
 

 

 
RELATÓRIO Nº 
201602298 
 
QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Linha de Atuação: Ação de 
Controle Pontual. 
 
Unidade examinada: 
Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica - SIH 
 
Escopo: Edital RDC nº 
2/2013, Contrato nº 58/2013, 
cujos objetos compreendem 
a execução das obras civis e 
eletromecânicas 
complementares dos Lotes 
10,11 e 12 do PISF. 
 
Ação: 12EP - Integração do 
Rio São Francisco com as 
Bacias do Nordeste 
Setentrional (Eixo Leste) 
 
Programa: 2051 - Oferta de 
Água. 
 

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) 
é um empreendimento do Governo Federal, sob a 
responsabilidade do Ministério da Integração 
Nacional (MI), que visa garantir segurança hídrica a 
12 milhões de habitantes, em 390 municípios, nos 
estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande 
do Norte. 
O Eixo Leste desse empreendimento foi dimensionado 
para transportar até 28 m³/s, com uma extensão total 
de 217 km, entre a captação, no reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Itaparica, em Pernambuco, e o Açude 
Poções, na Paraíba. 
O MI e o Consórcio Bacia do São Francisco firmaram 
o Contrato nº 58/2013, no valor de R$ 
705.199.999,81, que, após sucessivos aditivos 
contratuais, sofreu um acréscimo de 19,38%, 
atingindo R$ 841.850.373,71, dos quais 59,32% 
foram medidos e pagos até setembro de 2016. 
Tendo em vista a importância da obra para a 
população, o montante de recursos aportados e o 
estágio de evolução das obras, selecionou-se esse 
contrato como escopo desta ação de controle. 
 
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? 
QUAIS RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a 
aplicação dos recursos federais não está sendo 
adequada devido a diversas irregularidades, tais como 
sobrepreço/superfaturamento de alguns serviços, falta 
de manutenção das estruturas já construídas, incorreta 
classificação de materiais de escavação, falta de 
segregação de transporte de insumos e falhas na 
distribuição de usinas de concreto. 
O somatório do superfaturamento e dos sobrepreços 
apurados atingiu o valor de R$ 35.742.757,55, o que 
equivale a 5,19% da quantia fiscalizada. 
Foram encaminhadas recomendações relativas ao 
ajuste dos preços excessivos; à devolução dos recursos 
pagos indevidamente e à apresentação de estudos e/ou 
documentação técnica acerca da classificação de 
materiais de escavação e da melhor quantificação e 
localização de centrais de concreto, dentre outras. 
  

 

Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Ordem de Serviço: 201602298 
Município/UF: Brasília/DF 
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 
Instrumento de Transferência: Execução Direta  
Unidade Examinada: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - SIH  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 705.199.999,81 
 
1. Introdução 

 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do 
Nordeste Setentrional (PISF) é um empreendimento do Governo Federal, sob a 
responsabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI), que visa garantir segurança 
hídrica a 12 milhões de habitantes, em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, 
Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

O empreendimento tem 477 km de extensão, divididos em dois eixos de 
transferência de água - Norte e Leste, e engloba a construção de 9 estações de 
bombeamento, 27 reservatórios, 4 túneis, 13 aquedutos, 9 subestações de 230 kV, e 270 
km de linhas transmissão. 

O Eixo Leste foi dimensionado para transportar até 28 m³/s, com uma extensão 
total de 217 km, entre a captação, no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaparica, em 
Pernambuco, e o Açude Poções, na Paraíba. 

Em 2011, o Ministério da Integração Nacional (MI) estabeleceu um novo modelo 
de licitação, contratação e acompanhamento dos trechos de obras, definindo as seguintes 
metas para a conclusão do Eixo Leste: 

Meta 1L (16 km): Inicia-se na captação do reservatório de Itaparica e segue até o 
reservatório Areias, ambos em Floresta – PE, compreendendo parte das obras dos 
lotes nº 09 e 13, além do canal de aproximação. 

Meta 2L (167 km): Inicia-se na saída do reservatório Areias, em Floresta – PE, e 
segue até o reservatório Barro Branco, em Sertânia – PE, compreendendo obras 
dos lotes nº 10 e 11 e parte das obras dos lotes nº 09, 12 e 13. 

Meta 3L (34 km): Este trecho está situado entre o reservatório Barro Branco, em 
Sertânia – PE, e o reservatório Poções, em Monteiro – PB, compreendendo parte 
das obras do lote nº 12. 

Em 26/8/2013, o MI e o Consórcio Bacia do São Francisco firmaram o Contrato 
nº 58/2013, no valor de R$ 705.199.999,81, cujo objeto compreende a execução das obras 
civis e eletromecânicas complementares dos Lotes 10,11 e 12 do PISF. 
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Após sucessivos aditivos contratuais, esse valor sofreu um acréscimo de 19,38%, 
atingindo R$ 841.850.373,71, dos quais 59,32% foram medidos e pagos até setembro de 
2016. 

Logo, tendo em vista sua materialidade e o estágio de evolução das obras, o 
referido contrato foi selecionado como escopo da ação de controle nº 201602298. 

Com o intuito de analisar os preços e quantitativos do Contrato nº 58/2013, 
elaborou-se a curva ABC de serviços para o orçamento atualizado após a formalização 
do sexto termo aditivo, correspondendo a uma amostra de R$ 676.113.639,65, conforme 
quadro abaixo. 

Quadro 01 -  Curva ABC da planilha orçamentária do Contrato nº 58/2013 após 6º Termo Aditivo 

 

 

Após análise da documentação técnica encaminhada pelo MI, procedeu-se aos 
trabalhos de campo, no período de 7 a 11 de novembro de 2016, nos municípios de 
Sertânia/PE e Monteiro/PB. 

A equipe de auditoria percorreu todo o trecho de serviços do contrato nº 58/2013, 
desde a barragem Muquém até o final da Adutora Monteiro, para verificar as condições 
gerais dos serviços e estruturas executadas. 

Na ocasião, foram registradas as localidades e a efetiva utilização dos principais 
elementos de logística e produção da obra, tais como: açudes, jazidas, bota-fora, bota-
espera, britadores, centrais de concreto e ainda os tipos de equipamentos utilizados nas 
obras, tais como caminhões pipas, caminhões-betoneira, caminhões-caçamba, gruas, 
guindastes, geradores, entre outros. 

Para os canteiros de obras e acampamentos, foram verificadas as localizações; os 
equipamentos disponíveis; bem como a qualidade e o estado de conservação das 
instalações permanentes e provisórias, identificando quais foram objeto de reforma e 
quais foram construídos após a assinatura do contrato. 

Posteriormente, tendo em vista as respectivas formas de execução observadas em 
campo, os itens Forma Plana Metálica para Aduelas e Pré-Moldados - Transporte, 
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Içamento e Posicionamento - Galeria foram incorporados à amostra dos serviços 
selecionados para análise de sobrepreço, alterando-a para R$ 689.194.960,79. 

 

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 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e 
Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Atraso no cronograma de obras. 
 
Fato 
 

De acordo com o cronograma físico-financeiro inicial da proposta do consórcio 
vencedor S.A. Paulista/FBS, as obras remanescentes da meta 2L/3L (Lotes 10, 11 e 12), 
no valor de R$ 705.199.999,81 (data-base: novembro/2012), estavam previstas para 
serem executadas em 36 meses a partir da emissão da ordem de serviços, ocorrida em 
20/09/2013. 

 
Figura 01 - Cronograma físico-financeiro inicial 

Ao comparar os desembolsos financeiros previstos e os valores reais faturados, 
percebe-se que o ritmo da obra sempre esteve muito aquém da proposta inicial 
apresentada pelo consórcio construtor. Tomando por base o mês de setembro/2016, ou 
seja, após 35 meses do seu início, o empreendimento que deveria estar praticamente 

Início Término S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Mobilização Mês 1 Mês 4

Administração Local Mês 1 Mês 36

Manutenção de Canteiros Mês 1 Mês 36

Instalação/Reforma de Canteiros Mês 1 Mês 6

Lote 10 Mês 3 Mês 18

Canais de Condução Mês 3 Mês 12

EC e TUD - Barragens Mês 6 Mês 15

Aquedutos Mês 8 Mês 17

Pontes Mês 7 Mês 18

Passarelas Mês 7 Mês 18

Lote 11 Mês 2 Mês 24

Canais de Condução Mês 7 Mês 16

EC e Derivação - Copiti Mês 7 Mês 16

Dique / TUD Mês 5 Mês 24

Aquedutos Mês 6 Mês 17

Sistema Viário Mês 2 Mês 21

Pontes Mês 10 Mês 24

Passarelas Mês 10 Mês 24

Obras Complementares Mês 10 Mês 24

Lote 12 Mês 3 Mês 36

Canais de Condução Mês 9 Mês 20

Reservatórios Mês 5 Mês 20

Túnel Monteiro Mês 4 Mês 36

Adutora Monteiro Mês 11 Mês 26

Drenagem Externa Mês 4 Mês 30

Sistema Viário Mês 3 Mês 32

Pontes Mês 13 Mês 30

Passarelas Mês 13 Mês 30

Obras Complementares Mês 13 Mês 30

Serviços Diversos Mês 2 Mês 33

Investigação Jazidas Mês 2 Mês 7

Cateiro de Pré-Moldados Mês 6 Mês 28

Equip. Hidromecânicos Mês 14 Mês 31

Desmobilização Mês 33 Mês 36

Tarefa/Obra
Proposta Inicial 2013 2014 2015 2016
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concluído, em termos do avanço financeiro, não chega a 60% do total atualizado do 
contrato, conforme verificado no Gráfico 01, a seguir. 

 
OBS.: % Avanço Financeiro (Acumulado Real) obtido pela divisão entre o total faturado e o total previsto no 3º replanilhamento do 
Contrato 58/2013 (R$ 841.850.373,71). % Avanço Financeiro (Acumulado - Previsto Inicial) obtido pela divisão entre o total faturado 
(previsto) e o total previsto na proposta da contratada (R$ 705.199.999,81) 

Gráfico 01 – Curvas de avanço financeiro previsto e realizado (Cronograma inicial) 

 

Tendo em vista o estágio das obras verificado nas medições e também nos relatórios 
de acompanhamento elaborados pelo MI, solicitou-se o cronograma atualizado dos 
serviços do contrato, que apresentou a nova proposta do consórcio construtor (Carta CT-
CBSF-315/16, de 31/03/2016), que prorroga a conclusão para outubro de 2017. 

Para melhor visualização da proposta de revisão do cronograma físico das obras, as 
atividades foram agrupadas em etapas e dispostas por meio de diagrama de barras: 

 
Figura 02 – Cronograma físico-financeiro revisado 

Considerando os valores faturados até setembro/2016 (R$ 499,4 milhões), o saldo 
contratual (R$ 342,4 milhões) e o cronograma de obras proposto (término previsto para 

Início Término S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Mobilização 20/09/2013 31/05/2014

Administração Local 20/09/2013 27/10/2017

Manutenção de Canteiros 11/11/2013 27/10/2017

Instalação/Reforma de Canteiros 11/11/2013 30/06/2015

Lote 10 02/06/2014 28/08/2017

Canais de Condução 02/06/2014 28/08/2017

EC e TUD - Barragens 02/06/2014 17/11/2016

Aquedutos 14/05/2015 21/06/2016

Pontes 15/09/2014 02/01/2017

Passarelas 03/11/2015 30/08/2016

Obras Complementares 19/06/2016 11/02/2017

Lote 11
Canais de Condução 01/07/2014 27/10/2017

EC e TUD - Barragens 05/12/2013 05/01/2017

Reservatórios 05/12/2013 05/01/2017

Aquedutos 01/04/2014 28/02/2015

Sistema Viário 08/08/2016 09/08/2017

Pontes 01/10/2014 02/12/2016

Passarelas 03/11/2015 06/09/2016

Obras Complementares 13/02/2017 29/06/2017

Lote 12 Mês 3 Mês 36

Canais de Condução 02/12/2013 12/09/2017

Reservatórios 19/09/2013 14/03/2017

Túnel Monteiro 02/12/2013 21/12/2016

Adutora Monteiro 01/06/2015 24/01/2017

Drenagem Externa 01/09/2015 12/09/2017

Sistema Viário 15/01/2014 13/10/2017

Pontes 15/07/2014 07/12/2016

Passarelas 03/11/2015 26/11/2016

Obras Complementares 30/06/2017 14/10/2017

Serviços Diversos Mês 2 Mês 49

Investigação Jazidas Mês 2 Mês 7

Cateiro de Pré-Moldados Mês 6 Mês 28

Equip. Hidromecânicos 14/11/2015 08/03/2017

Desmobilização 22/12/2016 27/10/2017

Tarefa/Obra
Proposta Atual 2013 2014 2015 20172016
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o mês de outubro/2017, com a maior parte das obras concluindo ainda em 2016), verifica-
se que o faturamento mensal médio, entre out/2016 e fev/17, deverá estar nos patamares 
de R$ 40,0 milhões. 

 
Gráfico 02 – Análise da proposta de prazo para a conclusão das obras 

 

Em uma análise simplificada do gráfico acima, pode-se observar que a meta de 
conclusão para outubro de 2017 dificilmente será efetivada devido às possíveis restrições 
operacionais da empresa e da obra, pois seria necessário duplicar o faturamento obtido 
no ano de 2016. 

Por outro lado, também baseado nos faturamentos mensais realizados no contrato, 
pode-se obter a “linha de tendência” da capacidade de trabalho anterior e consequentes 
pagamentos futuros da obra, resultando em projeção mais realista da data de conclusão. 

 

 
Gráfico 03 – Análise da tendência de avanço financeiro das obras 

 
Pelo exposto, considerando a linha de tendência dos faturamentos mensais do 

Contrato nº 58/2013, e tendo em vista a capacidade de produção e faturamento da 
empresa, pode-se projetar no Gráfico 03 a data de conclusão das obras remanescentes da 
Meta 2L/3L (Lotes 10, 11 e 12) para o final do primeiro semestre de 2018. 
  
 
 
 

Faturamento Médio 

Mensal em 2016: ~ 

R$ 20 milhões 

Faturamento Médio 

Estimado de Out/16 a 

Fev/17: R$ 40 milhões 

Linha de Tendência obtida 

do % Faturamento Real 
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##/Fato## 
2.1.2. Crescimento de vegetação nos aterros das barragens e canais construídos 
 
Fato 
 

Em visita às obras do Contrato nº 58/2013 - Meta 3L do PISF, ocorrida entre 
07/11/16 e 11/11/15, a equipe de auditoria da CGU verificou a ocorrência de crescimento 
generalizado de vegetação de médio e grande portes nos aterros das barragens e canais 
construídos. 

Sobre a falta de limpeza e conservação nos taludes dos canais, é importante 
destacar que o mesmo problema foi tratado pela CGU em auditoria recente no trecho de 
obras da Meta 1N (Relatório de Fiscalização nº 201408352) e em fiscalização realizada 
pelo TCU, no âmbito do FISCOBRAS 2016, nas obras do Eixo Leste do PISF (Acórdão 
nº 2336/2016 - Plenário). 

Conforme já alertado, a presença de vegetação excessiva sobre os taludes das 
estruturas construídas, em especial em barragens/açudes, pode acarretar danos sérios ao 
sistema de drenagem, com surgimento de erosões e caminhos preferenciais de percolação 
devido às raízes profundas, colocando em risco sua estabilidade e prejudicando a 
estanqueidade. 

 

  

Foto 01 - Barragem Muquém 
Foto 02 - Vegetação no coroamento da 

barragem 

  

Foto 03 - Barragem Bagres Foto 04 - Vegetação no Talude de Montante 
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Foto 05 - Segmento de Canal WBS2220 Foto 06 - Vegetação no Talude Externo 

##/Fato## 

##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

O MI informou, por meio da Nota Técnica nº 0022/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 
30/5/2017, que, de fato, verificara o crescimento de plantas nativas nos taludes das 
barragens e dos canais do Eixo Leste e que, em função disso, solicitara ao IBAMA 
autorização para efetuar a supressão química dessa vegetação. 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Como o MI não encaminhou cópia da solicitação ao IBAMA, mencionada na 
supracitada Nota Técnica, entende-se pela manutenção da constatação. 
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Apresentar as efetivas providências relacionadas à limpeza dos taludes 
dos aterros dos canais e barragens. 
 
2.1.3. Superfaturamento devido a incorreções nas áreas e a alteração nas 
especificações técnicas dos canteiros de obras.  
 
Fato 
 

Ao elaborar o orçamento de referência do Edital RDC nº 02/2013, o MI atribuiu 
ao item 2.1 – Reforma de canteiros e acampamentos e construção de canteiro novo uma 
verba global no valor de R$ 16.875.639,93. Tal valor compreende a reforma dos canteiros 
dos antigos Lotes 11 e 12, bem como a construção de um novo canteiro, tendo a 
empreiteira contratada a opção de executá-lo em quantas áreas achasse necessário, desde 
que atendidas as exigências para aprovação por parte do MI. 

De acordo com a memória de cálculo do supracitado orçamento (1376 – MMO – 
3700 – 00 – 00 – 011 – R02), consta a previsão de execução de um canteiro novo, com 
área construída de 6.070,00 m2, a um preço de R$ 10.862.071,24. A estimativa dos custos 
de execução desse canteiro baseou-se no custo unitário de execução de obras residenciais 
unifamiliares do SINAPI (CP.1-2Q-40) para o Estado de Pernambuco, com data-base de 
novembro de 2012, conforme mostrado na figura abaixo. 
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Figura 03 – Custo unitário de execução de obras residenciais unifamiliares do SINAPI 

 

A esse custo unitário foi aplicado um fator de equivalência estabelecido pela 
Tabela de Fatores de Equivalência para Instalação de Canteiro do DNIT para cada tipo 
de edificação prevista no novo canteiro. Em seguida, os resultados das aplicações foram 
multiplicados pelas respectivas áreas de cada edificação do canteiro, obtendo-se, assim, 
o custo estimado total para sua execução, vide Tabela 01. 

 

Tabela 01 – Cálculo do custo de instalação do novo canteiro (1376 – MMO – 3700 – 00 – 00 – 011 – R02) 

 

 

Ocorre que o TCU, ao realizar auditoria nas obras do Eixo Leste do PISF, no 
âmbito do FISCOBRAS de 2016, constatou incorreções nos cálculos do preço total 
definido para o serviço 2.1 - Reforma de canteiros e acampamentos e construção de 
canteiro novo, o qual, após correções efetuadas pela empresa supervisora, foi reduzido 
para R$ 5.835.519,21, vide figura abaixo. 
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Figura 04 – Preço total dos canteiros após correções feitas pelo Consórcio Supervisor (P. 1303-C/CT-1174) 

 

De acordo com o Relatório de Evolução das Obras de maio de 2015 (1303-REL-
2001-00-30-028-R01), elaborado pelo consórcio supervisor, foram construídos dois 
novos canteiros provisórios localizados ao lado da EBV-4 e próximo à Adutora Monteiro, 
cujas características encontram-se descritas nas Figuras 05 e 06. 

Figura 05 – Canteiro da EBV-4 Figura 06 – Canteiro de Pré-moldados 

 

De pronto, observa-se que a soma das áreas dos canteiros provisórios totaliza 
4.036,68 m2, sendo, portanto, bastante inferior à área estimada na memória de cálculo do 
orçamento de referência para a execução de um único canteiro. 

Além disso, em visita a campo, observou-se que o canteiro da EBV-4 não fora 
construído em alvenaria de tijolos, mas em madeira compensada, de modo que seu padrão 
de acabamento não guarda relação com o definido pelo código CP.1-2Q-40 do SINAPI, 
conforme pode-se visualizar na Foto 07 abaixo. 
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Foto 07 – Escritório - Canteiro da EBV-4 Foto 08 – Piso do Canteiro da EBV-4 

 

Logo, para calcular o custo efetivo do Canteiro da EBV-4, utilizou-se a 
composição de custos unitários do SINAPI 73805/ 1 - Barracão de obra para 
alojamento/escritório, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10 mm, cobertura em 
telha amianto 6 mm, incluso instalações elétricas e esquadrias, porém, tomando o 
cuidado de substituir, dentro desta composição, o item 73372 – Pinho de terceira 1" x 
12" e 1" x 9" pelo item 73991/003 – Piso cimentado liso (Queimado), Traço 1:3 (Cimento 
e Areia), Espessura 3,0 cm, Preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, uma 
vez que o piso do canteiro em tela não fora construído em tábuas de pinho (Foto 08). 

Dessa forma, atingiu-se um valor de R$ 187,16/m2 para o custo unitário paradigma 
do referido canteiro, conforme mostrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 02 – CPU paradigma para o Canteiro da EBV-4 - Unidade: R$/m2 
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Em seguida, o custo unitário paradigma foi multiplicado pela área levantada pelo 
Consórcio Supervisor, de 1.824,17 m2, resultando em custo total de R$ 341.411,66. 

No caso específico do canteiro de pré-moldados, as áreas de cada tipo de 
edificação, levantadas pelo Consórcio Supervisor, foram multiplicadas pelos respectivos 
fatores de equivalência do DNIT e pelo custo unitário de execução de obras residenciais 
unifamiliares do SINAPI (CP.1-2Q-40) para o Estado de Pernambuco, resultando em um 
custo total de R$ 1.015.111,51, vide tabela abaixo. 

 

Tabela 03 – Cálculo dos custos efetivos do Canteiro de Pré-moldados 

 

 

Sendo assim, usando os preços informados pelo Consórcio Supervisor para os 
Lotes 11 e 12, calculou-se o preço paradigma total para os quatro canteiros de obras do 
Contrato nº 58/2013, o qual atingiu o valor de R$ 4.816.617,18, conforme mostrado na 
tabela abaixo. 

 

Tabela 04 – Preços paradigmas dos canteiros do Contrato nº 58/2013 

 

 

Diante do exposto, entende-se que, como o MI mediu e pagou totalmente o serviço 
2.1 – Reforma de canteiros e acampamentos e construção de canteiro novo, no valor de 
R$ 17.082.102,25, ocorreu um superfaturamento de R$ 12.265.485,07 (R$ 17.082.102,25 
- R$ 4.816.617,18) decorrente da medição e pagamento de quantidades superiores às 
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efetivamente executadas, no caso dos quatro canteiros, e decorrente de pagamentos em 
excesso por serviços executados em desconformidade com as especificações ou normas 
técnicas, no caso específico do Canteiro da EBV-4. 
  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 14/7/2017, a equipe de fiscalização do MI elaborou a Nota Técnica nº 
0027/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, por intermédio da qual foram prestados os seguintes 
esclarecimentos: 

a) Quanto às incorreções apontadas pelo TCU no âmbito do FISCOBRAS 
2016, a equipe de fiscalização teria solicitado esclarecimentos quanto à 
forma de proceder a adequação do valor total do item 2.1 – Reforma de 
canteiros e acampamentos e construção de canteiro novo, de modo a 
recuperar R$ 11.360.641,16, que foram pagos indevidamente; 

b) Apesar dos critérios de medição e pagamento do Anexo 4 do edital de 
licitação preverem medições com base em composições unitárias de preços, 
o orçamento-base previa o pagamento por meio de um valor global; 

c) O MI teria solicitado ao Consórcio Construtor suas composições de 
mobilização de pessoal e equipamentos e as planilhas de reforma e 
implantação de canteiros 

d) Por orientação superior, as medições e os pagamentos teriam passado a ser 
realizados por canteiro, mediante ateste do Consórcio Supervisor; 

e) A construção do canteiro da EBV-4, em madeira compensada, teria sido 
aprovada pelo Consórcio Supervisor; 

f) A contratada teria alegado que seu preço é global e que não foi apresentado, 
durante a fase licitatória, a CPU do MI, de modo que esse preço refletiria os 
custos levantados à época da apresentação da proposta. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Analisando a manifestação do MI e os boletins de medição, verifica-se a 
ocorrência de divergências entre o critério de medição e pagamento constante do edital 
de licitação e o critério efetivamente utilizado pelo Consórcio Supervisor. 

Enquanto que o edital previa a remuneração do serviço com base em composições 
de preços unitários, o Consórcio Supervisor realizou o pagamento baseando-se no 
percentual executado das áreas dos canteiros. 

Ocorre que, como havia incorreções na formação do preço total dos canteiros, nas 
áreas efetivamente executadas dos novos canteiros e no material utilizado no canteiro da 
EBV-4, o critério adotado pelo Consórcio Supervisor gerou um superfaturamento por 
quantidades, que significa a medição de quantidades de serviços superiores às 
efetivamente executadas e/ou fornecidas. 
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Como o MI não apresentou documentos comprobatórios do estorno do valor de 
R$ 11.360.641,16, nem contestação quanto ao superfaturamento apontado para o canteiro 
de pré-moldados e para o da EBV-4, entende-se pela manutenção da constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Apresentar documentação comprobatória do estorno de R$ 
11.360.641,16 referente ao pagamento indevido apontado pelo TCU. 
 
Recomendação 2: Efetuar as respectivas glosas/ressarcimentos no valor de R$ 
904.843,91, referentes aos pagamentos indevidos dos canteiros da EBV-4 e de pré-
moldados. 
 
 
2.1.4. Sobrepreço no item de formas das aduelas 
 
Fato 
 

Em 23/4/2015, após pleito encaminhado pelo consórcio construtor, o MI aprovou, 
por intermédio do Parecer Técnico nº 90/2015/CGOC/DPE/SIH/MI, o valor de referência 
R$ 20,35/m2 para o serviço de “Forma Plana Metálica para Aduelas”, cujo cálculo 
baseou-se em um índice de reaproveitamento de formas de 65 vezes e em um índice de 
montagem e desmontagem de 15 formas por dia. 

Levando-se em consideração a previsão de concretar um total 8.000 aduelas a uma 
taxa de 15 por dia, seriam necessários 533 dias úteis para executar completamente o 
serviço, o que ultrapassaria em 50 dias o prazo estabelecido pelo consórcio construtor 
para a execução e assentamento das aduelas, conforme figura abaixo. 

 

Figura 07 – Recorte do cronograma físico da Meta 3L (CT-CBSF-315/16) 

 

Analisando-se os boletins de medição da obra, verifica-se que entre agosto de 
2015 e setembro de 2016 foram executadas 6.938 aduelas em 358 dias úteis, 
correspondendo a um valor médio de aproximadamente 19 aduelas por dia, sendo que em 
alguns meses os valores ultrapassaram 30 aduelas diárias, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 04 – Produtividade diária média na fabricação das aduelas (Boletins de Medição) 

 

Em visita a campo, apurou-se que estavam sendo executadas 20 aduelas por turno 
de trabalho, sendo 8 para o trecho da galeria e 12 para o trecho da adutora. Como a obra 
estava sendo conduzida em dois turnos de 9 horas, conforme relatório do consórcio 
supervisor R5/36 1303-REL-2001-90-00-036-R00, seriam produzidas em torno de 40 
aduelas por dia. 

 

A fabricação das formas metálicas pressupõe a execução de berços como o 
mostrado na Foto 09. Logo, prevendo a fabricação de 15 aduelas diariamente, seria 
necessário um pátio de fabricação com 15 berços, nos moldes do apresentado na Foto 10. 
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Foto 09 – Exemplo de berço para as formas das aduelas (CT-CBSF-165/14) 

 

 
Figura 08 – Detalhe da planta baixa do pátio de fabricação de pré-moldados 

 

Levando-se em consideração o número previsto de aduelas, 8.000, seriam 
necessárias 61,5 peças de formas para cada tipo de aduela, ou seja, aproximadamente 123 
no total. Portanto, como estavam previstos 15 berços no total, seriam utilizadas 
aproximadamente 8,2 peças em cada berço. Uma vez que cada peça seria fabricada em 7 
dias, de acordo com a CPU aprovada pelo MI, seriam necessários no mínimo 57,4 dias 
para a fabricação de todas as peças de determinado berço, ou seja, ao longo do prazo de 
483 dias para a execução e assentamento das aduelas, cerca de 12 % deste período seria 
gasto apenas com a fabricação das formas. 

Ocorre que tais formas são fabricadas com aço de alta durabilidade, praticamente 
sem restrições de reutilização, conforme demonstra a foto abaixo. 
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Foto 10 – Tipo de forma utilizada (Relatório R1/31 1303-REL-2001-00-30-031-R00) 

 

De acordo com o sítio da empresa especializada em engenharia de construção e 
de acesso Rohr S.A. Estruturas Tubulares, o número de reutilizações de uma forma 
metálica é bem superior ao previsto na memória de cálculos do orçamento de referência, 
in verbis: 

 

“Os sistemas de fôrmas metálicas apresentam um grande número de 
reaproveitamento (mais de 200 utilizações), somados a uma grande modulação 
de painéis, permitem também uma adequação ideal do sistema de fôrmas ao da 
estrutura permanente a ser construída. A fôrma metálica proporciona ainda um 
excelente acabamento da superfície do concreto, minimizando intervenções 
para a correção de possíveis defeitos no concreto acabado.” 
(http://www.rohr.com.br/sem-categoria/formas-metalicas-utilidade-
importancia-e-aplicacao/). 

 

Sendo assim, dividindo o número previsto de aduelas, 8.000, por um número de 
200 reutilizações, seriam necessárias 20 peças de formas para cada tipo de aduela, ou seja, 
aproximadamente 40 no total. Portanto, já que em campo havia um total de 20 berços, 
presume-se uma utilização de 2 peças por berço. Logo, assumindo que cada peça seja 
fabricada em 7 dias, de acordo com a CPU aprovada pelo MI, seriam necessários no 
máximo 14 dias para a fabricação de todas as peças de determinado berço, ou seja, ao 
longo do prazo de 483 dias para a execução e assentamento das aduelas, cerca de apenas 
3 % deste período seria gasto com a fabricação das formas, o que representaria com maior 
precisão a realidade encontrada em campo. 

Com o intuito de estimar o preço unitário do serviço efetivamente executado, 
substituiu-se a taxa de reaproveitamento das formas de 65 por 200, o que representa um 
consumo de 0,005 unidades/m2, bem como foram recalculados os índices de montagem e 
desmontagem da forma dos serventes e carpinteiros da seguinte maneira: 
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Em seguida, tais valores foram utilizados na CPU aprovada pelo MI e resultaram 
em um valor de R$ 7,02/m2 para o preço unitário do item “Forma metálica para aduelas”, 
conforme quadro abaixo. 

 

Quadro 02 – CPU Paradigma (Data-base: nov/2012) 

 

 

Dessa forma, entende-se que o orçamento de referência apresenta um sobrepreço 
de R$ 4.387.349,01 no item em questão.ato## 

  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

A fiscalização de campo do MI informou, por meio da Nota Técnica nº 
0022/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 30/5/2017, que teria resgatado registros da época 
em que o Consórcio Supervisor do Trecho V encontrava-se mobilizado e que não teria 
encontrando vestígios de conjuntos de formas adicionais aos até então instalados nem de 
descartes de formas já utilizadas. 

Por outro lado, a fiscalização alegou que seria possível que o Consórcio 
Construtor possuísse algum registro que evidenciasse um menor reaproveitamento das 
formas ou que demonstrasse haver algum custo adicional em sua execução; e que, nesse 
sentido, seria necessário encaminhar questionamento ao referido consórcio quanto ao 
assunto, de modo a assegurar o contraditório. 

Ainda em relação ao reaproveitamento das formas metálicas, a Coordenação-
Geral de Engenharia e Estudos (CGEES) informou, por meio da Nota Técnica nº 
80/CGEES/DPE/SIH/MI, de 31/5/2017, que a taxa de 65 vezes fora utilizada com base 
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em informações apresentadas à S. A. Paulista pela Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Tubos de Concreto (ABTC). 

Ademais, com o intuito de corroborar a decisão de adotar tal percentual de 
reaproveitamento, a CGEES apresentou artigo publicado no sítio da revista Téchne 
contendo um comparativo entre sistemas de formas metálicas de diversos fabricantes, 
com taxas de reaproveitamento variando entre um mínimo de 18 vezes e um máximo de 
mais de 500 vezes, para os sistemas Aluma e SL 2000, respectivamente. 

Sendo assim, a CGEES apresentou o entendimento de que poderia haver a 
necessidade de revisão do número de reaproveitamento das formas e de que haveria 
também custos a serem considerados na composição de custos do serviço Forma Plana 
Metálica para Aduelas, tais como: limpeza das formas, manutenção das formas, 
aluguel/compra/confecção das peças de içamento, encarregado, lançamento e 
posicionamento da armadura. 

Quanto aos coeficientes de utilização da mão-de-obra na referida composição de 
custos, a CGEES discordou da alteração proposta pela equipe de auditoria da CGU pelos 
seguintes motivos: 

a) A fabricação das aduelas nos primeiros meses teria apresentado médias 
menores do que 15 aduelas/dia; 

b) A média encontrada pela CGU, de 19 aduelas/dia, estaria relativamente 
próxima à adotada pelo MI; 

c) O impacto financeiro da alteração dos coeficientes não seria significativo; 

d) Não haveria histórico para a adoção de índices estatísticos para determinação 
dos coeficientes. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

No que se relaciona ao número de reaproveitamento das formas metálicas, 
considerando que a equipe de fiscalização afirmou não ter encontrado vestígios de 
conjuntos de formas adicionais; que o artigo apresentado pela CGEES continha sistema 
de formas com possibilidade de 500 reaproveitamentos (SL 2000/Mills); e que a CGEES 
expressou a opinião de que poderia haver a necessidade de revisão do número de 
reaproveitamento das formas, entende-se por manter na CPU paradigma o número de 200 
reaproveitamentos. 

Quanto aos coeficientes da mão-de-obra, devido à variação na produção das 
aduelas ao longo do tempo examinado e ao pequeno impacto financeiro da mão-de-obra 
no preço do serviço, conclui-se pela manutenção dos coeficientes estabelecidos pelo MI. 

Ante o exposto, opina-se por acatar parcialmente a manifestação do MI, 
recalculando o preço paradigma para R$ 7,42/m2, o que representaria um sobrepreço de 
R$ 4.255.695,64 [(R$ 20,35/m2 – R$ 7,42/m2) x 329.133,46 m2 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
Recomendação 1: Promover estudos técnicos para determinar a real taxa de 
reaproveitamento das formas do serviço de Forma Plana Metálica para Aduelas e, caso 
necessário, proceder os ajustes na respectiva CPU e efetuar as glosas/ressarcimentos 
referentes aos pagamentos já efetuados. 
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2.1.5. Irregularidades nas medições e pagamentos do item de formas para a 
regularização do talude do canal em concreto poroso (WBS 2223) 
 
Fato 
 

Em 8/7/2015, o MI solicitou ao consórcio supervisor da Meta 3L, por meio do 
Ofício nº 530/2015/CGAOF/OPE/SIH/MI, que este se manifestasse sobre o teor da carta 
CT-CBSF–228/15, encaminhada pelo consórcio construtor, a qual requisitou uma 
avaliação acerca exequibilidade do revestimento a ser aplicado nas seções hidráulicas dos 
taludes no canal WBS 2223 (segmento de canal entre a estrutura de controle da barragem 
Barreiro e a EBV-6), já que o lançamento do concreto sem a utilização de formas não 
seria possível, sendo necessária a apresentação de uma nova metodologia de execução e 
da respectiva composição de preço unitário. 

Após analisar as alegações do consórcio construtor, a supervisora encaminhou ao 
MI, por intermédio da carta P.1303-C/CT-183, de 2/9/2015, a Nota Técnica nº 107 (1303-
NTC-2223-20-04-001-R00), na qual concluiu-se pela rejeição da metodologia 
apresentada pelo consórcio construtor e sugeriu-se que, na execução do concreto poroso, 
deveriam ser utilizadas formas deslizantes ou trepantes ou sistema que permitisse a 
concretagem por trechos verticais parciais, conforme mostrado nas figuras abaixo. 

Figura 09 – Desenho ilustrativo de forma 
apoiada (1303-NTC-2223-20-04-001-R00) 

Figura 10 - Desenho ilustrativo de forma 
deslizante (1303-NTC-2223-20-04-001-R00) 

 

Em 21/9/2015 o MI, por meio do Ofício n° 782/2015/CGAOF/DPE/SIH/MI, 
autorizou a execução do referido revestimento utilizando forma plana de madeira e a 
respectiva remuneração de acordo com o preço unitário previsto na proposta contratual. 

Posteriormente, o consórcio supervisor recomendou ao MI, por intermédio da 
carta P.1303-C/CT-260, de 14/4/2016, que o serviço de concreto poroso fosse 
temporariamente suspenso até que houvesse uma nova definição da solução de 
revestimento da seção hidráulica do Segmento de Canal 2223. 

Com o objetivo de indicar as ações e procedimentos que deveriam ser seguidos na 
execução do revestimento dos taludes em concreto poroso, o consórcio supervisor 
encaminhou ao MI, por meio da carta P.1303-C/CT-264, de 19/4/2016, a Nota Técnica 
nº 164 (1303-NTC-2223-20-04-002-R00), na qual consta a sugestão de que fosse adotada 
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a metodologia construtiva apresentada na Nota Técnica nº 107 (1303-NTC-2223-20-04-
001-R00), em substituição à utilizada pelo consórcio construtor, ou conforme a 
metodologia apresentada na figura a seguir: 

 
Figura 11 – Desenho ilustrativo de formas em painéis fixos e móveis (1303-NTC-2223-20-04-002-R00) 

 

De acordo com a empresa supervisora, a forma consistiria de uma peça única, 
reaproveitável, composta por painéis fixos, que possibilitariam dar rigidez à estrutura, e 
por painéis removíveis que permitiriam a abertura de janelas sucessivas para o 
lançamento do concreto. Além disso, deveria ser criada uma nova composição de custos 
para o serviço em questão, de modo a considerar o procedimento efetivamente executado 
e a quantidade correta de reutilização desse tipo de forma. 

Em 25/4/2016, o consórcio supervisor encaminhou ao MI a carta nº P.1303-C/CT-
267, na qual consta a informação de que o sistema de formas utilizado pelo consórcio 
construtor na execução do concreto poroso não estaria de acordo com a respectiva 
composição de preço unitário da planilha contratual (CPU0068), uma vez que: 

a) O reaproveitamento do sistema de formas utilizados na execução do 
serviço seria superior ao constante da CPU0068; 

b) Devido à inclinação do talude, não seriam necessários escoramentos 
ou qualquer ancoragem para contensão e confinamento do concreto a 
ser lançado entre a forma e a superfície de regularização; 

c) O peso próprio forma (metálica ou de madeira) poderia ser suficiente 
para manter a superfície estável e acabada do concreto poroso. 

Em consequência disso, o consórcio supervisor entendeu que o preço unitário 
contratual seria abusivo e incompatível com o serviço executado, sugerindo, então que 
fosse solicitada ao consórcio construtor a apresentação, para fins de aprovação, de: 

a) Um sistema de formas que fosse adequado às exigências técnicas do 
serviço de regularização de taludes com concreto poroso; 

b) Uma nova CPU que contemplasse os custos de fabricação, em função 
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do número de reaproveitamentos, de limpeza e reparos das formas e 
os custos das transferências dos painéis entre os trechos de 
concretagem (Foto 11). 

 

 
Foto 11 – Painel utilizado como forma do concreto poroso (P.1303-C/CT-267) 

 

Em resposta a essa solicitação, o consórcio construtor encaminhou ao MI a carta 
CT-CBSF-330/16, de 12/5/2016, por meio da qual informou que estaria impossibilitado 
de apresentar preço novo para a aplicação de concreto poroso no trecho de canal WBS 
2223, em conformidade com as metodologias de execução sugeridas pelo consórcio 
supervisor, devido a possível perda de produtividade e a possíveis dificuldades na fixação 
do gabarito e no travamento da forma na superfície de regularização. 

Quanto ao uso da CPU0068 para remunerar o serviço em questão, o consórcio 
construtor argumentou que não se justificaria qualquer reparo no preço contratual 
praticado, já que o uso da forma metálica demandaria um custo unitário semelhante ou 
superior ao custo de fabricação da forma plana de madeira; que os custos com manutenção 
e reparo em formas deste tipo seriam maiores e que, no processo de lançamento do 
concreto poroso, a transferência das formas seria realizada por um caminhão guindaste 
que não estaria previsto na composição de custos contratada. 

Além disso, o consórcio construtor alegou que a utilização desse tipo de forma 
não representaria nenhum custo adicional ao MI, nem configuraria descumprimento 
contratual. 

Em 2/6/2016, o consórcio supervisor encaminhou ao MI a carta P.1303-C/CT-
291, por meio da qual reiterou-se que, em relação ao sistema de formas, o consórcio 
construtor estaria realizando um serviço diverso do constante da planilha contratual, em 
especial no que se referiria à mão de obra; aos equipamentos; aos materiais e ao elevado 
grau de reaproveitamento e rendimento das formas, que resultaria em um custo unitário 
inferior ao indicado pela CPU0068. 
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Desse modo, o consórcio supervisor entendeu que o serviço de formas somente 
poderia ser quantificado, para efeitos de medição e pagamento, a partir da aprovação do 
procedimento efetivamente executado e da respectiva composição de custo. 

Analisando o Boletim de Medição nº 35, referente aos serviços executados em 
setembro de 2016, verifica-se que, apesar do alerta do consórcio supervisor contido na 
carta P.1303-C/CT-291, o MI continuou medindo e pagando os serviços de utilização das 
formas por intermédio do preço unitário da composição CPU0068, conforme pode ser 
visualizado na figura abaixo. 

 

 
Figura 12 – Recorte do 35º Boletim de Medição (Setembro de 2016) 

 

Ocorre que, de acordo com a literatura especializada em engenharia, as formas 
metálicas apresentam maior resistência, durabilidade e produtividade do que as de 
madeira, porém, devido aos maiores custos de fabricação e movimentação das peças, 
somente são indicadas para obras a serem executadas eu um curto prazo; que apresentem 
um baixo grau de variabilidade e que propiciem um alto grau de reaproveitamento das 
formas, o que é o caso da execução do revestimento dos taludes do trecho de canal WBS 
2223. 

Sendo assim, é de se supor que a remuneração de um serviço de utilização de 
formas metálicas por um preço unitário elaborado especificamente para formas de 
madeira configure uma liquidação irregular de despesa, já que os custos envolvidos 
seriam menores que os previstos na composição de preços unitários aprovada pelo MI, 
contrariando, dessa forma, o disposto no Art. 63 da Lei nº 4.320/64.Fato## 

  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Quanto à esta constatação, informou-se, por intermédio da Nota Técnica nº 
0022/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 30/5/2017, que a equipe de fiscalização do MI: 

a) Corroborara com o Consórcio Supervisor no sentido de que caberia ao 
Consórcio Construtor adotar um método de execução do serviço dentro das 
exigências da boa técnica e conforme as exigências contratuais; 

b) Verificara que as formas utilizadas na execução do serviço eram compostas 
por placas de madeira de 0,8 x 1,2 metros, com reforço estrutural metálico 
não remunerado pelo MI, formando painéis de 5,0 x 4,8 metros, que, em 
virtude do peso próprio, demandariam o uso de caminhão munck; 

c) Optara por dar continuidade às atividades do WBS 2223, com o pagamento 
das formas por meio do item Forma Plana de Madeira (CPU 0068), por 
entender que não haveria fatos inequívocos que comprovassem a existência 
de dano ao erário, pois existiriam razões que contribuíram tanto para a 
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diminuição do preço (maior reutilização) quanto para seu aumento (estrutura 
metálica e uso de caminhão munck); 

d) Entende que seria pertinente utilizar o item Forma Plana de Madeira como 
forma de remunerar o serviço e que não teria havido dano ao erário, uma vez 
que o aumento de reutilização seria resultado de uma melhoria realizada pelo 
Consórcio Construtor, com usos de reforços metálicos, sem ônus para o MI. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, a equipe de fiscalização do MI alega que a utilização do 
item Forma Plana de Madeira para remunerar o serviço de fato executado não 
representaria dano ao erário, já que alguns fatores contribuiriam tanto para o aumento 
quanto para a diminuição de seu preço. Entretanto tal alegação não merece prosperar, uma 
vez que não foram apresentados maiores detalhes técnicos ou estudos que a 
comprovassem. 

Outro argumento trazido pela equipe de fiscalização é de que o aumento no 
número de reutilizações das formas configuraria uma melhoria proporcionada pelo 
Consórcio Construtor. Contudo, tal argumentação somente seria razoável se a 
metodologia estabelecida no Projeto Executivo fosse eficiente e de acordo com as 
melhores técnicas de engenharia, conforme depreende-se do contido no Roteiro de 
Auditoria de Obras Públicas do TCU, de 7/12/2012, in verbis: 

“227. Cabe esclarecer, entretanto, que não há esse tipo de superfaturamento quando o 
orçamento do serviço considerou metodologia executiva eficiente e compatível com a boa 
técnica da engenharia, porém, o construtor, valendo-se de equipamentos mais modernos 
e produtivos ou de técnicas inovadoras, consegue executar o serviço com maior 
produtividade e, consequentemente, a um menor custo. Trata-se de ganho de eficiência 
legítimo, cujos benefícios devem ser apropriados exclusivamente pelo contratado.” 
(Original sem grifos). 

 

Ocorre que, de acordo com o Consórcio Supervisor, a utilização das formas na 
execução do revestimento em concreto poroso deveu-se a uma solicitação do Consórcio 
Construtor, sob a alegação de que a metodologia prevista no Projeto Executivo seria 
inexequível. 

Sendo assim, entende-se que a metodologia executada pelo Consórcio Construtor 
não poderia ser caracterizada como melhoria ou inovação tecnológica, uma vez que seu 
desenvolvimento seria necessário para corrigir um possível erro de projeto. 

Logo, como a execução do serviço em tela diferencia-se, de maneira 
significativa, do modo no qual baseou-se a respectiva composição de custos unitários, 
implicando em execução de serviço diferente do contratado, faz-se necessária uma 
readequação dessa composição, de modo que o preço unitário pago pela Administração 
retrate fielmente o processo construtivo empregado, sob pena de ocorrência de 
superfaturamento por alteração de metodologia executiva, conforme esclarece o Roteiro 
de Auditoria de Obras Públicas do TCU, de 7/12/2012, in verbis: 

“221. Ocorre quando o orçamento da obra considerou metodologia executiva 
claramente ineficiente, antieconômica, ultrapassada ou contrária à boa técnica da 
engenharia, e, posteriormente, durante a execução da obra, a contratada adota outro 
método construtivo, mais racional e econômico, sem que se proceda ao reequilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. ” 
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Dessa forma, até que sejam realizados os devidos ajustes na composição de 
custos e consequentemente no preço estabelecido em contrato, conclui-se pela 
manutenção desta constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Elaborar composição de preços unitários para o serviço de formas para 
a regularização do talude do canal em concreto poroso, que retrate com precisão a 
metodologia executada em campo, bem como efetuar as respectivas 
glosas/ressarcimentos referentes aos pagamentos já efetuados. 
 
 
2.1.6. Sobrepreço no item de Supressão Vegetal  
 
Fato 
 

De acordo com as especificações técnicas do Edital RDC Presencial nº 02/2013, 
os serviços de Supressão vegetal, destocamento e limpeza das áreas de construção e 
empréstimo devem incluir: 

“[...] 

• Supressão vegetal de toda a vegetação, incluindo corte e destocamento de 
todas as árvores e arbustos, bem como de troncos; 

• Corte e empilhamento de madeira utilizável em locais determinados pela 
SUPERVISORA; 

• Demolição ou remoção de pequenas edificações e de outras benfeitorias 
localizadas dentro dos limites das áreas de construção e empréstimo; 

• Remoção de blocos de rocha e outros materiais existentes no terreno e 
transporte até os limites das áreas desmatadas ou até locais previamente 
determinados pela SUPERVISORA; 

• Raspagem e expurgo final da camada superficial do terreno natural, em 
todas as áreas de construção e empréstimo, até 20 cm de espessura, para 
eliminar qualquer material não aproveitável remanescente. O material 
expurgado, a critério da SUPERVISORA, deverá ser estocado nas laterais das 
obras para que, ao final do serviço, seja feita a recomposição das áreas 
degradadas, refazendo a cobertura vegetal danificada. [...]” 

 

O preço unitário para este serviço foi estimado pelo MI em R$ 2,01/m², data-base 
de novembro de 2012, de acordo com a composição de custos unitários abaixo: 
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Figura 13 – CPU da Supressão Vegetal do orçamento de referência 

 

Analisando-se tal composição, verifica-se que a inclusão dos custos referentes aos 
operadores de motosserra foi equivocada, uma vez que o Manual de Custos Rodoviários 
do DNIT estabelece que: 

“Em consequência desses conceitos, o custo horário operativo é calculado somando-se 
os custos horários de depreciação, operação, manutenção e mão-de-obra. O custo 
horário improdutivo é igual ao custo horário da mão-de-obra. Não se consideram os 
outros custos, pois se admite que estes ocorram somente ao longo da vida útil, expressa 

em horas operativas. ” (Original sem grifos). 

 

Visto que o MI utilizou o custo horário operativo do SICRO 2 na composição de 
custos unitários em tela, no valor de R$ 22,23, conforme Figura 14, entende-se que a 
referida inclusão representa uma duplicidade de custos de mão-de-obra, já que as despesas 
relativas a cada motosserra englobariam os custos relativos aos respectivos operadores. 

 

 
Figura 14 – Recorte do SICRO 2 referente ao preço unitário de equipamentos 

Outro elemento a ser destacado nessa composição de custos, é a produtividade das 
equipes mecânicas, cujo valor, de 600 m2/h, é igual ao adotado na composição de custos 
da supressão vegetal executada na Meta 1N (Edital nº 04/2012). Ocorre que tal 
produtividade já foi alvo de questionamento no Relatório de Fiscalização nº 201408352, 
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visto que ficou demostrado que seu valor era bastante inferior a valores constantes de 
composições usadas em planilhas orçamentárias de obras similares, localizadas em 
regiões semiáridas do Ceará. 

Quanto a esta questão, em resposta aos questionamentos do referido Relatório de 
Fiscalização, a equipe de fiscalização de campo do MI, por meio da Nota Técnica nº 
062/2016/CGAOF/DPE/SIH/MI, informou que solicitaria à Comissão de Orçamentos e 
Preços (COP) a elaboração de nova composição de preço para remunerar o serviço de 
“Supressão em área de baixa densidade vegetal”, tendo em vista que, em função da 
variação de densidade e espessura das árvores de determinadas áreas, nem sempre fora 
necessária a utilização de motosserras na sua execução. 

De fato, consultando os relatórios ambientais elaborados pelo consórcio 
supervisor, verifica-se que a estrutura e a composição da vegetação nos trechos de obras 
da Meta 3L são bastante heterogêneas, variando de áreas de mata densa a áreas 
antropizadas, passando por áreas contendo pequenos arbustos (Fotos 12 a 14), de modo 
que o uso de motosserra nem sempre é necessário, o que elevaria a produtividade das 
equipes mecânicas na execução desse serviço. 

 

 
Foto 12 – Supressão em área de mata densa (Relatório R5/31 1303-REL-2001-90-00-031-R00) 
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Foto 13 – Supressão vegetal em área de arbustos (Relatório R5/21 1303-REL-2001-90-00-021-R01) 

 

 
Foto 14 – Supressão vegetal em área antropizada (Relatório R5/24 1303-REL-2001-90-00-024-R00) 

 

Não obstante haver diferentes estruturas e composições de vegetação, que 
demandariam o uso de motosserras ou não, utilizou-se a composição de custos paradigma 
apresentada no Relatório de Fiscalização nº 201408352 para calcular o preço do serviço 
de supressão vegetal da Meta 3L, tomando o cuidado de atualizar os custos unitários para 
a data-base de novembro de 2012 (Tabela 05). Desse modo, apurou-se um preço unitário 
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de R$ 0,78/m2 para o serviço em questão, que quando multiplicado pela área total a ser 
suprimida, de 8.084.865,77 m2, resulta em um preço total de R$ 6.306.195,30. 

 

Tabela 05 – CPU paradigma para a supressão vegetal (Nov/2012) 

 

 

Sendo assim, considerando o uso do preço paradigma, pode-se concluir que o 
serviço de supressão vegetal, destocamento e limpeza apresenta um sobrepreço de R$ 
9.944.384,90 (R$ 16.250.580,20 – R$ 6.306.195,30). #/Fato## 

  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da Nota Técnica nº 0022/2017CGAOF/DPE/SIH/MI, de 30/5/2017, a 
equipe de fiscalização do MI informou que não teria visto necessidade de adequação do 
preço unitário para o serviço de supressão vegetal, uma vez que os insumos componentes 
de sua CPU já contemplariam as variações na densidade vegetal e os tipos de relevo, 
citando como exemplo a utilização do trator de esteiras D6. 

Por sua vez, a CGEES relembrou, por intermédio da Nota Técnica nº 
80/2017/CGEES/DPE/SIH/MI, de 31/5/2017, que a CPU do serviço “Supressão vegetal, 
destocamento e limpeza” fora baseada composição constante da Nota Técnica NT 1376-
NTC-3400-95-10-001-R00, a qual teria como fundamento o Programa 10 do Projeto 
Básico Ambiental (PBA) do PISF. 

Quanto à inclusão indevida dos custos referentes aos operadores de motosserra na 
CPU de supressão vegetal, a CGEES concordou com o apontamento da CGU e que, 
possivelmente, tais custos tenham sido incluídos de forma equivocada quando da 
elaboração do orçamento do edital de licitação. 

Quanto à reduzida produtividade das equipes mecânicas adotada na citada CPU, 
a CGEES alega que a comparação com composições de custos de obras semelhantes 
poderia ser distorcida, em função de possíveis diferenças entre as respectivas 
especificações de serviço. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Prod Improd Prod Improd

Trator de esteiras CAT D6-R 1,00 H 1,00 0,00 181,04 22,39 181,04

Carregadeira  CAT 950-F 1,00 H 0,30 0,70 190,82 22,39 72,92

Trator de Pneus Ford (4x2) - 103 HP - 7630 1,00 H 0,93 0,07 64,07 17,27 60,79

Caminhão Carroceria 15 t 1,00 H 0,93 0,07 124,64 20,47 117,35

Guincho Agrícola 1,00 H 1,00 0,00 3,98 0,00 3,98

Motosserra Stihll 7,00 H 1,00 0,00 22,23 15,35 155,61

591,69

H 12,00 7,67 92,04

H 1,00 23,03 23,03

115,07

706,76

1.122,00

0,63

0,15

0,78

Custo 
Horário

Equipamento Qtde
Utilização Custo Custo 

Horário

Supressão vegetal, destocamento e limpeza - Unid: m
2

Produção  da Equipe (m2/h )

Custo unitário de execução (R$/m
2
)

BDI (24,09% )

Preço Unitário Total (R$/m
2
)

Unidade

Servente

Encarregado de turma

Total de Mão-de-obra (R$/h)

Equipamento + Mão-de-obra (R$/h)

(A) Total =

Quantidade
SALÁRIO 

(R$/h)
UnidadeMão-de-obra
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Análise do Controle Interno 
 

Analisando-se as manifestações da equipe de fiscalização e da CGEES, verificou-
se que não foram apresentados documentos, estudos ou maiores detalhes técnicos capazes 
de elidir esta constatação, ou seja, o MI levantou apenas algumas hipóteses acerca da 
produtividade dos equipamentos constantes da CPU, sem entrar no mérito técnico do 
sobrepreço levantado. 

Além disso, a presente constatação assemelha-se à constatação ix) Contrato nº 
14/2013 – Serviços de Supressão Vegetal, constante do Relatório de Fiscalização nº 
201408352, cujo escopo tratou das obras da Meta 1N do PISF. 

Na ocasião, o próprio MI manifestou-se favorável à elaboração de novas 
composições de custos para remunerar a supressão dos diferentes tipos de vegetação, caso 
a execução desse serviço não estivesse sendo realizada conforme a Nota Técnica NT 
1376-NTC-3400-95-10-001-R00. 

Sendo assim, até que sejam realizados os devidos ajustes nos preços e no contrato 
de obras em consequência da divergência do tipo de vegetação e de equipamentos/pessoas 
efetivamente utilizadas em campo conclui-se pela manutenção do sobrepreço de R$ 
9.944.384,90 (R$ 16.250.580,20 – R$ 6.306.195,30) para o serviço de supressão vegetal. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Proceder os ajustes necessários na composição de referência do MI 
para as futuras contratações e aditivos nos serviços de Supressão Vegetal, bem como 
apresentar os estudos técnicos/jurídicos relacionados ao eventual ressarcimento dos 
valores pagos a maior nos contratos vigentes do PISF. 
 
 
2.1.7. Sobrepreço por superestimativa de quantitativos do item de Adm. Local  
 
Fato 
 

Ao exarar o Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário, o TCU orientou suas unidades 
técnicas, quando da verificação de adequabilidade de planilhas orçamentárias de obras de 
construção de redes de abastecimento de água e similares, a utilizar, a título de 
Administração Local (AL), valores entre 4,13% (primeiro quartil) e 10,89% (terceiro 
quartil), com média de 7,64%, sobre o valor total do orçamento. 

Analisando-se o orçamento de referência do Edital RDC Presencial nº 02/2013, 
verifica-se que o montante referente ao citado serviço (R$ 104.214.147,08) corresponde 
a 14,64% do valor total estimado da obra (R$ 711.833.358,00), o que indicaria possível 
sobrepreço, já que tal percentual encontra-se acima do valor máximo estabelecido pelo 
supracitado acórdão. 

Com o intuito de averiguar se tal discrepância decorrera de superdimensionamento 
dos quantitativos referentes ao serviço de Administração Local, elaborou-se uma curva 
ABC de seus itens macro, obtendo-se a tabela abaixo: 
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Tabela 06 - Curva ABC dos itens da Administração Local 

 

 

De acordo com a Tabela 06, o custo que mais impacta o valor da Administração 
Local é o de mão-de-obra, seguido pelos de alimentação e de veículos e equipamentos. 

Observando-se os Relatórios de Evolução das Obras elaborados pelo consórcio 
supervisor, os quais apresentam os quantitativos efetivamente alocados da mão-de-obra 
direta e indireta, verifica-se que a estimativa contida na memória de cálculo elaborada 
pela Gerenciadora (1376 – MMO – 3700 – 00 – 00 – 011 – R02) não foi capaz de 
representar a realidade da obra, conforme visualizado no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 05 – Comparativo de Mão-de-obra (Contrato nº 58/2013 x Edital RDC nº 02/2013). 

 

De acordo com a citada memória de cálculo, para executar a obra em 36 meses, 
seria necessário um quantitativo acumulado de 58.285 trabalhadores, correspondendo a 
uma média de 1.619 trabalhadores/mês, enquanto que a efetiva alocação da mão-de-obra 
apresentou uma média aproximada de 1.063 trabalhadores/mês até o 35º Boletim de 
Medição. Entretanto, baseando-se apenas em tais médias, não é possível concluir pela 

Item Descrição Custo (R$)
Custo 

Acumulado 
(R$)

Porcentagem 
Acumulada

1.1 Mão-de-obra 30.259.537,92 30.259.537,92 36%

1.4 Alimentação 20.318.151,00 50.577.688,92 60%

1.2 Veículos e Equipamentos 18.179.891,64 68.757.580,56 82%

1.5 Despesas Ordinárias 14.763.225,65 83.520.806,21 99%

1.3 Ferramentas Diversas 476.976,78 83.997.782,99 100%

83.997.782,99 - -Soma
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existência de superdimensionamento da mão-de-obra estimada, já que, devido ao atraso 
no cronograma de execução, a mão-de-obra efetivamente alocada poderia atingir o valor 
estimado nos meses subsequentes. 

Visando expurgar os efeitos do fator tempo, plotou-se um gráfico no qual a 
execução financeira da obra é representada como função dos quantitativos acumulados 
da mão-de-obra efetivamente alocada e, em seguida, traçou-se uma linha de tendência a 
partir da equação � = 0,0134 − 0,2595, obtida por meio de extrapolação linear. 

Utilizando-se a referida equação, calculou-se que, para atingir a execução 
financeira total estimada no orçamento base da licitação, de R$ 711.833.358,00, seria 
necessária uma mão-de-obra acumulada de aproximadamente 53.000 trabalhadores, ou 
seja, cerca de 5.000 trabalhadores a menos do que o previsto na memória de cálculo 
elaborada pelo MI (Gráfico 06). Entretanto, há de se ressaltar que tais números não 
configuram valores exatos, mas tão somente uma extrapolação da tendência dos dados 
analisados, de modo a permitir uma avaliação da adequação do quantitativo de mão-de-
obra estimado pelo MI. 

 

 
Gráfico 06 – Correlação entre a mão-de-obra efetivamente alocada e a execução financeira da obra 

 

Além da possível quantidade excessiva de mão-de-obra estimada, verificou-se que 
foram incluídos no item Administração Local custos referentes aos encarregados de 
diversos serviços, tais como: terraplenagem, britagem, armação, forma e usinagem de 
concreto, conforme Tabela 07. 
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Tabela 07 – Previsão de encarregados incluídos na Administração Local 

 

 

Ocorre que, para a elaboração do orçamento de referência, o MI baseou-se nas 
composições de custos do SICRO 2, as quais já incluem os custos relativos aos 
encarregados (Fig. 15), o que caracteriza uma duplicidade de custos na estimativa do 
orçamento. 

Tal fato já foi, inclusive, objeto de apontamento por parte desta Controladoria no 
Relatório de Auditoria nº 201408632, cujo escopo compreendeu auditoria realizada no 
Edital RDC Eletrônico nº 09/2014, o qual visou à contratação de empresa para a execução 
das obras do Ramal do Agreste, em Pernambuco. Na ocasião, o MI concordou com o 
apontamento e procedeu à exclusão desses quantitativos do item Administração Local. 

 

 
Figura 15 – Comp osição de Custos CA0079 

 

Sendo assim, entende-se que, semelhantemente ao ocorrido no caso da auditoria 
no Ramal do Agreste, os custos com os diversos encarregados, no valor de R$ 7.171.019, 
14, encontram-se indevidamente inseridos no orçamento da Administração Local. 

Item Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$/Homem/Mês)
Custo Total 

(R$)
1.1.1.20 Encarregado de Terraplenagem Homem x Mês 252,00 5.350,82 1.348.406,64

1.1.1.21 Encarregado de Armação Homem x Mês 180,00 5.350,82 963.147,60

1.1.1.22 Encarregado de Forma Homem x Mês 180,00 5.350,82 963.147,60

1.1.1.23 Encarregado de Britagem Homem x Mês 72,00 5.350,82 385.259,04

1.1.1.24 Encarregado de Concreto Homem x Mês 396,00 5.350,82 2.118.924,72

5.778.885,60

1.392.133,54

7.171.019,14

Soma

BDI (24,09% )

Preço Total



34 

 

Além disso, verificou-se que, como o MI adotou as tabelas de encargos sociais do 
DNIT ao elaborar o orçamento de referência, vide Figura 16, ocorreu uma duplicidade 
nos custos relativos aos itens relativos à alimentação, ao transporte, ao fornecimento de 
EPI, aos seguros e exames da mão-de-obra indireta, pois tais custos já constam do Grupo 
E - Encargos Complementares Obrigatórios da tabela de encargos da mão-de-obra 
mensalista (Figura 17). 

 

 
Figura 16 – Especificação dos encargos sociais da mão-de-obra mensalista (Memória de cálculo) 

 

 
Figura 17 – Detalhamento do Grupo E -Encargos Complementares Obrigatórios do DNIT 
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Dessa maneira, entende-se que os custos relativos a tais itens, no valor de R$ 
2.081.071,60, correspondendo ao valor de 10,20% do custo total com a mão-de-obra 
indireta acrescido da respectiva taxa de BDI, encontram-se duplicados no orçamento da 
Administração Local. 

Baseando-se na análise dos quantitativos da mão-de-obra indireta estimada pelo 
MI e nos casos de duplicidade dos custos referentes aos encarregados e aos encargos 
complementares, pode-se afirmar que o item Administração Local apresenta um 
sobrepreço de R$ 9.252.090,74. 

  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

A equipe de fiscalização do MI manifestou entendimento, por meio da Nota 
Técnica nº 0022/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 30/5/2017, de que o item Administração 
Local estaria sendo medido conforme contrato, especificações técnicas e critérios de 
medição e de que o orçamento da obra à época da licitação teria sido aprovado pela CGU 
e TCU. 

Por seu turno, em 31/5/2017, a CGEES elaborou a Nota Técnica nº 
80/2017/CGEES/DPE/SIH/MI, a qual apresenta as seguintes alegações: 

a) De acordo com o TCU, o percentual do orçamento relativo à Administração 
Local, quando este serviço for detalhado como item na planilha 
orçamentária, tenderia a ser maior do que os percentuais inseridos no BDI; 

b) Apesar do MI utilizar os percentuais de Administração Local referentes às 
obras de “Construção de Redes de Abastecimento, Coleta de Esgoto e 
Construções Correlatas”, as obras do PISF seriam mais complexas, 
abrangendo diversas áreas da engenharia, de modo que não seria possível a 
comparação de seu percentual de Administração Local com os tipos de obras 
do Acórdão nº 2.622/2013 – Plenário do TCU; 

c) A CGEES continua com o entendimento de que os encarregados previstos 
na Administração Local deveriam ser excluídos do orçamento, à exceção dos 
encarregados de forma, acabamento e montagem, pois esses insumos não 
estarem inseridas nas composições retiradas do SINAPI ou de outra 
referência. Entretanto, a CGEES levanta dúvidas quanto à viabilidade 
jurídica da alteração do contrato em face das especificidades da licitação; 

d) Quanto à duplicidade de itens relativos à mão-de-obra indireta, o equívoco 
se justificaria pelo fato dos respectivos percentuais não estarem explícitos no 
detalhamento de encargos sociais do DNIT à época da elaboração do 
orçamento-base da licitação, sendo que atualmente tal duplicidade seria 
clara, pois o DNIT passara a detalhar os encargos complementares. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Em relação à manifestação da equipe de fiscalização, esta não foi levada em 
consideração, pois não veio acompanhada de documentos e/ou estudos técnicos capazes 
de refutar a constatação apresentada por esta equipe de auditoria. 
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Quanto à manifestação da CGEES, passa-se à análise pormenorizada dos 
argumentos apresentados: 

Item a) 

Embora haja uma tendência de que o valor médio da Administração Local como 
custo direto seja maior do que como custo indireto, verifica-se que, no caso específico do 
Edital RDC nº 02/2013, o percentual de 14,64% é bastante superior ao valor máximo 
apresentado no Acórdão nº 2622/2013-Plenário, de 10,89% para o tipo de obra 
Construção de Redes de Abastecimento, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, não 
tendo sido apresentada qualquer justificativa plausível para tal discrepância. 

Item b) 

O estudo promovido pelo TCU mostrou-se estatisticamente representativo, pois 
englobou um total de 108 obras hídricas, sendo 18 delas com valores acima de R$ 
150.000.000,00, de modo que, no entender desta equipe de auditoria, os percentuais 
obtidos para a Administração Local podem ser usados como referência do impacto 
esperado para tal item nas obras do PISF, não obstante tais obras serem complexas e 
abrangerem diversas áreas da engenharia; 

Item c) 

A CGEES alega que os encarregados de forma, acabamento e montagem não 
estariam inseridos em composições retiradas do SINAPI ou de outra referência, porém 
não há encarregado de acabamento nem de montagem na lista constante da Administração 
Local. Além disso, verificou-se a inserção de encarregados de formas nas composições 
referentes ao item Forma Curva de Madeira, conforme mostrado na Figura 18. 

No tocante à viabilidade jurídica da alteração do contrato, cumpre esclarecer que, 
de acordo com o Art. 39 da Lei nº 12.462/2011 e o Art. 63 do Decreto nº 7.581/2011, os 
contratos administrativos celebrados com base no RDC são regidos pelas normas da Lei 
nº 8.666/1993, ou seja, eventuais alterações contratuais devem obedecer ao previsto no 
Art. 65 da Lei de Licitações. 

 

 
Figura 18 – Composição de custos CB9031 

 

Item d) 

De acordo com o DNIT, a adoção do percentual de 84,04% para os encargos 
sociais da mão-de-obra mensalista foi instituída pela Instrução de Serviço/DG nº 03/2012, 
em atendimento à recomendação do TCU expedida no âmbito do processo TC-
002.546/2011-6. 
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Conforme o relatório que embasou o Acórdão nº 2.129/2010-Plenário, tal valor 
foi obtido após revisão, realizada pelo TCU, do estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro 
de Engenharia de Custos (IBEC) denominado “Metodologia de Cálculo dos Percentuais 
a serem aplicados nos Orçamentos Referenciais de Trabalhos de Consultoria para os 
Custos indiretos e BDI e de Encargos Sociais para o DNIT – Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes”. 

Além disso, no que se refere aos encargos complementares obrigatórios, a 
aprovação de seu detalhamento pelo TCU, conforme exposto em trecho abaixo, in verbis: 

“[...] GRUPO E 
180. Foram listados os seguintes encargos obrigatórios, decorrentes de leis, 
normas ou acordos coletivos e convenções coletivas: 

- vale-transporte; 
- refeição mínima (café da manhã); 
- alimentação ou cesta básica; 
- equipamentos de proteção individual (EPI) e uniforme de trabalho; 
- seguro de vida; 
- consultas (admissionais, periódicas e demissionais) e exames médicos 
obrigatórios. 

181. O percentual global para tais itens ficou em razoáveis 10,2% (planilha 
fl. 319, volume 1), conforme as hipóteses e informações registradas no estudo.[...] 
 
[...] 186. Assim, concorda-se com a opção perfilhada no estudo do IBEC de que 
tais encargos sejam mantidos como percentuais gerais. Isto facilitaria a 
comparação do custo direto de mão-de-obra (salários) com outras fontes de 
informações. Facilitaria, também, a elaboração de orçamento referencial pelo 
DNIT, que já possui banco de dados com componentes de custo para serviços de 
consultoria de engenharia (vide informações sítio eletrônico do DNIT, no seguinte 
endereço:http://www1.dnit.gov.br/rodovias/sicro/download/Tabela_de_Consulto
ria_12_2008.pdf, consulta feita em março/2009). 
187. Ex positis, adotar-se-á válido o percentual sugerido no trabalho do 

IBEC, para compor os cálculos. [...]” (Original sem grifos) 

 

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da CGEES de que, à época da 
elaboração do edital de licitação, os percentuais referentes à alimentação, ao transporte, 
ao fornecimento de EPI e aos seguros e exames da mão-de-obra indireta não estariam 
explícitos no detalhamento dos encargos complementares, uma vez que restou 
comprovado que tal informação já era disponível desde a publicação do mencionado 
acórdão. 

Ante o exposto, entende-se pela manutenção da constatação de sobrepreço no 
valor de R$ 9.252.090,74 para o item de Administração Local. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Proceder os ajustes relacionados à duplicidade nos custos inseridos 
indevidamente na Administração Local, relativamente ao quantitativo de encarregados e 
à alimentação, transporte, fornecimento de EPI, seguros e exames da mão-de-obra 
indireta, bem como efetuar as respectivas glosas/ressarcimentos referentes aos 
pagamentos já efetuados. 
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2.1.8. Não segregação do transporte dos principais insumos e materiais da obra. 
 
Fato 
 

Tendo em vista as distâncias envolvidas na movimentação de insumos/materiais 
nos trechos das obras do Contrato nº 58/2013, na planilha orçamentária de referência da 
licitação foi prevista a apropriação desses serviços em separado. 

Na documentação da licitação, assim como na proposta da empresa vencedora do 
certame, adotou-se a premissa do deslocamento realizado exclusivamente em rodovias 
não pavimentadas na formação do preço para os serviços de transportes dos 
insumos/materiais produzidos na obra. 

Pela análise da disposição das estruturas previstas e dos locais para a obtenção de 
insumos/materiais e de produção de concreto e demais produtos da construção, quando 
são consideradas grandes distâncias, o ideal é levar em consideração possíveis vantagens 
com alternativas de deslocamentos com a utilização das rodovias pavimentadas 
existentes. 

Nesse sentido, quando a alternativa do deslocamento de forma combinada for mais 
vantajosa para a Administração, em respeito ao princípio da economicidade, a 
fiscalização de campo deverá apropriar estes serviços em separado. 

 

 
Figura 19 - Visão geral das estruturas do Contrato nº 58/2013 em relação às rodovias pavimentadas 

 

Para as estruturas localizadas próximas ao Lote 12, devido à rede de rodovias 
pavimentadas existentes, em geral, verifica-se que o deslocamento combinado, sendo 
parte em estradas de serviço e parte em rodovia pavimentada, ainda que um pouco mais 
distante, pode ser mais vantajoso, haja vista a maior produtividade deste último com 
consequente redução dos custos envolvidos. 
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A título de exemplificação da economia que pode ser gerada neste Contrato nº 
58/2013, foi realizada a análise de alternativas para o transporte de agregados (brita e 
areia) empregados na produção de concreto em usina dosadora localizada no canteiro de 
obras em Monteiro/PB.  

De acordo com a memória das medições do Contrato nº 58/2013, esses serviços 
foram apropriados desde suas respectivas fontes até a usina de concreto em Monteiro 
(18,2 km a partir do britador 9430 para o agregado graúdo e 58,7 km a partir da jazida 
malhadinha para a areia), tendo sido considerada a utilização exclusiva das estradas de 
serviço junto ao canal executado. 

 

Quadro 03 – DMT’s do 35º boletim de medição do Contrato nº 58/2013 – Item 3.11.1.1 – Momento de 
Transporte de Agregados para Concreto 

 

 

Entretanto, uma alternativa mais econômica seria a realização do transporte desses 
agregados com uso, em grande parte, das rodovias pavimentadas da região (BR-110 e PE-
280), demonstrada a seguir: 

 

 
Figura 20 - DMT Paradigma – Transp. de Agregado Graúdo do Britador 9430 até a Central em 

Monteiro 
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Figura 21 - DMT Paradigma – Transp. de Areia da Jazida Malhadinha até a Central em Monteiro. 

 

Quadro 04 – Faturamento do item relativo ao momento de transporte de agregados 

 

 

Quadro 05 – Cálculo do superfaturamento no item relativo ao momento de transporte de agregados 

 

 

Em relação ao transporte dos demais itens faturados no Contrato nº 58/2013, tais 
como água, concreto e materiais de escavação, cabe ao MI verificar se a utilização de 
estradas pavimentadas existentes poderia ser mais econômica para a Administração e em 
caso positivo, proceder aos ajustes necessários.  

Descrição
DMT Medido 

(km)
Momento de 

Transp. (m³xkm)
Preço Unit

(R$ / m³xkm)
Total Pago 

(R$)

Transporte de Agregado Miúdo - Da jazida 
Malhadinha à Central no canteiro de Pré-
Moldados em Monteiro

                      58,70                843.494,93                    1,20          1.012.193,92 

Transporte de Agregado Graúdo - Do 
Britador 9430 à Central no canteiro de Pré-
Moldados em Monteiro

                      18,20                576.556,71                    1,20             691.868,05 

         1.704.061,97 

                   31.678,9400 

TOTAL FATURADO NO CONTRATO 58/2013 ATÉ O 35º BOLETIM DE MEDIÇÃO

TOTAL PAGO até a 35ª Medição do CT 53/2013 (Transportes relevantes para o item 3.11.1.1)

Volume de Agregados 
(m³)

                   14.369,5900 

Trecho 
Pavimentado

Trecho Não 
Pavimentado

Trecho 
Pavimentado

Trecho Não 
Pavimentado

Trecho 
Pavimentado

Trecho Não 
Pavimentado

TOTAL
GERAL

Transporte de Agregado Miúdo - 
Da jazida Malhadinha à Central 
no canteiro de Pré-Moldados em 
Monteiro

         14.369,5900                 47,80                       16,30                            0,95                    1,22             652.523,08    285.753,67              938.276,75 

Transporte de Agregado Graúdo - 
Do Britador 9430 à Central no 
canteiro de Pré-Moldados em 
Monteiro

         31.678,9400                 19,00                         0,80                            0,95                    1,22             571.804,87       30.918,65              602.723,51 

 R$   1.541.000,26 

 R$   1.704.061,97 

 R$       163.061,71 

TOTAL PARADIGMA - CGU (Até 35ª Medição do CT 53/2013)

TOTAL PAGO -  Transportes relevantes para o item 3.11.1.1 -  Momento de Agregados para Concreto

TOTAL SUPERFATURAMENTO - Transportes relevantes para o item 3.11.1.1 -  Momento de Agregados para Concreto

CT 58/2013 - Momento de Transporte de Agregados - Transportes relevantes faturados no Item 3.11.1.1 (data-base: nov/2012)

Descrição
Volume de 

Agregados até a 
35ª Medição (m³)

DMT paradigma (km) Preço Unit. - Paradigma (R$) Preço Total - Paradigma (R$)
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Por fim, é importante lembrar que este problema também foi tratado em auditoria 
recente realizada no Contrato nº 14/2013 da Meta 1N do PISF, tendo sido acordado com 
a equipe técnica do MI a realização das análises e eventuais ajustes/ressarcimento dos 
valores pago a maior. 

  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio da Nota Técnica nº 0022/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 30/5/2017, a 
equipe de fiscalização do MI informou ter solicitado ao Consórcio Supervisor análise 
acerca do apontamento em questão, mas entendia que, como as licitantes conheciam as 
distâncias de transporte e as condições das rodovias da região, os preços propostos 
deveriam contemplar as estradas existentes. 

Posteriormente, elaborou-se a Nota Técnica nº 0027/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, 
de 14/7/2017, na qual consta a informação de que a equipe de fiscalização entende que 
haveria a necessidade de formalização de preços distintos para transporte de material em 
estrada pavimentada e não pavimentada, tendo sido, inclusive, encaminhado à CGEES o 
Memorando nº 0923/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI (SEI 0583071), que teria solicitado a 
segregação dos preços unitários para ajuste nos boletins de medição. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Como o MI concordou com o apontado por esta equipe de auditoria, mas não 
encaminhou, até o presente momento, documentos comprobatórios dos ajustes relativos 
à segregação dos principais insumos e materiais da obra, entende-se pela manutenção da 
constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder os ajustes necessários relacionados à apropriação em 
separado do deslocamento em rodovias pavimentadas e não pavimentadas, para os 
principais insumos/componentes aplicados nas obras civis do Contrato nº 58/2013 (água, 
areia, brita e concretos), bem como apresentar os estudos técnicos/jurídicos quanto ao 
eventual ressarcimento dos valores pagos a maior nos contratos vigentes de obra do PISF. 
 
 
2.1.9. Divergências na classificação de material escavado 
 
Fato 
 

De acordo com os replanilhamentos do Contrato nº 58/2013, a escavação de 
material de 3ª categoria foi um dos itens representativos da planilha orçamentária cujo 
quantitativo original foi sensivelmente alterado, com acréscimo final em mais de 50%, 
conforme verificado no gráfico a seguir. 
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Gráfico 07 – Evolução dos quantitativos de escavação de material de 3ª categoria 

 

Neste contexto, destacam-se os segmentos dos canais 2226 (estacas 9500 a 9653) 
e 2227 - trecho em galeria (estacas 9809 a 10009), onde quase todo o material classificado 
como 2ª categoria pelo projeto executivo foi alterado para material de 3ª categoria. 

 

Quadro 05 – Acréscimo de quantitativos de escavação de material de 3ª categoria 

 
 

Quadro 06 – Supressão de quantitativos de escavação de material de 3ª categoria 

 

A título de exemplificação da alteração ocorrida, estão apresentados a seguir o 
perfil longitudinal de escavação no projeto executivo próximo à estaca 9909 do Canal 
2227 – trecho em galeria (1240-REL-2001-00-01-023-R00 / Desenho 1240-DES-2227-
20-26-006 – Folha 02), e as seções transversais de escavação no mesmo trecho, obtidas 
no anexo da 34ª medição do Contrato nº 58/2013 (Folha 27/52) 
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Figura 21 - Recorte do Projeto Executivo do Canal 2227: Perfil Longitudinal - 1240-REL-2001-00-01-

023-R00 / Desenho 1240-DES-2227-20-26-006 – Fl. 02 

 

 
Figura 22 (Recorte do Anexo do BM 34 - Seção Transversal na Estaca 9907 – Canal 2227 / Galeria) 
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Figura 23 (Recorte do Anexo do BM 34 - Seção Transversal na Estaca 9908 – Canal 2227/Galeria) 

 

 
Figura 24 (Recorte do Anexo do BM 34 - Seção Transversal na Estaca 9909 – Canal 2227/Galeria) 

 

 
Figura 25 (Recorte do Anexo do BM 34 - Seção Transversal na Estaca 9910 – Canal 2227/Galeria) 

 

Nos desenhos anteriores, verifica-se o registro na memória/anexo do 34º boletim 
de medição do Contrato nº 58/2013, que a camada de escavação em material de 2ª 
categoria prevista no projeto executivo, cuja profundidade variava entre 6 e 8 metros para 
o trecho entre as estacas 9907 e 9910, foi totalmente substituída por material de 3ª 
categoria. 
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Em visita às obras do Contrato nº 58/2013 - Meta 3L do PISF, ocorrida entre 
07/11/16 e 11/11/16, foram verificados taludes em corte cujo material classificado como 
3ª categoria pela fiscalização/supervisão do MI, poderia ser classificado como material 
de 2ª categoria, pois a "rocha" se desagregava com certa facilidade (mesmo de forma 
manual). 

Em alguns pontos do Canal 2227 também foram identificados deslizamentos dos 
taludes em trechos de corte classificados como 3ª categoria, sugerindo que a declividade 
executada estava incompatível com o tipo de material encontrado. 

 

 
Foto 15 - Deslizamento de talude no Canal 2227 – Canal a Céu Aberto (próximo à estaca 10130) 
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Foto 16 - Deslizamento de talude no Canal 2227 – Trecho em Galeria (próximo à estaca 9909) 

 

Sobre o assunto, cabe esclarecer que em auditoria interna de uma das empresas do 
consórcio supervisor do trecho, ocorrida em abril de 2016, esses “problemas” ficaram 
evidenciados em seu relatório de vistoria técnica: (grifos adicionados) 

 

 

Quadro 07 – Principais achados do Relatório de Auditoria Interna do Consórcio Supervisor 

Localização Achados Foto 

Canal 2226 
Classificação 
inadequada dos 
materiais escavados 

 

Foto 17 – Taludes incompatíveis e instáveis  
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Canal 2227-Trecho em 
Galeria 

Classificação 
inadequada dos 
materiais escavados 

 

Foto 18 – Escavação excessiva de 3ª categoria 

Canal 2227-Trecho em 
Canal 

Rompimento de talude 
da seção de escavação 
obrigatória 

 

Foto 19 – Talude rompido 

 

Em 1/12/2016, esta equipe de auditoria solicitou ao MI, por meio da Solicitação 
de Auditoria nº 201602298/03, a apresentação de plano de ações corretivas relacionadas 
aos problemas de instabilidade dos taludes de trechos em corte e à divergência na 
classificação dos materiais de escavação. 

Em resposta a referida SA, o MI encaminhou a Nota Técnica nº 
134/2016/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 9/12/2016, que informou que o trecho em galeria 
seria reaterrado até a cota do terreno natural; que as erosões e/ou pontos de 
escorregamentos seriam temporários, uma vez que, após a execução do reaterro, as 
condições do terreno natural e sua drenagem seriam reestabelecidas; e que todo material 
depositado no fundo do canal estaria sendo retirado. 

Quanto à divergência na classificação dos materiais de escavação, o MI informou 
que havia determinado sua reclassificação com o auxílio de um consultor independente e 
que tão logo essa fosse finalizada, seria apresentado um relatório conclusivo para dar 
subsidio à tomada de decisão de ajustar ou não os respectivos boletins de medição. 

Ante o exposto, entende-se que, pelo menos até a elaboração deste relatório preliminar, 
os problemas acerca da correta classificação dos materiais de escavação não haviam sido 
solucionados. 
  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em 14/7/2017, a equipe de fiscalização do MI elaborou a Nota Técnica nº 
0027/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, por intermédio da qual informa que fora contratado 
consultor especializado para dirimir divergências suscitadas quanto à classificação dos 
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materiais escavados no âmbito do Contrato nº 58/2013, em especial para o segmento WBS 
2227-trecho em galeria. 

Ainda de acordo com a referida nota técnica, o relatório conclusivo da consultoria 
fora encaminhado ao Consórcio Supervisor para ajustes, em caso de necessidade, nos 
quantitativos da planilha orçamentária, de modo que tais ajustes teriam servido de 
parâmetros para proposta de readequação da planilha orçamentária, com a qual o 
Consórcio Executor teria manifestado concordância. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

Como o MI não encaminhou a esta equipe de auditoria, até o presente momento, 
documentos referentes aos resultados da consultoria nem à readequação da planilha 
orçamentária, entende-se pela manutenção da constatação. 

 
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Apresentar documentação referente aos resultados da consultoria 
especializada e à readequação da planilha orçamentária, bem como efetuar as respectivas 
glosas/ressarcimentos referentes aos pagamentos que porventura tenham sido 
indevidamente efetuados. 
 
 
2.1.10. Falha na distribuição atual das usinas de concreto 
 
Fato 
 

Em função do volume de concreto a ser aplicado nas estruturas e sua distribuição 
ao longo do empreendimento, na memória de cálculo do orçamento de referência para a 
contratação das obras remanescentes dos Lotes 10, 11 e 12 (Meta 2L/3L), foram previstas 
08 usinas dosadoras de concreto de 30 m³/h e outras 02 usinas misturadoras de solos de 
300 ton/h. 

Em visita às obras do Contrato nº 58/2013 - Meta 3L do PISF, ocorrida entre 
07/11/16 e 11/11/15, a equipe de fiscalização informou que estavam sendo utilizadas 03 
usinas dosadoras de concreto assim distribuídas: 

 - 01 em local próximo à Estação de Bombeamento – EBV-4 (Lote 10); 

 - 01 em local próximo à Estação de Bombeamento – EBV-6 (Início do Lote 12); 

 - 01 no canteiro de pré-moldados na cidade de Monteiro/PB (Final do Lote 12). 
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Figura 27 – Localização das usinas de concreto da Meta 3L 

 

A partir da distribuição espacial do volume de concreto previsto atualmente no 3º 
replanilhamento do Contrato nº 58/2013 e o volume efetivamente faturado até a 35ª 
Medição (Set/2016), nas estruturas do empreendimento, pode-se facilmente deduzir que 
a opção da construtora acarreta prejuízo à Administração. 

Tendo em vista a previsão de remuneração em separado do transporte dos 
materiais/insumos da produção até o local das usinas misturadoras e também do concreto 
produzido nas centrais até a aplicação nas obras, verifica-se que a logística desses 
equipamentos possui influência direta nos custos do empreendimento. 

Portanto a opção em instalar três centrais de concreto de maior capacidade, ao 
invés de oito centrais de menor capacidade, resulta em maiores distâncias de transporte 
para os itens de concreto e, consequentemente, elevação dos custos para a Administração. 

No mesmo sentido, verifica-se falha pela localização da central/canteiro de pré-
moldados em região próxima ao final do trecho da adutora, sendo que um pouco a 
montante, em local próximo ao início do Canal 2227 – Trecho em Galeria, resultaria em 
menores custos tanto em relação ao transporte de insumos quanto ao deslocamento do 
concreto/peças até as estruturas. 
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Figura 28 – Localização otimizada das usinas de concreto da Meta 3L 

Ante o exposto, em respeito ao princípio da economicidade e considerando o atual 
estágio de evolução/distribuição das estruturas em concreto, verifica-se a necessidade de 
previsão de pelo menos outra central de concreto em local próximo às obras do Lote 11, 
além do deslocamento da usina do canteiro de pré-moldados para o início do Canal 2227. 

  
##/Fato## 
Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por intermédio da Nota Técnica 0022/2017/CGAOF/DPE/SIH/MI, de 30/5/2017, 
a equipe de fiscalização do MI apresentou um quadro que resume os estudos realizados 
pelo Consórcio Supervisor acerca dos quantitativos e locais de instalação das centrais de 
concreto, considerando as premissas adotadas no edital de licitação e contemplando as 
vantagens/desvantagens em relação à alternativa adotada pelo Consórcio Construtor. 

A partir dos resultados desses estudos, o MI concluiu que a alternativa de produção 
de concreto adotada pelo Consórcio Construtor teria proporcionado uma economia de 
R$4.190.084,51 quando comparada com a prevista na licitação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
Análise do Controle Interno 
 

De acordo com o quadro resumo apresentado pelo MI, a soma dos gatos relativos 
aos momentos de transporte da água, dos agregados e do próprio concreto, até a 33ª 
medição, seria menor do que a prevista no orçamento da licitação devido à estratégia 
adotada pelo Consórcio Construtor. 

Entretanto, por não preverem a utilização de estradas pavimentadas, as distâncias 
médias de transporte (DMT) constantes do edital de licitação são objeto de 
questionamento da constatação nº 8 – Não segregação do transporte dos principais 

insumos e materiais da obra deste relatório. 
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Logo, a economia alegada pelo MI só poderia ser comprovada após a realização 
dos ajustes nas DMT’s dos insumos relativos ao serviço de fabricação de concreto. 

Dessa maneira, entende-se pela manutenção da constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 
Recomendações: 
 
Recomendação 1: Apresentar estudos acerca da melhor quantificação e localização das 
centrais de concreto, levando em consideração os ajustes nas DMT?s dos insumos 
relativos ao serviço de fabricação de concreto, as premissas adotadas no edital de licitação 
e a alternativa adotada pelo Consórcio Construtor. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção 
de medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos 
federais não está adequada, exigindo-se providências de regularização por parte dos 
gestores federais, uma vez que foram constatadas as seguintes irregularidades: 

i. Crescimento de vegetação nos aterros das barragens e canais construídos; 

ii. Superfaturamento devido a incorreções nas áreas e a alteração nas 
especificações técnicas dos canteiros de obras; 

iii. Sobrepreço no item de formas das aduelas; 

iv. Irregularidades nas medições e pagamentos do item de formas para a 
regularização do talude do canal em concreto poroso (WBS 2223); 

v. Sobrepreço no item de Supressão Vegetal; 

vi. Sobrepreço por superestimativa de quantitativos do item de Administração 
Local; 

vii. Não segregação do transporte dos principais insumos e materiais da obra; 

viii. Divergências na classificação de material escavado; 

ix. Falha na distribuição atual das usinas de concreto. 

Do montante fiscalizado de R$ 689.194.960,79, identificou-se um 
superfaturamento de R$ 12.265.485,07 referente ao item “ii” e sobrepreços de R$ 
4.255.695,64, R$ 9.944.384,90 e R$ 9.252.090,74 referentes aos itens “iii”, “v” e “vi”, 
respectivamente. 

O somatório do superfaturamento e dos sobrepreços apurados atingiu o valor de 
R$ 35.742.757,55, o que equivale a 5,19% da quantia fiscalizada. 

Como consequência da presente fiscalização, recomendou-se à SIH/MI: 

a) Apresentar as efetivas providências relacionadas à limpeza dos taludes dos 
aterros dos canais e barragens; 
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b) Apresentar documentação comprobatória do estorno de R$ 11.360.641,16 
referente ao pagamento indevido apontado pelo TCU; 

c) Efetuar as respectivas glosas/ressarcimentos no valor de R$ 904.843,91, 
referentes aos pagamentos indevidos dos canteiros da EBV-4 e de pré-
moldados; 

d) Promover estudos técnicos para determinar a real taxa de reaproveitamento 
das formas do serviço de Forma Plana Metálica para Aduelas e, caso 
necessário, proceder os ajustes na respectiva CPU e efetuar as 
glosas/ressarcimentos referentes aos pagamentos já efetuados; 

e) Elaborar composição de preços unitários para o serviço de formas para a 
regularização do talude do canal em concreto poroso, que retrate com 
precisão a metodologia executada em campo, bem como efetuar as 
respectivas glosas/ressarcimentos referentes aos pagamentos já efetuados; 

f) Proceder os ajustes necessários na composição de referência do MI para as 
futuras contratações e aditivos nos serviços de Supressão Vegetal, bem como 
apresentar os estudos técnicos/jurídicos relacionados ao eventual 
ressarcimento dos valores pagos a maior nos contratos vigentes do PISF; 

g) Proceder os ajustes relacionados à duplicidade nos custos inseridos 
indevidamente na Administração Local, relativamente ao quantitativo de 
encarregados e à alimentação, transporte, fornecimento de EPI, seguros e 
exames da mão-de-obra indireta, bem como efetuar as respectivas 
glosas/ressarcimentos referentes aos pagamentos já efetuados; 

h) Proceder os ajustes necessários relacionados à apropriação em separado do 
deslocamento em rodovias pavimentadas e não pavimentadas, para os 
principais insumos/componentes aplicados nas obras civis do Contrato nº 
58/2013 (água, areia, brita e concretos), bem como apresentar os estudos 
técnicos/jurídicos quanto ao eventual ressarcimento dos valores pagos a 
maior nos contratos vigentes de obra do PISF; 

i) Apresentar documentação referente aos resultados da consultoria 
especializada e à readequação da planilha orçamentária, bem como efetuar 
as respectivas glosas/ressarcimentos referentes aos pagamentos que 
porventura tenham sido indevidamente efetuados. 

j) Apresentar estudos acerca da melhor quantificação e localização das centrais 
de concreto, levando em consideração os ajustes nas DMT’s dos insumos 
relativos ao serviço de fabricação de concreto, as premissas adotadas no 
edital de licitação e a alternativa adotada pelo Consórcio Construtor. 

 
 

__________________________________ 
Coordenador-Geral 

 


