sua concepção, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos da 

planilha orçamentária. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201700649/09, de 27 de junho de 2017, o 

Governo do Estado de Alagoas se manifestou por meio do Ofício nº 423 – GS-SETRAND, 

de 3 de agosto de 2017, contendo a seguinte justificativa: 

 

“Será providenciada revisão ao Projeto Geométrico, no que tange à adequação das alturas, 

extensões e dos estaqueamentos da Terra Armada. 

No projeto desta OAE não existe, nem há necessidade, de muro em concreto ciclópico. 

Conforme citado no Volume 2 – Projeto de Execução, o projeto do muro de contenção em 

concreto ciclópico, está previsto como dispositivo de proteção de corpo estradal, em 

segmentos localizados fora da área de abrangência do viaduto do Parque Shopping, 

conforme trechos indicados abaixo; 



 

TRECHO 02 (Estacas 30+0,00 a 107+0,00) 

E1 +18 a e4 + 3,50 – Eixo: Via Local Direita 

E2 + 15 a E5 + 15 – Eixo: Via Local Direita 

 

TRECHO 03 (Estacas 107 + 0,00 a 286 + 0,00) 

E109 + 10 a e113 – Eixo: Pista esquerda” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor reconheceu a falha apontada, entretanto não apresentou documentos novos 

demonstrando a regularização da situação do projeto, e consequentemente dos custos. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.7. Planilha orçamentária dos serviços de terra armada do viaduto do Shopping 

com quantitativos e custo unitário inconsistentes, perfazendo um total de R$ 

1.265.428,09. 
 

Fato 
 

Da análise dos serviços de terra armada do viaduto do Shopping, verificou-se que custo 

unitário, quantidades e especificação de serviços não estão condizentes com o projeto em 

autocad, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela – Diferença entre os custos dos itens de serviços de terra armada constantes da 

planilha orçamentária e calculado pela CGU. 

Código 

Referênci

a 

Descrição 
Und 

Licitação 
CGU 

Diferença 

por item 

A*B-C*D Qtd 

(A) 

Custo 

unitário 

c/ BDI 

(B) 

Qtd 

(C) 

Custo 

unitário 

c/ BDI 

(D) 

TERRA ARMADA 

90082 

SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 
M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTEE JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAI S COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

m³ 768,56 15,38 680,47 6,88* 7.136,87 

407 COMP 

REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 
(REFERENCIA SINAPI 5622) 

m² 768,56 4,92 680,47** 4,58 667,61 

2S0530360 

CONCR.SOLEIRA/ARREMATE

S DE MACIÇO TERRA 
ARM.AC/BC 

m³ 35,47 364,73 31,41*** 364,73 1.482,21 

93382 

SINAPI 

REATERRO MANUAL DE 

VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

m³ 638,51 21,23 
586,25***

* 
21,23 1.106,59 

93590 

SINAPI 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 

m³xkm 624,24 0,79 ***** - 493,15 



10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA (UNIDADE: 

M3XKM). AF_04/2016 

2S0530359 

ESCAMAS DE 

CONCR.ARMADO PARA 

TERRA ARMADA AC/BC 

m³ 569,88 780,14 409,24 780,14 125.323,28 

8489 

ORSE 

MOLDES METÁLICOS 
(UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO 

2S0530359 ITEM 5.1.5.6) 

m³ 569,88 23,75 ****** - 13.534,65 

MACIÇO TERRA ARMADA 

5S0530311 
MONTAGEM DE MACIÇO 
TERRA ARMADA 

m2 
3.799,22 113,89 2.728,24 

113,89 
121.986,44 

370 COMP 
TERRA ARMADA - ECE - 

GREIDE 0,0<H<6,00M 

m2 
945,01 681,41 1.071,97 

681,41 
-86.508,72 

371 COMP 
TERRA ARMADA - ECE - 

GREIDE 6,0<H<9,00M 

m2 
2.854,21 823,40 1.656,26 

823,40 
986.385,87 

2S0110033   
ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª 
CAT DMT 3000 A 5000M C/E 

m3 
15.213,00 15,84 10.407,35 

15,84 
76.087,38 

77 COMP 

COMPACTAÇÃO DE ATERROS 

A 100% PROCTOR 
INTERMEDIARIO ******* 

m³ 
12.170,40 3,48 8.325,88 

2,32 
17.732,76 

 Diferença Total     
 1.265.428,0

9 

Obs: A diferença por item foi calculada pela diferença entre o custo unitário utilizado na planilha orçamentária da licitação e o custo 
unitário referente ao item correspondente, na adequação apontada pela CGU, ambos com aplicação do BDI, multiplicando-se essa 

diferença pela quantidade prevista licitação. 

- Foi considerado o BDI de 27,46% para serviço e 21,24% para materiais e equipamentos. 
* Quantidade calculada 4*130,86*1*1,3 e utilizado o custo unitário do serviço referente ao código 2 S 04 001 00 - Escavação mecânica 

de vala em mat.1a cat. (SICRO 2); 

** Utilizado o custo unitário do serviço referente ao código 94097 (SINAPI). Deve-se fazer o ajuste da composição do SINAPI com o 
uso dos preços unitários do SICRO 2;  

*** Quantidade calculada 4*130,86*0,20*0,30; 

**** Quantidade calculada 680,47-31,41-(4*130,86*0,80*0,15); 
***** O material extraído deve ser aproveitado em aterros e não deve ser destinado a bota fora; 

****** Os moldes metálicos constam na composição das escamas de concreto armado para terra armada AC/BC (2S0530359), devendo 

ser retirado da planilha para não pagar em duplicidade; 
******* O relatório de projeto – volume I (fls. 272) prevê a compactação em 95% do proctor normal, devendo ser utilizado o custo 

unitário do serviço 2 S 01 510 00 (SICRO 2) e com quantitativo calculado de 10.407,35/1,25. 

Fonte: Tabela elaborada pela CGU-R/AL a partir de dados colhidos do projeto básico e da planilha 

orçamentária da licitação. 

 

Embora tenham sido verificadas divergências entre o desenho autocad, o projeto de 

execução de OAE – volume 2ª e o projeto de execução – volume 2, considerou-se o projeto 

em autocad, pois a realização dos serviços em campo são executados com base nos 

desenhos.  

 

Cumpre ressaltar a ausência de pesquisas de preços de soluções em solos reforçados, em 

desacordo com orientação dos órgãos de controle e errata 02 do DNIT 

(http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro-2/sul/parana/2014/setembro/errata-09-

14.pdf), transcrito a seguir: 

 

“Em  virtude  da  diversificação  de  soluções  em  solos  reforçados  e  de apontamentos  

de  órgãos  de  controle  quanto  à  consistência  dos  valores  de referência anteriormente 

adotados para os serviços de Terra Armada, o Sicro 2 zerou, a partir de setembro de 

2013, as composições de custos até que o estudo definitivo de solos reforçados do novo 

Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO seja concluído.  

   

O Informativo do Sicro 2 de Setembro de 2013 informa também que na ausência destas  

composições  os  projetistas  e  usuários  do  sistema  deveriam  realizar cotação de preços 

envolvendo as diferentes soluções em solos reforçados, com objetivo  de  definir  o  custo  

de  referência  mais  ajustado  e  econômico  para  a obra em questão, em consonância às 

diretrizes preconizadas nas Instruções de Serviço DNIT nº 15/2006 e 22/2010.” 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro-2/sul/parana/2014/setembro/errata-09-14.pdf
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro-2/sul/parana/2014/setembro/errata-09-14.pdf


 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201700649/09, de 27 de junho de 2017, o 

Governo do Estado de Alagoas se manifestou por meio do Ofício nº 423 – GS-SETRAND, 

de 3 de agosto de 2017, contendo a seguinte justificativa: 

“Cumpre informar, a respeito do fato que, a planilha de quantidades já foi alterada por 

solicitação da caixa estando a mesma já aprovada, com os reflexos na planilha 

orçamentária do trecho em questão”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor reconheceu a falha apontada, entretanto não apresentou documentos 

comprovando a sua regularização. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.8. Divergências nos quantitativos da planilha orçamentária (trecho 01) e projeto 

básico de drenagem deficiente. 
 

Fato 
 

Do cotejamento dos quantitativos de drenagem do trecho 01 (Est. 0 a 30) entre a Planilha 

orçamentária e a Memória de cálculo (Planilha MC_trecho 01.Xls), percebe-se as 

divergências a seguir: 

 

Quadro - Divergências nos quantitativos Planilha Orçamentária x Memória de Cálculo 

ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES 

  

 Qtd 

Planilha 

orçamentária 

(A) 

Qtd 

Memória 

de 

Cálculo 

(B)  

Qtd 

Diferença 

(A)- (B)  

3.3.1.1 

CONCR.ESTR.FCK=10MPA-

C.RAZ.USO 

GER.CONF.LANÇ.AC/BC 

(LASTRO) 

M³  668,53  59,13 609,40 

3.3.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL EM 

MATERIAL DE 1A CAT 
M³  59,13  266,12 - 206,99 

3.3.1.3 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 

COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 

M³  266,12  2.234,16 - 1.968,04 



3.3.1.4 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE 

VALA COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M³/111 HP), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CAT EGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015  

M³  2.234,16  160,90 2.073,26 

3.3.1.5 

REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 

(REFERENCIA SINAPI 5622) 

M²  160,90  1.765,00 - 1.604,10 

3.3.1.6 

REATERRO MANUAL DE 

VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

M³  1.765,00  1.933,52 - 168,52 

3.3.1.7 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA 

(UNIDADE: M³XKM). AF_04/2016  

M³xkm  1.933,52  668,53 1.264,99 

Fonte: planilha elaborada pela CGU-R/AL com informações obtidas da planilha orçamentária e 

memória de cálculo oriunda Concorrência nº 05/2017. 

 

Observa-se também que o “Resumo dos Itens de Drenagem da AL-101 Norte - Trecho 01” 

(fls.53 do Projeto de Execução) diverge da planilha orçamentária quanto aos aspectos 

quantitativos e qualitativos (descrição), conforme demonstrado a seguir: 

 

Quadro - Divergências Planilha Orçamentária x Resumo dos Itens de Drenagem 

ITEM 

 DESCRIÇÃO 

UND. 

QUANT. 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA  

(A) 

QUANT. 

RESUMO 

DOS 

ITENS 

(B) 

QUANT 

DIFERENÇA 

(A) – (B) 

3.3.1.1 

CONCR.ESTR.FCK=10MPA-

C.RAZ.USO 

GER.CONF.LANÇ.AC/BC 

(LASTRO) 

M³  668,53  81,65 586,88 

3.3.1.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL EM 

MATERIAL DE 1A CAT 
M³  59,13  342,75 -283,62 

3.3.1.3 

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO) COM 

RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 

M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

M³  266,12  3.084,76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-584,48 



ITEM 

 DESCRIÇÃO 

UND. 

QUANT. 

PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA  

(A) 

QUANT. 

RESUMO 

DOS 

ITENS 

(B) 

QUANT 

DIFERENÇA 

(A) – (B) 

AF_01/2015 

3.3.1.4 

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROF. MAIOR QUE 1,5 

M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (0,8 M³/111 

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 

M, EM SOLO DE 1A CAT 

EGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015  

M³  2.234,16   

3.3.1.5 

REGULARIZACAO E 

COMPACTACAO MANUAL 

DE TERRENO COM 

SOQUETE (REFERENCIA 

SINAPI 5622) 

M²  160,90  1.632,94 -1472,04 

3.3.1.6 

REATERRO MANUAL DE 

VALAS COM 

COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

M³  1.765,00  2.220,83 -455,83 

3.3.1.7 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA 

(UNIDADE: M³XKM). 

AF_04/2016  

M³xkm  1.933,52  1.206,68 726,84 

3.3.5.1 

TUBULAÇÃO DE 

DRENAGEM URBANA-

D=0,40M S/BERÇO AC/BC 

M  51,00  32,00 19,00 

 

Acrescente-se que constam no Resumo dos Itens de Drenagem os serviços de item 15 – 

“Demolição de meio-fio de concreto” e item 16 – “Demolição de dispositivo de drenagem 

em concreto”, entretanto, não há os serviços correspondentes na planilha orçamentária. 

A representatividade financeira do serviço “3.3.1.1.Concr.estr.fck=10 mpa-c.raz.uso 

ger.conf.lanç.AC/BC (lastro) ” na planilha orçamentária (trecho 01) que atinge 29,96% (R$ 

243.291,44 do total de R$ 812.027,53) dos serviços de Drenagem, entretanto há 

divergência nos quantitativos.  



Acerca dos quantitativos, a CGU-R/AL ficou impossibilitada de refazer os cálculos em 

virtude de o projeto não indicar a seção-tipo de assentamento de tubos, com as dimensões 

da vala e nem a espessura do lastro de concreto.  

Quanto à solução adotada para galeria de água pluvial ser em base de concreto, o projeto 

básico/executivo não apresenta os elementos necessários que fundamentem como se 

chegou a essa solução, principalmente em razão de não haver carga móvel a ser suportada 

pela galeria em 93,07% (897,50 m) do trecho, localizada sob o passeio público, e somente 

6,93% (66,80 m) ser sob o pavimento. 

Cumpre observar a exigência de a tubulação ser assente em berço de concreto é para áreas 

trafegáveis, segundo a Norma DNIT nº 030/2004 – Dispositivos de drenagem pluvial 

urbana – Especificação de Serviço. 

Ademais a Instrução de Serviço nº 210/DNIT, integrante das Diretrizes Básicas para 

Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários–Escopos Básicos e Instruções de Serviço 

(Publicação IPR-726/2006), preconiza que: 

 

“a) As diversas estruturas que compõem o projeto de drenagem serão dimensionadas pelos 

métodos e fórmulas consagradas devendo, obrigatoriamente, ser apresentada a memória 

de cálculo em que constem as normas e especificações adotadas, as hipóteses de cálculos, 

os valores dos condicionantes do projeto, as verificações de trabalho e os esforços e taxas 

resultantes.  

 

b) Desenhos de execução: definidos por plantas, gráficos e tabelas; neles se incluem a 

locação em planta e perfil da obra, escavações e regularizações e contenções necessárias, 

as dimensões de todas as peças, os materiais construtivos de cada uma, com 

especificações e quantitativos perfeitamente definidos, os planos de lançamento ou 

montagem, escoramento, processos construtivos, acabamentos e providências especiais 

para execução da obra”.  

 
Também não consta em anexo do edital o projeto em autocad de modo que os participantes 

da licitação e controle interno possam aferir os quantitativos de serviços com áreas e 

perímetros curvos. Ressalta-se que não consta o anexo A (“> VER QUADRO RESUMO 

DO DETALHAMENTO DOS TRECHOS DE GALERIA NO ANEXO A”) indicado na 

memória de cálculo “MC_TRECHO 01.xls”. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 350 – GS/SETRAND, de 30 de junho de 2017, o Secretário de 

Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano assim se manifestou: 

“ [...] 

É oportuno informar que, a planilha analisada por esta CGU, é a primeira versão entregue a 

caixa, tais divergências já haviam sido identificadas e já forma (sic) corrigidas. 



Recomendamos solicitar a caixa, cópia da planilha do trecho 01 (est. 0 a 030) atualizada, 

inclusive já aprovada”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Cabe esclarecer que análise se deu em relação ao projeto básico do processo licitatório na 

época em andamento, e que após as primeiras constatações apontadas pela CGU-R/AL, o 

governo do Estado de Alagoas resolveu suspender a licitação. 

 

Ocorre que a situação não foi considerada regularizada, tendo em vista que não foram 

apresentados documentos atualizados.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que o processo em curso para viabilizar a 

aplicação dos recursos federais não está adequado, e exige providências de regularização 

por parte dos gestores. 
 

Do montante fiscalizado de R$ 33.147.732,35, foram identificadas situações cuja 

regularização prevenirá um prejuízo no montante de R$ 4.157.286,77 (economia 

potencial), a saber: 

 

- 2.2.1. Notas de fiscalização emitidas em função de falhas verificados no projeto e no 

edital da licitação - Nota de Fiscalização nº 201700649/01 - Constatação 1 - Sobreposição 

de objeto entre a Concorrência nº 14/2014 – T1 – CPL/AL e novo procedimento licitatório.  

(R$ 1.888.248,62); 

 

- 2.2.1. Notas de fiscalização emitidas em função de falhas verificados no projeto e no 

edital da licitação - Nota de Fiscalização nº 201700649/01 – Constatação 3 - Custos 

unitário da galeria utilizando classes de tubulação indevidas, aumentando o custo em R$ 

828.166,35; 

 

- 2.2.4. Serviços de terraplenagem incluídos na planilha orçamentária consolidada sem 

constarem no projeto básico/executivo, nem nas planilhas orçamentárias correspondentes a 

cada trecho. (R$ 175.443,71); e 

 

- 2.2.7. Planilha orçamentária dos serviços de terra armada do viaduto do Shopping com 

quantitativos e custo unitário inconsistentes, perfazendo um total de R$ 1.265.428,09. 

 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

- 2.2.1. Notas de fiscalização emitidas em função de falhas verificados no projeto e no 

edital da licitação; 

 

- 2.2.2. Planilha orçamentária da etapa de terraplenagem com utilização única de energia de 

compactação em proctor intermediário (camada final e corpo de aterro), quando deveria ser 



proctor normal para o corpo de aterro (método A) e proctor intermediário para camada 

final (método B); 

 

2.2.3. Projeto básico/executivo apresentando inconsistências; 

 

2.2.4. Serviços de terraplenagem incluídos na planilha orçamentária consolidada sem 

constarem no projeto básico/executivo, nem nas planilhas orçamentárias correspondentes a 

cada trecho; 

 

2.2.5. Deficiência na mensuração do volume de concreto da superestrutura de viaduto 

Parque Shopping; 

 

2.2.6. Inconsistências de projeto da obra de arte especial (viaduto do Shopping); 

 

2.2.7. Planilha orçamentária dos serviços de terra armada do viaduto do Shopping com 

quantitativos e custo unitário inconsistentes, perfazendo um total de R$ 1.265.428,09; e 
 
2.2.8. Divergências nos quantitativos da planilha orçamentária (trecho 01) e projeto básico 

de drenagem deficiente. 

 

 

 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Alagoas 

 


