
 

 

 

 

 
 
RELATÓRIO Nº 201701203 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

Foi realizada ação de controle 

fiscalização nas obras da 

barragem Poções, no Estado da 

Paraíba. 

 

Os trabalhos de campo foram 

realizados no período de 22 de 

maio de 2017 a 25 de maio de 

2017, sobre a aplicação de 

recursos federais do 

macroprocesso “Obras de 

Recuperação e Modernização 

da Barragem Poções/PB. O 

valor da obra é de R$ 19,5 

milhões. 

 

 POR QUE O TRABALHO FOI REALIZADO? 
O trabalho foi realizado a partir de demanda interna da 
CGU, sendo as obras selecionada para fiscalização em 
virtude da materialidade e criticidade. 

Foram realizados exames nos objetos do Edital RDC nº 
02/2016 – DA/L e no Contrato DNOCS nº 01/2017, 
sobre responsabilidade do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas, quanto ao atendimento ao 
interesse público, à legalidade, economicidade, 
qualidade, cumprimento de prazos e riscos associados. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? 
QUAIS RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Do montante fiscalizado de R$ 16.954.593,20, foram 
identificados sobrepreços no valor de R$ 656.738,29 o 
que equivale a 3,87% da quantia fiscalizada. 
 

Verificou-se que a ausência de empresa supervisora 
para auxiliar a equipe de fiscalização do DNOCS, bem 
como a ausência de licenciamento ambiental específico 
para as obras constituem obstáculos para o atingimento 

do objetivo da contratação.  

 

 

Ministério da Transparência, e 
Controladoria-Geral da União 
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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 
Resultados da Gestão no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas realizado de 
acordo com os preceitos contidos na Ordem de Serviço n.º 201701203 e em atendimento 
ao inciso II do Art. 74, da Constituição Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao 
Sistema de Controle Interno: “comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal”. 

 
1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi realizado em Brasília – DF, João Pessoa – PB e em 
Monteiro - PB, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade. Para tanto, foi selecionado 
o macroprocesso denominado Obras de Recuperação e Modernização da Barragem 
Poções, no Estado da Paraíba. 

O macroprocesso foi selecionado por estar estreitamente relacionado à missão  
institucional da unidade, qual seja promover a adequada convivência com a seca por meio 
da implantação de infraestrutura, do aproveitamento e da gestão integrada de recursos 
hídricos, assegurando o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de 
vida da população do semiárido. 

Para este trabalho de avaliação, foram utilizados os documentos referentes ao 
Edital RDC nº 02/2016-DA/L, cópias do processo 59400.000399/16-34, e dos boletins de 
medição, além de informações colhidas em campo. 
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Com o intuito de analisar os preços e quantitativos do Edital RDC nº 02/2016-
DA/L, elaborou-se a curva ABC de serviços para o orçamento de referência, 
correspondendo a uma amostra de R$ 16.954.593,20. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22/05/2017 a 25/05/2017, 
em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

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 inconformidades: 

i. Sobrepreço no item de assentamento da tubulação de aço com diâmetro de 1600 
mm; 

ii. Execução das obras sem a contratação de empresa supervisora; 

iii. Sobrepreço por duplicidade de quantitativos em item de fornecimento, preparo e 
armação de aço CA-50; 

iv. Sobrepreço nos itens de transporte complementar de materiais de escavação; 

v. Utilização de médias de valores cotados, em detrimento dos menores valores, para 
formação de preços de referência; 

vi. Ausência de licença ambiental específica para as obras; 

vii. Antecipação indevida no fornecimento de tubulação de aço. 

Do montante fiscalizado de R$ 16.954.593,20, foram identificados sobrepreços 
de R$ 395.694,54; R$ 193.033,49 e R$ 68.010.26  referentes aos itens “i”; “iii” e “iv”, 
respectivamente. 

O somatório dos sobrepreços apurados atingiu o valor de R$ 656.738,29, o que 
equivale a 3,87% da quantia fiscalizada. 

 
3. Conclusão 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico 
Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Poções, no Estado da Paraíba 
apresenta os seguintes aspectos que constituem obstáculos para o atingimento da sua 
missão: 

a) Ausência de empresa supervisora para auxiliar a equipe de fiscalização do 
DNOCS; 

b) Ausência de licenciamento ambiental específico para as obras. 
  

 
Brasília/DF, 29 de dezembro de 2017. 
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_______________________________________________ 

Ordem de Serviço nº 201701203 
 
1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.1 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Sobrepreço no item de assentamento da tubulação de aço com diâmetro de 1600 
mm. 
 
Fato 

 

Para remunerar o serviço de assentamento dos tubos de aço de diâmetro 1600 
mm, o DNOCS promoveu pesquisa de preços junto a três empresas distintas, obtendo um 
valor médio de referência de R$ 974,30 por metro de tubulação assentada, conforme 
observa-se na figura abaixo. 

 

 
Figura 01 – Recorte da planilha orçamentária do Edital RDC nº 002/2016 

No entanto, de acordo com a jurisprudência do TCU, notadamente com o 
Acórdão 2372/2011-Plenário, há uma ordem de preferência no uso de sistemas 
referenciais, a saber: 

a) mediana dos preços do Sinapi; 

b) preços do Sicro2; 

c) preços de outros sistemas aprovados pela Administração Pública, na 
hipótese de não serem encontradas referências nos sistemas anteriores, 
ou em caso de incompatibilidade técnica das composições desses 
paradigmas frente às peculiaridades do serviço, desde que demonstrada 
documentalmente mediante justificativa técnica; 

d) cotação de mercado contendo o mínimo de três cotações de 
empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo 
a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos 
que fundamentaram o preço estimado. 

Em consulta a sistemas referenciais aprovados pela Administração Pública, 
verificou-se a existência de composições de preços unitários para assentamento de tubos 
de aço em diâmetros próximos ou até mesmo superiores ao da tubulação em questão. 
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A título de exemplo, a figura abaixo apresenta uma composição elaborada pela 
Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra/CE) para o assentamento de tubulação com 
diâmetro de aproximadamente 1.626 milímetros. 

Há de ressaltar que o preço total contido na composição da Seinfra/CE, com 
data-base de abril de 2017 e diâmetro da tubulação levemente superior a 1.600 milímetros, 
é bastante inferior ao resultante da cotação promovida pelo DNOCS. 

Sendo assim, entende-se que o DNOCS não observou a jurisprudência do TCU, 
na medida em que realizou cotação de preço de um serviço em detrimento da utilização 
de composição de custos constante de sistema de referência aprovado pela Administração 
Pública. 

 

Figura 02 – Composição de assentamento de tubulação de aço (Fonte: Seinfra/CE). 

Com o intuito de averiguar a ocorrência de sobrepreço no item em tela, elaborou-
se uma composição paradigma que tomou por base a composição da Seinfra/CE mostrada 
na figura acima, porém utilizando os valores dos insumos da mão-de-obra e dos materiais 
provenientes do Sinapi com data-base de dezembro de 2015. 

Dessa forma, calculou-se um preço de R$ 464,38 para o assentamento da 
tubulação de aço com diâmetro de 1600 milímetros, conforme tabela abaixo. 
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Tabela 1 – CPU paradigma - Assentamento de tubos e conexões em aço, junta soldada D = 1600 mm (M) 

 

A partir do preço obtido por meio da composição paradigma, estimou-se um 
sobrepreço de R$ 395.694,54 [(R$ 974,30/m – R$464,38/m) x 776 m)] para o item em 
apreço. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Não consideração de todos os insumos (mão de obra/material) necessários a obtenção do 
preço referencial do subitem 04.003.02.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

O DNOCS, por meio do Ofício nº 651, de 16 de novembro de 2017 e anexos, 
informa que o seu Setor de Análise de Custos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica 
opinou pelo atendimento à recomendação contida no relatório de auditoria, conforme 
Memo:02/2017 – CEP, de 03/11/2017.  

Ao ser informada da intenção da Contratada de apresentar defesa, a Fiscalização 
se posicionou no sentido de corrigir, cautelarmente, o preço/metro do assentamento da 
tubulação para R$ 464,38/m, e caso o preço seja alterado devido ao acatamento da 
justificativa apresentada pela Contratada, novos ajustes serão realizados em comum 
acordo com o entendimento da auditoria. Por fim, ressalvou que o referido serviço ainda 
não tinha sido iniciado. 

Por sua vez, a Contratada, inicialmente, argumenta que a composição da 
Seinfra/CE não considera serviços de recepção do tubo, checagem e retoque da pintura, 
verificação da espessura de película seca, o teste de aderência e a inspeção por Ensaio do 
tipo Holiday Detector. Falta, também, na composição o Inspetor de Soldagem N1, para 
realizar a inspeção de Solda por Ultrassom, conforme determina a norma. 

Desta forma, a Contratada considera que no preço do item “04.003.02 – 
Assentamento de Tubos Aço, com junta elástica”, apropriado pelo DNOCS, estariam 
incluídos serviços que não constam da composição da Seinfra/CE. Pois, caso esta 
composição fosse adotada, e não houvesse outros itens com os referidos serviços, a 

Código Descrição Unidade Coeficiente
Custo Unitário 

(R$)

Custo Total 

(R$)

Equipamentos

I0737 Esmerilhadeira industrial (CHP) H 1,277 0,76 0,98

I0747 Guindaste hidráulico sob pneus HP 142 (CHP) H 0,640 160,41 102,66

I0749 Máquina de Solda (CHP) H 2,128 30,72 65,38

- - - 169,02

Mão-de-obra

88248-SINAPI
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos complementares
H 5,3249 9,71 51,70

88267-SINAPI
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
H 1,9200 12,23 23,48

I2325 Esmerilhador H 1,2768 12,23 15,62

88317-SINAPI  Soldador com encargos complementares H 2,1280 12,23 26,03

- - - 116,83

Materiais

26019-SINAPI Disco de desbaste 1/4" de 7" Un 1,3566 17,83 24,19

11002-SINAPI Eletrodos kg 1,2768 18,42 23,52

- - - 47,71

Serviços

C0704 Carga e descarga de tubos e conexões em aço T 0,8896 32,84 29,22

C2980
Transporte de tubos e conexões de FoFo, Aço ou 

Concreto
T 0,8896 23,88 21,25

- - - 50,46

- - - 384,01

- - - 80,37

- - - 464,38

Total 

Total Geral

BDI

Preço Total

Total 

Total 

Total 
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Contratada certamente questionaria o DNOCS sobre a forma de pagamento dos mesmos, 
haja vista serem serviços auxiliares ao assentamento dos tubos.  

Destaca que a licitação foi realizada pelo regime de empreitada por preços 
unitários, e que conforme previsto no § 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, caso “... no 
contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses 
serão fixados mediante acordo entre as partes...”. Assim, considera que como nenhum 
dos serviços expostos acima não constam na Tabela Seinfra/CE, mas fazem parte da 
Especificação Técnica do Projeto, o DNOCS teria duas opções: a) ajustar a composição 
da Tabela SEINFRA/CE com os serviços auxiliares; e b) cotar os preços no mercado, 
informando a especificação técnica, e utilizar a média ou mediana das cotações recebidas. 
Assim, como o DNOCS adotou a segunda opção, a Contratada entende que ficou 
demonstrado que a Tabela Seinfra/CE “não representa o real valor e a complexidade do 
serviço de assentamento”. 

Por fim, a Contratada observou que o BDI utilizado pela CGU na CPU 
paradigma (Tabela 1) não está correto. Para ela, o BDI a ser utilizado na composição é de 
30,43%, o que resultaria no preço unitário de R$ 500,86 para o serviço de assentamento 
de tubos. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Inicialmente, destaca-se que o DNOCS, baseado na posição do Setor de Análise 
de Custos da Diretoria de Infraestrutura Hídrica, considerou correto o apontamento deste 
órgão de controle sobre o valor do assentamento da tubulação de aço com diâmetro de 
1.600 mm. 

Com relação ao posicionamento da Contratada referente a ausência de serviços 
auxiliares para o assentamento dos tubos na composição da Seinfra/CE, esta equipe de 
auditoria entende que a questão a ser abordada é o risco que corre o gestor público ao 
apropriar o preço de serviços de obra por meio de cotação junto ao mercado. 

Ao elaborar uma composição paradigma utilizando a composição C0262 da 
Seinfra/CE e os valores dos insumos da mão-de-obra e dos materiais do Sinapi com data 
base de dezembro de 2015, a equipe de auditoria obteve um valor que representa 48% do 
valor adotado no edital da licitação (R$ 465,38 ÷ R$ 974,30).  

Em que pese, conforme alegado pela Contratada, a ausência de alguns serviços 
auxiliares na composição, parece desproporcional que tais serviços representem 52% do 
valor total do serviço de assentamento da tubulação. 

A composição (anexo 1) apresentada pela Contratada busca demonstrar que o 
preço de R$ 743,15 de sua proposta, é o valor justo para execução do serviço de 
assentamento de tubo de aço carbono DN 1600 mm. 

Ocorre que esta composição não se adequa aos preceitos estabelecidos pelo TCU 
para a formação do preço paradigma a ser utilizado pela administração pública nos 
processos licitatórios. A Contratada apropriou os custos dos insumos mão-de-obra e 
equipamentos pelo coeficiente h/mês (Figura 02A), e para chegar ao valor por metro de 
tubulação assentada adotou o coeficiente de produtividade estimado de 194 metros por 
mês (Figura 02B). 
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Figura 02A. Recorte da planilha do Anexo 01 - Ofício PB 094.026, de 27/11/2017 

 
Figura 02B. Recorte da planilha do Anexo 01 - Ofício PB 094.026, de 27/11/2017. 

Nos casos dos serviços de obra, os coeficientes de produtividade variam conforme 
o tipo de mão de obra, de equipamento e de material, sendo que tal fato não ocorre na 
composição apresentada pela Contratada. Assim, esta composição não serve para 
justificar o preço adotado pelo DNOCS no orçamento da obra. Ressalte-se que esta forma 
de composição tem validade para a Contratada definir o seu preço, mas não vale para a 
administração pública utilizar no seu orçamento paradigma.  

Ao adotar a última opção relacionada no Acórdão nº 2372/2011 – Plenário, o 
DNOCS desconsiderou a possibilidade de elaborar uma composição de custo unitário 
específica para o serviço de assentamento da tubulação, conforme determinado pelo TCU 
na Súmula nº 258 e no Acórdão nº 2874/2013 – Plenário.  

Além de propiciar uma segurança maior à administração pública sobre os preços 
dos serviços contratados, a composição analítica possibilita aos licitantes e aos órgãos de 
controle tomarem conhecimento dos insumos, dos coeficientes de produtividade e dos 
custos de cada serviço licitado. 

Com relação a observação da Contratada sobre o BDI de 20,93% adotado pela 
CGU na CPU paradigma (Tabela 1), esclarece-se que se trata do mesmo valor do BDI 
utilizado no orçamento referencial do edital (Figura 01), não se justificando a utilização 
do BDI 30,43% argumentado pela Contratada. 

Considerando que o DNOCS concordou com o ponto constatado por este órgão 
de controle, e pela pertinência do questionamento da Contratada sobre os serviços 
auxiliares não contemplados na composição da Seinfra/CE, entende-se que cabe ao 
DNOCS elaborar uma composição de custo analítica com todos os insumos necessários 
a execução do subitem 04.003.02, conforme preceitua o art.2º, inciso II do decreto nº 
7.983/2013.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que elabore composição de custo analítica, 
considerando todos os insumos necessários a execução do subitem 04.003.02, conforme 
preceitua o art.2º, inciso II do decreto nº 7.983/2013. 
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Recomendação 2: Recomenda-se ao DNOCS que apresente documentação comprobatória 
dos ajustes nos preços praticados no contrato para o assentamento da tubulação de aço 
com diâmetro de 1600 mm. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Execução das obras sem a contratação de empresa supervisora 
 
Fato 

 

Por meio da análise dos boletins de medição e da visita ao local das obras de 
recuperação e atualização da Barragem Poções/PB (Edital RDC Eletrônico nº 002/2016 
DA/L) verificou-se que as obras não estão sendo acompanhadas por equipe técnica de 
supervisão e gerenciamento. 

Conforme o Acórdão nº 1.989/2013 – TCU – Plenário, “o início de obra pública 
sem a contratação de empresa supervisora para subsidiar o acompanhamento e a 
fiscalização da execução contratual, nos casos em que a complexidade e a importância 
do empreendimento o exijam, afronta o art. 67 da Lei 8.666/1993 e enseja a 
responsabilização do gestor omisso por eventuais irregularidades verificadas no 
contrato”. 

No caso em tela, pôde-se constatar que até o 3ª Boletim de Medição o valor das 
medições acumuladas era de R$ 4.930.329,05, ou seja, executou-se 25% do valor total do 
empreendimento sem o apoio de uma empresa supervisora. Na data da visita técnica ao 
empreendimento (23/05/2017), constatou-se que a fiscalização vinha sendo realizada por 
três engenheiros do quadro do DNOCS, legalmente designados pela Portaria nº 
39/DG/DGP, de 30/01/2017, para constituírem a Comissão de Fiscalização do objeto do 
Contrato DNOCS 01/2017. 

Deve-se observar que os referidos fiscais designados possuem outras atribuições 
simultâneas, como por exemplo: a fiscalização dos contratos DNOCS nº(s) 18/2016, 
21/2016 e 20/2016. Estes contratos referem-se a outras obras do DNOCS no Nordeste, 
podendo ser indicativo de um inadequado acompanhamento e fiscalização do contrato. 

O DNOCS, por meio do Edital RDC Eletrônico nº 008/2016 DA/L planejou a 
contratação de “serviços de consultoria para gerenciamento e supervisão das obras de 
recuperação das barragens integrantes do PISF– Prioridade 1, com ações ambientais 
correlatas, no estado da Paraíba”. 

Em consulta ao Sistema de Pesquisa de Licitação do DNOCS 
(http://apoena.dnocs.gov.br/php/util/downloads.php) e ao Portal da Transparência 
Pública do Governo Federal 
(http://www3.transparencia.gov.br/jsp/licitacoes/licitacaoBuscaAvancada.jsf), em 
01/08/2017, verificou-se que o processo licitatório RDC Eletrônico nº 008/2016 DA/L 
encontrava-se na situação “em andamento”. Em que pese o referido processo tratar de 
serviços de consultoria de gerenciamento e supervisão para diversos empreendimentos, 
os quais encontram-se em fases distintas de execução, fica-se evidente a falta de sincronia 
entre as execuções dos contratos da obra da Barragem Poções (início janeiro de 2017) e 
de supervisão (não iniciado). 

Dessa forma, evidencia-se que o objeto do Contrato DNOCS nº 01/2017 (Edital 
RDC Eletrônico nº 002/2016) vem sofrendo uma inadequada fiscalização. Pois, conforme 
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previsto no Projeto Executivo e reafirmado pelo Edital RDC Eletrônico nº 008/2016 
DA/L, a obra de recuperação e adequação da Barragem Poções necessita de serviços de 
gerenciamento e supervisão, sendo insuficientes apenas os trabalhos desempenhados pela 
Comissão de Fiscalização do DNOCS.  

  
##/Fato## 

Causa 

 
Necessidade de atender emergencialmente problemas de abastecimento na região do 
Cariri Paraibano. Planejamento falho na execução dos contratos da obra (Edital RDC 
Eletrônico nº 002/2016 DA/L) e de supervisão (Edital RDC Eletrônico nº 008/2016 
DA/L). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício nº 651/DG/DI, de 16/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 
que: 

“A decisão da Administração em expedir a ordem de serviço para execução das 
obras de recuperação e adequação da barragem, anteriormente à conclusão do processo 
de contratação dos serviços de supervisão, foi decorrente do atraso processual que foi 
motivado por questões relacionadas aos recursos administrativos e judiciais, bem como 
da indisponibilidade orçamentária no tempo exigido. A demora na descentralização dos 
recursos orçamentários pelo Ministério da Integração Nacional, muito provavelmente 
motivada pela atual crise econômica existente no País, resultou no descompasso entre as 
ações de recuperação e os serviços1 de supervisão. Os recursos administrativos e 
judiciais igualmente prejudicaram bastante o andamento do processo de contratação. 

Cabe destacar, contudo, que caso a Administração não houvesse decidido 
autorizar o início dos serviços, as vazões transpostas pelo PISF ficariam retidas no 
reservatório de Poções. Não teria sido escavado o canal da tomada d'água suplementar, 
que tem capacidade de escoamento de até 18 m3/s, bem como não teria sido recuperada 
grande parte da tomada existente, o suficiente para permitir a passagem da vazão 
máxima possível, que é da ordem de 1,5 m3/s. A tomada existente já não oferecia 
condições operacionais e de segurança. 

Como se sabe, a situação tinha conotações emergenciais face ao colapso dos 
sistemas de abastecimento de água das populações residentes na região do cariri 
paraibano e, principalmente em Campina Grande, cidade polo da região, com população 
de quase 400.000 pessoas, em razão das reservas de água da barragem Epitácio Pessoa 
(Boqueirão), cujo nível na época estava bem abaixo da cota da tomada d'água. A 
programação de chegada das vazões do PISF, estabelecida pelo Ministério da 
Integração Nacional dava conta de que as águas chegariam no final de março/início de 
abril/2017 (inicialmente estava prevista para o final de abril), o que realmente se 
confirmou. Não havia como esperar. Foi a solução emergencial para atendimento a uma 
população superior a 400.000 pessoas. 

Portanto, a decisão adotada pela Administração foi correta, considerando que 
estava em jogo o interesse público. A situação de caos vivenciada pela população impôs 
essa condição. Vale salientar, por fim, que a ordem dando início aos serviços de 
supervisão das obras foi emitida recentemente, no mês de outubro último. E há ainda 
questões judiciais pendentes”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 

 

Em sua manifestação o DNOCS justificou o início das obras de recuperação da 
barragem Poções, sem a contratação dos serviços de gerenciamento e supervisão, à 
necessidade de liberação da vazão oriunda da transposição do São Francisco buscando 
regularizar emergencialmente o fornecimento de água para a região de Campina 
Grande/PB. 

Esta situação emergencial pôde ser constatada durante a vistoria, na qual 
observou-se o aumento da vazão de jusante da barragem Poções, por meio da utilização 
do canal da futura tomada d’água suplementar, visando a resolver o problema de 
reservação da barragem Epitácio Pessoa. 

Entretanto, não se constatou nenhuma gestão por parte do DNOCS com o 
objetivo de mitigar os riscos decorrentes da ausência dos serviços de supervisão e 
gerenciamento na execução da obra. A única forma de supervisão constatada decorre do 
trabalho dos três fiscais nomeados pelo DNOCS, os quais não se encontram residentes no 
local da obra. Assim, entende-se que os serviços executados não estão tendo uma 
fiscalização efetiva, com potencial risco de ocorrerem irregularidades e prejuízos na 
qualidade da obra.  

Considerando que há um processo de contratação de empresa supervisora em 
andamento, este órgão de controle entende que o DNOCS deva buscar celeridade na sua 
conclusão, para que seja sanada a falta de empresa supervisora na execução das obras na 
barragem Poções/PB. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que busque celeridade na conclusão do 
Edital RDC Eletrônico nº 008/2016 DA/L, para que seja sanada a falta de empresa 
supervisora na execução das obras na barragem Poções/PB.   
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Sobrepreço por duplicidade de quantitativos em item de fornecimento, preparo e 
armação de aço CA-50.  
 
Fato 

 

Para determinar o custo de referência do serviço 03.002.17-FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50, o DNOCS adotou a composição de 
custos 1 A 01 580 02 do SICRO/PB, com data-base de julho de 2015. 

Além disso, baseando-se no projeto estrutural da tomada d’água suplementar, o 
DNOCS estabeleceu o valor de 228.442 quilogramas como quantitativo total do item em 
tela. 

Ocorre que, conforme mostrado na figura abaixo, no cálculo desse quantitativo 
encontra-se embutida uma majoração de 10% no peso do aço, a título de perdas de 
material. 
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Figura 03 – Recorte do quadro de ferros (23-POC-PE-EST-TMD-R0) 

Todavia, consoante figura abaixo, a referida composição já inclui tal majoração 
em sua constituição, já que a atividade auxiliar 1 A 00 302 00 – Fornecimento de Aço 
CA-50 indica ser necessário o fornecimento de 1,10 quilogramas de aço para cada 
quilograma de aço preparado e colocado. 

 
Figura 04 – Recorte da tabela 1 A 01 580 01(SICRO/PB-Julho/2015 com desoneração) 

Dessa forma, entende-se que a supracitada majoração representa uma 
duplicidade nos quantitativos do item 03.002.17-FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50, acarretando em um sobrepreço de R$ 193.033,49 
(10% x 228.442 kg x R$ 8,45/kg). 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Desconsideração do percentual de 10% da quantidade de aço presente na composição do 
SICRO2. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 651/DG/DI, de 16/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 

que: 

“(...) 

Segundo a projetista, foi verificado que realmente na planilha orçamentária 
do projeto executivo "se estimou em 10% uma majoração na quantidade de ferro, em 
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virtude das perdas durante a execução dos serviços na obra, mas tendo que este 

percentual já está quantificado na composição auxiliar - Fornecimento de Aço CA-50". 

Nesse sentido, a Fiscalização deverá processar a devida correção quando da 
execução dos serviços, que ainda não foram iniciados”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Como o DNOCS concordou com o apontado por esta equipe de auditoria, mas não 
encaminhou, até o presente momento, documentos comprobatórios dos ajustes relativos 
à duplicidade dos quantitativos de 10% no item fornecimento de Aço CA-50, entende-se 
pela manutenção da constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que apresente documentação comprobatória 
dos ajustes quanto à duplicidade dos quantitativos de 10% no item fornecimento de Aço 
CA-50. 
 
 
1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 

 
Sobrepreço nos itens de transporte complementar de materiais de escavação. 
 
Fato 

 

Na memória de cálculo da planilha orçamentária do Edital RDC nº 02/2016, 
consta que o DNOCS utilizou os custos dos insumos do Sicro 2 E404 – Caminhão 
Basculante - 10 m3 - 15 t (210 kW) e E405 - Caminhão Basculante - p/ rocha 8 m3 - 13 t 
- (210 kW) nas composições de custos unitários referentes aos serviços de transporte 
complementar de materiais de escavação. Todavia, as produções horárias dos caminhões 
basculantes foram informadas na unidade m3km, vide figura abaixo. 

 
Figura 05 – Composições referentes aos itens de transporte de material. (Fonte: Projeto Executivo) 

A fim de averiguar a ocorrência de sobrepreço, as produções horárias das 
composições do Sicro 2 “1 A 00 001 05 - Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav 
(const)” e “1 A 00 001 08 - Transporte local c/ basc. p/ rocha rodov. não pav.” foram 
convertidas de tkm para m3km, mediante a adoção de pesos específicos extraídos do 
Manual de Custos Rodoviários do DNIT de 2003, sendo 1,6 t/m3 e 1,5 t/m3 para solo e 
rocha, respectivamente. 

Após efetuadas as referidas conversões e aplicada a taxa de BDI de 30,43%, 
foram calculados os preços unitários paradigmas de R$ 1,45/m3km para a composição 1 
A 00 001 05 e de R$ 1,89/m3km para a composição 1 A 00 001 08. 
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Em seguida, comparou-se o valor total estimado pelo DNOCS para os serviços 
de transporte complementar com o valor total obtido por meio dos preços paradigmas, 
resultando em um sobrepreço de R$ 71.641,05, conforme mostrado na tabela abaixo. 

Tabela 02 – Cálculo do sobrepreço nos itens de transporte complementar de materiais de escavação 

 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Utilização pelo DNOCS, em sua planilha orçamentária referencial, de unidade diferente 
à adotada na composição de custos unitários do SICRO2. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício nº 651/DG/DI, de 16/11/2017, e anexos, o DNOCS informou 
que: 

“Referida Constatação é referente a aspectos de projeto, não obstante tenha 
sido solicitada a manifestação do Setor de Custos, cuja Nota, em resposta, que segue 
anexada, é sugerido o envio à projetista para que a mesma proceda a análise. A 
Projetista, após análise, emitiu Nota (cópia acostada às fls. 36/37) segundo a qual o 
DNOCS deverá promover a correção dos preços unitários conforme os valores 
paradigmas indicados pela Auditoria. Ou seja, R$ l,45/m3xkm, para o transporte 
complementar de materiais em solo de 1ª e 2ª categorias; e R$ l,89/m3xkm, para 
materiais de 3a categoria. Dessa forma, a Fiscalização deverá adotar as providências 
nesse sentido. Os valores já medidos serão estornados em uma próxima medição”. 

Por meio do Ofício nº 683/DG/AUDI, de 30 de novembro de 2017, e anexos, o 
DNOCS encaminhou documentação da Contratada, a qual expõe argumentos sobre a 
constatação, conforme excerto abaixo:  

“Com efeito, por se tratar especificamente de uma diferença de coeficientes de 
produtividade face às condições do local em que se dará a obra, na qual os caminhões 
precisam trafegar em estradas vicinais carroçáveis de cerca de 11 Km de extensão (da 
BR-412 até a Barragem), em condições notoriamente precárias (buracos, falta de 
sinalização, etc), que inevitavelmente acabam por imprimir aos veículos a necessidade 
de se movimentar em baixíssimas velocidades, o que foge à regra geral (parâmetro 
utilizado para a Tabela DNIT). Logo, diante destas condições o tempo para se efetuar o 
transporte se torna muito mais elevado do que o normal/padrão, por consequência 
reduzindo os coeficientes de produtividade deste serviço. Por esta razão é que os 
coeficientes apresentados pela projetista KL e utilizados pelo órgão para a licitação e 
posterior contratação, neste caso, devem prevalecer sobre os da Tabela DNIT, pois os 
primeiros é que retratam a efetiva realidade operacional da obra”. 

DNOCS CGU DNOCS CGU

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 30%, UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, MEDIDO NO CORTE

m3km 22.670,20 1,38 1,45 31.284,88 32.871,79 -1.586,91

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 2ª
CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 41%, UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, MEDIDO NO CORTE

m3km 70.873,86 1,58 1,45 111.980,70 102.767,10 9.213,60

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 67%, UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, MEDIDO NO CORTE

m3km 75.311,02 2,74 1,89 206.352,19 142.337,83 64.014,37

Total - - - - - - 71.641,05

Preço Total (R$)
Sobrepreço 

(R$)

Preço Unitário (R$)
Descrição Unidade Quantidade
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

 Inicialmente, verifica-se a necessidade de corrigir os valores apresentados na 
Tabela 02. Os pesos específicos utilizados na conversão de tkm para m³km foram 
aplicados de forma invertida, ou seja, para os materiais de 1ª e 2ª categoria o valor correto 
é 1,5 t/m³ e para o material de 3ª categoria deve-se adotar o peso específico de 1,6 t/m³.  

 Desse modo, os preços unitários paradigmas passam aos valores de R$ 
1,36/m³km para a composição 1 A 00 001 05 e de R$ 2,05/m3km para a composição 1 A 
00 001 08. Assim, a Tabela 02A apresenta nova comparação entre os valores totais 
estimados pelo DNOCS para os serviços de transporte complementar com os valores 
totais obtidos por meio dos preços paradigmas, resultando em um sobrepreço total de R$ 
68.010,26, conforme mostrado abaixo. 

Tabela 02A – Cálculo ajustado do sobrepreço nos itens de transporte complementar de materiais de 
escavação 

 

O posicionamento da empresa projetista, conforme trecho abaixo, reconhece a 
necessidade de adequação dos preços unitários dos serviços de transporte complementar 
de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias. 

“Pelo exposto, de fato é possível verificar que na planilha orçamentária do 
Projeto Executivo elaborado pela KL Engenharia, foram orçados custos unitários para 
o serviços de transporte complementar para materiais de escavação em m3xkm, tendo-
se utilizado como base os custos de insumos do Sicro 2 - DNIT, cuja unidade é em Txkm, 
não aplicando-se, para tanto, as densidades dos materiais de escavação, diferenciados 
em 1ª e 3ª categorias, solo e blocos de rocha (enrocamento), cujas densidades foram 
mencionadas na referida contestação da CGU. Neste contexto, haverá por parte do 
DNOCS a necessidade de promover os ajustes nos preços unitários em provável Termo 
Aditivo ou glosar em medições, caso tenha-se efetuado pagamentos a maior à 
Construtora”. (Ofício nº 028/2017 CONTRATO N°DNOCS-12/2014, de 30 de outubro 
de 2017) 

A Contratada argumenta que a “diferença de coeficientes de produtividade face 
às condições do local em que se dará a obra, na qual os caminhões precisam trafegar em 
estradas vicinais carroçáveis de cerca de 11 Km de extensão (da BR-412 até a 
Barragem), em condições notoriamente precária”.  

De fato, o DNOCS adotou coeficientes de produtividade abaixo dos 
considerados nas composições 1 A 00 001 05 e 1 A 00 001 08 do Sicro-2. Conforme a 
Tabela 02B as relações entre os coeficientes de produtividade variam entre 75% a 98%. 

DNOCS CGU DNOCS CGU

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 30%, UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, MEDIDO NO CORTE

m3km 22.670,20 1,38 1,36 31.284,88 30.831,47 453,40

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 2ª
CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 41%, UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, MEDIDO NO CORTE

m3km 70.873,86 1,58 1,36 111.980,70 96.388,45 15.592,25

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 3ª
CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 67%, UTILIZAÇÃO
DE CAMINHÃO BASCULANTE, MEDIDO NO CORTE

m3km 75.311,02 2,74 2,05 206.352,19 154.387,59 51.964,60

Total - - - - - - 68.010,26

Preço Total (R$)
Sobrepreço 

(R$)

Preço Unitário (R$)
Descrição Unidade Quantidade
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Isto é, os serviços previstos pelo DNOCS chegam a ter uma produtividade 25% menor do 
que os adotados no Sicro-2.  

Tabela 02B – Relações entre os coeficientes de produtividade adotados pelo DNOCS e pelo Sicro-2 

 

Conforme informado no orçamento do edital, as Compos.003, Compos.004 e 
Compos.005 foram obtidas adequando-se os coeficientes das composições do DNOCS 
6105, 6108 e 6109, respectivamente, aos custos referenciais das composições 1 A 00 001 
05 e 1 A 00 001 08 do Sicro-2.  

Desse modo, solicita-se que o DNOCS apresente informações complementares 
referentes a adequação do coeficiente de produtividade às condições reais de execução 
dos serviços de transporte complementar de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria na obra da 
Barragem Poções/PB.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que apresente documentação que demonstre 
a necessidade de adequação do coeficiente de produtividade utilizado para obtenção do 
preço de transporte complementar de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria, tendo como base as 
condições diferenciadas de execução do referido serviço frente as premissas estabelecidas 
pelo Sicro-2, de modo a afastar o sobrepreço apontado de R$ 68.010,26. 
 
 
1.1.1.5 INFORMAÇÃO 

 
Utilização de médias de valores cotados, em detrimento dos menores valores, para 
formação de preços de referência. 
 
Fato 

 

Com o intuito de obter preços unitários de serviços não constantes das tabelas do 
Sinapi ou do Sicro, em especial os relativos ao fornecimento e instalação de equipamentos 
hidromecânicos, o DNOCS realizou pesquisa de mercado junto a fornecedores distintos, 
adotando como preço de referência a média dos valores cotados para cada serviço, vide 
figura abaixo. 

DNOCS Sicro2
TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 

1ª CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 30%, 
UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, 

MEDIDO NO CORTE

m3km/h 128,604 131,333 98%

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 
2ª CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 41%, 
UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, 

MEDIDO NO CORTE

m3km/h 113,184 131,333 86%

TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL DE 
3ª CATEGORIA COM EMPOLAMENTO DE 67%, 
UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, 

MEDIDO NO CORTE

m3km/h 67,244 89,846 75%

Descrição Unidade
Relação 

DNOCS/Sicro2
Produtividade
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Figura 06 – Exemplo de cotações de equipamentos hidromecânicos (POC-PE-REL-ESP-TOMO IV-R3) 

Embora a jurisprudência do TCU indique o uso da média ou da mediana dos 
valores pesquisados como referência de mercado, a exemplo do Acórdão nº 3.068/2010 
– Plenário, tal utilização se justificaria apenas em condições de mercado competitivo, a 
fim de eliminar valores discrepantes oriundos de situações específicas e pontuais, tais 
como promoções. 

Mais recentemente, o TCU estabeleceu o entendimento, por meio do Acórdão nº 
7290/2013 - 2ª Câmara, de que, em se tratando de aquisição de equipamentos a serem 
fornecidos em mercado restrito, oligopolizado, deve ser adotada a cotação mínima, in 
verbis: 

“9.2. notificar a Infraero de que, quando da pesquisa de preços de mercado 
para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as 
cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou 
equipamento fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de 
empresas;” (Original sem grifos) 

Sendo assim, entende-se que, como os equipamentos hidromecânicos são 
fornecidos por poucas empresas, o emprego pelo DNOCS das médias dos valores obtidos 
por meio de cotações de mercado na formação dos preços de referência, em detrimento 
dos menores valores cotados, afronta o princípio da economicidade. 

Desta forma, substituindo-se a média das cotações pela cotação mínima nos itens 
referentes aos equipamentos hidromecânicos da planilha de referência da licitação, 
obteve-se um sobrepreço de R$ 164.264,44. 

Por meio do Ofício nº 651/DG/DI, de 16/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 
que: 

“Tendo em vista a própria manifestação do setor de custos do DNOCS, a 
Fiscalização deverá promover os ajustes nos preços de aquisição dos equipamentos 
hidromecânicos promovendo glosas proporcionais aos valores do fornecimento, tendo 
como referência o valor global de R$ 164.264,44, que representa o sobrepreço apontado 
no Relatório de Auditoria. Isto levando em conta que a utilização da média dos preços 
cotados não seria a recomendada, e sim o menor valor, segundo o entendimento formado 
a partir de que equipamentos hidromecânicos são fornecidos por um número restrito de 
empresas. Na presente Constatação a Auditoria da CGU levou em conta a existência de 
pequeno número de fabricantes, que tem certo grau de subjetividade, segundo consta na 
Nota do Setor de Custos. 
• 

(...) 

Portanto, considerando os números apresentados os quais sugerem a 
descaracterização de oligopólios, cabe a proposição no sentido de que esse tema seja 
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objeto de uma reanálise por parte do órgão de controle, haja vista o próprio caráter 
preliminar do relatório. De todo modo, a Fiscalização fará os ajustes dos preços nos 
termos recomendados no relatório de auditoria”. 

A Contratada, em sua manifestação, contestou alguns pontos do relatório, 
conforme elencados abaixo: 

a) Grande parte dos subitens são compostos de fornecimento e 
montagem/instalação, não se constituindo de mercado 
oligopolizado; 

b) Os subitens 04.001.01, 04.001.11, 04.002.03 e 04.003.02 referem-se 
especificamente a serviços, não estando sujeitos à alegação de 
oligopólio; 

c) Todos os equipamentos possuem vasta gama de fornecedores, que 
formam um mercado competitivo. Cita-se como exemplos: tubos de 
aço carbono - 12 empresas; válvula borboleta - 17 empresas; 
junta.de desmontagem – 10 empresas; válvula dispersora - 9 
empresas; comporta/haste/pedestal - 10 empresas. 

Além disso, a Contratada buscou demonstrar por meio de diversas 
jurisprudências do TCU a inexistência de mercado oligopolizado na constatação 
apresentada por este órgão de controle. 

Inicialmente, deve-se destacar o posicionamento do Setor de Análise de Custos 
da Diretoria de Infraestrutura Hídrica do DNOCS (MEMO: nº 02/2017 – CEP, de 
03/11/2017), o qual recomenda que “Diante da interpretação do Auditor e por se tratar 
de um item de caráter subjetivo, pois não há uma definição do número de empresas que 
trabalhem com hidromecânicos, recomendamos atender a recomendação do Auditor 
para a Constatação n° 1.1.1.5”. 

Entende-se pertinente a alegação do DNOCS e da Contratada sobre a existência 
de vários fornecedores para os diversos equipamentos não caracterizando, assim, a 
existência de um mercado oligopolizado. Reconhece-se, também, que alguns itens se 
referem apenas a serviços, não se constituindo em um oligopólio. 

Sobre os pontos levantados pela auditoria e as manifestações contrárias do 
DNOCS e Contratada, cumpre a esta equipe tecer algumas observações sobre o item 
“04.000.00 - Equipamentos Hidromecânicos – Recuperação e Fornecimento”, conforme 
segue: 

a) O preço do item 04.000.00 representa 47% do valor total da obra (; 

b) Dos trinta subitens 28 têm como fonte de pesquisa a cotação junto 
ao mercado; 

c) As cotações para os subitens relativos ao fornecimento e instalação 
de equipamentos, não possibilitam a verificação dos preços de cada 
insumo (mão-de-obra/material) que compõem o preço total do 
serviço; 

d) Nos subitens 04.001.01, 04.001.04, 04.001.07, 04.001.09, 
04.001.10, 04.001.11, 04.002.01 e 04.001.13, 04.001.16, 04.001.20 
e 04.001.21 verifica-se a discriminação de quantitativos sob a 
unidade “conjunto (cj)”, descumprindo, assim, o determinado no 
âmbito do Acórdão nº 46/2012 TCU – Plenário, conforme o excerto: 
“... faça constar sempre nos autos o orçamento-base da licitação, o 
qual deverá estar detalhado em planilhas que expressem a 
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composição de todos os seus custos unitários, devendo também 
discriminar todos os itens constantes das planilhas orçamentárias 
de serviços em subitens que expressem a composição de todos os 
seus custos unitários, se abstendo de apresentar ou aceitar itens 
agregados como serviço (sv) ,verba (vb), conjunto (cj) ou 
similares”. 

Pelo exposto acima, evidencia-se o risco para a administração pública ao não 
optar pela apropriação dos preços utilizando composições de custo unitário, além de não 
atender ao entendimento Tribunal de Contas da União. 

Conforme a Súmula nº 258 do TCU, as “composições de custos unitários e o 
detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto 
básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação 
e das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 
“verba” ou de unidades genéricas”. 

No mesmo sentido, o Acórdão nº 2.874/2013 – Plenário concluiu que a 
“inexistência do orçamento referência com a composição de custos unitários dos 
serviços, está em desacordo com o inciso II do §2º do art. 7º do Estatuto das Licitações 
e pacífica jurisprudência do TCU (Acórdãos TCU nº 6.490/2010- 2ª Câmara; nº 
3.235/2010-1ª Câmara; nº 265/2010, nº 2.730/2009, nº 792/2008, nº 1.543/2010, nº 
492/2011, nº 1289/2011 e nº 80/2010, todos do Plenário). 

Deve-se destacar que os preços de todos os subitens da proposta vencedora ficaram abaixo 
dos valores mínimos cotados, conforme demonstrado na tabela “Anexo 01 - Estudo 
Alegações Sobrepreço CGU” apresentada pela Contratada em sua manifestação. 
Portanto, verifica-se que apesar do DNOCS não utilizar os valores mínimos cotados em 
seu orçamento paradigma, no caso desta contratação pode-se considerar que não houve 
prejuízo para a administração pública. Neste caso, deve-se desconsiderar a constatação 
de um sobrepreço de R$ 164.264,44. 

  
##/Fato## 

2 GRANDES OBRAS - RECURSOS HÍDRICOS             

2.1 GRANDES OBRAS - RECURSOS HÍDRICOS              

2.1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de licença ambiental específica para as obras. 
 
Fato 

 

Em atendimento ao que determina a Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas), bem como ao disposto na legislação ambiental (Lei nº 
6.938/1981, Resolução Conama nº 237/1997), o DNOCS juntou ao Edital RDC 002/2016 
DA/L a Licença de Instalação – LI nº 925/2013, expedida pelo IBAMA, relativa aos 
Trechos I e II do Eixo Norte e Trecho V do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF.  

Na referida licença é informado que o empreendimento se constitui de estações 
de captação e de bombeamento de água, canais revestidos de concreto armado e em leito 
natural, aquedutos, túneis, reservatórios intermediários, linhas de transmissão, canteiro 
de obras, vilas produtivas rurais, jazidas e bota fora.  
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O Parecer nº 00135/2016/CAJ/PF-DNOCS-SEDE/PGF/AGU, de 19/08/2016, 
emitido pela Procuradoria Federal junto ao DNOCS recomendou, em seu Item 25, que o 
DNOCS manifestasse posicionamento quanto a abrangência da LI nº 925/2013, no caso 
das obras para recuperação na Barragem Poções/PB. 

Em 23/08/2016, a Coordenação de Estudo e Projetos – CEP do DNOCS emitiu 
manifestação conforme excerto abaixo:  

“A Licença de Instalação nº 925/2013 do IBAMA (vide cópia em anexo) 
informa que as obras/equipamentos do Eixos Norte e Leste do PISF 
são: estações de bombeamento, túneis, aquedutos, canais de concreto 
e leito natural, canteiros de obras, vilas produtivas, jazidas, 
reservatórios intermediários [grifo nosso], etc. Portanto, nossa 
manifestação é que a Barragem Poções/PB faz parte das obras do PISF 
conforme diversos documentos já elencados no presente processo e que 
por isso a licença de instalação já foi emitida”. 

Pelo exposto acima, entende-se que a CEP/DNOCS em não conseguiu 
demonstrar que a intervenção na Barragem Poções está abarcada pela LI nº 925/2013, 
haja vista que, conforme o EIA/RIMA do PISF, a mesma se encontra dentro da Área de 
Influência Direta – AID, ao passo que as licenças ambientais concedidas pelo IBAMA 
abrangem a Área Diretamente Afetada -ADA. Conforme informado no EIA/RIMA é na 
ADA “onde se darão os contatos diretos entre as estruturas físicas do empreendimento 
(canais, reservatórios, estações de bombeamento, etc.) e a região onde ele será 
implantado”. Portanto, entende-se que a área da Barragem Poções não está alcançada 
pela LI nº 925/2013 quanto ao licenciamento ambiental referente as intervenções nos 
reservatórios intermediários do PISF.  

Visando a confirmar tal entendimento realizou-se consulta à Diretoria de 
Licenciamento Ambiental do IBAMA, via email, quanto a questão em tela. Em resposta, 
o IBAMA informou que: 

“[...] 

... a sua dúvida quanto a Licença de Instalação nº 925/2013, emitida pelo 
Ibama para o PISF, informo que a mesma não contempla os reservatórios do 
DNOCS...” 

Sendo assim, considera-se que a Licença de Instalação LI nº 925/2013 não 
guarda relação com as intervenções realizadas pelo DNOCS na Barragem Poções. 
Portanto, entende-se que houve descumprimento por parte do DNOCS ao disposto no art. 
2º, inciso IV, alínea b e art. 4º, § 1º, inciso II da Lei 12.462/2011, e no art. 8º, da Resolução 
Conama nº 237/1997. 

  
##/Fato## 

Causa 

 
Entendimento impreciso quanto a exata abrangência da LI nº 925/213, referente a 
permissão de intervenções de obras civis na barragem Poções/PB. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício nº 651/DG/DI, de 16/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 
que: 

“Conforme citado no Relatório de Auditoria, a Coordenação de Estudos e 
Projetos, da Diretoria de Infraestrutura Hídrica do DNOCS, que tem a competência 
regimental para analisar e recomendar a aprovação de tudo o que diz respeito a estudos 
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e projetos, Inclusive atividades ambientais, emitiu parecer técnico informando, em 
relação à Licença de Instalação n° 925/2013 do IBAMA, que a barragem Poções/PB faz 
parte das obras do PISF, considerando então que o empreendimento estava contemplado 
no referido licenciamento. Isto permitiu que a Fiscalização tivesse o entendimento de que 
a execução das obras estava legalmente licenciada, do ponto de vista ambiental, no 
âmbito da LI n° 925/2013. 

Importante destacar, que a área de abrangência do Eixo Leste do Projeto de 
Transposição do Rio São Francisco, conforme definido pelo Ministério da Integração 
Nacional, responsável pelo empreendimento, compreende a captação no Lago da 
Barragem de Itaparica, canais, túneis, barragens, estações de bombeamento, deságue no 
rio Paraíba, bem como os reservatórios de São José II, Poções, Camalaú, Boqueirão de 
Cabaceiras e Acauã os quais já estão recebendo (com exceção do reservatório da 
barragem Acauã) diretamente as águas transpostas do Rio São Francisco. Ao longo deste 
eixo, serão derivadas as vazões para os reservatórios de Barra do Juá e Poço da Cruz 
em Pernambuco. 

Dessa forma, o entendimento no DNOCS é que as barragens existentes no 
caminho das águas fazem parte do licenciamento fornecido para o Sistema. O 
reservatório de Poções está diretamente inserido na linha do Eixo Leste, o que demonstra 
que ele constitui um reservatório intermediário, conforme descrito na LI. No tocante às 
barragens que não estão - diretamente inseridos no eixo das águas transpostas", a 
exemplo das barragens Barra do Juá e Poço da Cruz, a LI não dá cobertura. Esta é a 
interpretação também de técnicos da área ambiental do Ministério da Integração 
Nacional, conforme contato mantido informalmente. 

Contudo, não obstante a LI n° 925/2013 do IBAMA, o DNOCS deverá 
encaminhar aos órgãos ambientais estaduais competentes, consulta sobre que tipo de 
licença caberia no caso, posto que os serviços ora em execução são referentes a obras 
de manutenção. Ou seja, as intervenções estão sendo promovidas visando garantir a 
segurança das estruturas das barragens de modo a possibilitar o atendimento às 
condições operacionais do PISF, bem como ao que estabelece a Lei de Segurança de 
Barragens. Nesse tipo de intervenção, de que se trata, não há, em geral, impactos ao 
meio ambiente”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Pela manifestação apresentada pelo DNOCS observa-se que o posicionamento 
sobre a abrangência da Licença de Instalação nº 925/2013 permaneceu o mesmo. Isto é, 
“as barragens existentes no caminho das águas fazem parte do licenciamento fornecido 
para o Sistema. O reservatório de Poções está diretamente inserido na linha do Eixo 
Leste, o que demonstra que ele constitui um reservatório intermediário, conforme 
descrito na LI”. 

Entretanto, esta equipe de auditoria não tem o mesmo entendimento do DNOCS, 
ou seja, a LI nº 925/2013 não contempla, em sua autorização, intervenções na Barragem 
Poções. Tal posicionamento baseia-se no fato de que o Trecho V (Eixo Leste), informado 
na referida licença, tem sua descrição, conforme excerto do Parecer nº 031/2005 - 
COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 24/03/2005, que: 

“Já o eixo leste, por sua vez, tem sua captação prevista para o município de   
Petrolândia, no reservatório da UHE Itaparica, estendendo-se até o açude 
Poções, no rio Paraíba, numa extensão total da ordem de 225 km, dos quais 
199 km correspondentes a canais artificiais, 2 túneis, 5 aquedutos e 9 
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reservatórios de passagem, a saber: Panela D’água (0,55 km², 3,7 hm3), 
Mandantes (1,18 km², 6,8 hm3), Salgueiro (1 km², 6 hm3), Cacimba Nova (3,2 
km², 13 hm3), Bagres (0,45 km², 1,6 hm3), Copiti (2,4 km², 13,7 hm3), Moxotó 
(1,35 km², 4,2 hm3), Barreiros (0,78 km², 2,4 hm3) e Campos (0,51 km², 3,3 
hm3). Por ser este o eixo com maior desnível a ser transposto, prevê-se a 
implantação de 5 estações para bombeamento de uma vazão máxima 
instantânea da ordem de 28 m3/s (nas 3 primeiras estações, até a água atingir 
o reservatório Copiti, onde se prevê a derivação, por gravidade, de uma vazão 
máxima de 18 m3/s até o açude Poço da Cruz, o maior do sertão 
pernambucano) e 10 m3/s, até o reservatório Campos, de onde corre, por 
gravidade, atingindo o reservatório Poções, no município de Monteiro/PB, 
bacia do rio Paraíba, estando este eixo definido por apenas um trecho, 
denominado TRECHO V” 

Do exposto acima, observa-se que a Barragem Poções não está incluída nos nove 
reservatórios de passagem (intermediário) descritos para o Trecho V. Ela é citada como 
o ponto final do Trecho V, ou seja, é o corpo hídrico que receberá as águas afluentes do 
canal do PISF, por meio do leito natural do rio Paraíba. Assim, não estaria incluída na 
área diretamente afetada do empreendimento. 

Visando a dirimir dúvidas, o DNOCS informou que irá realizar consulta aos 
órgãos ambientais estaduais sobre qual tipo de licença caberia, haja vista que os serviços 
executados, na visão do departamento, são referentes a obras de manutenção. 

Entende-se que a consulta aos referidos órgãos ambientais pode esclarecer a 
questão. Entretanto, deve ser observado que há obras propostas que não se enquadram 
como serviços de manutenção, como são os casos da construção da tomada d’água 
complementar e ampliação do vertedouro.  

Assim, para este órgão de controle permanece a constatação de que houve 
descumprimento por parte do DNOCS ao disposto nos arts 2º, inciso IV, alínea b e 4º, § 
1º, inciso II da Lei 12.462/2011, e no art. 8º, da Resolução Conama nº 237/1997. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que verifique junto ao IBAMA e ao órgão 
ambiental estadual da Paraíba se as intervenções na Barragem Poções estão abrangidas 
pela LI nº 925/2013, e caso negativo, promova a regularização do licenciamento 
ambiental conforme determina a legislação. 
 
 
2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Antecipação indevida no fornecimento de tubulação de aço. 
 
Fato 

 

Analisando os boletins de medição aprovados pelo DNOCS até abril de 2017, 
verificou-se uma antecipação injustificada no fornecimento dos tubos de aço carbono, já 
que, de acordo com o cronograma encaminhado pela empreiteira (Fig. 07), os serviços 
relacionados à recuperação e ao fornecimento dos equipamentos hidromecânicos do 
Açude Poções seriam iniciados somente a partir do quarto mês de execução da obra. 
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Figura 07 – Cronograma físico-financeiro da empreiteira (Fonte: Processo 59400.000399/2016-34) 

Todavia, de acordo com o 4º Boletim de Medição, teriam sido fornecidos todos 
os 776 metros de tubos de aço sem o correspondente assentamento. 

De fato, em visita a campo, verificou-se que os tubos de aço se encontravam 
espalhados em diversos pontos do local da obra, a céu aberto e sem proteção contra 
intempéries, conforme fotos abaixo. 

  

Foto 01 – Tubulação disposta à montante da 
barragem (Fonte: Inspeção in loco) 

Foto 02 – Tubulação disposta à jusante da 
barragem (Fonte: Inspeção in loco) 

Tal avanço desproporcional torna-se preocupante, na medida em que o local 
onde deveria ser assentada a tubulação encontrava-se, desde de março de 2017, 
preenchido com água proveniente do canal adutor do Eixo Leste do PISF, conforme 
mostra foto abaixo. 
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Foto 03 – Local de assentamento da tubulação de aço. (Fonte: Vistoria in loco) 

Além disso, como a interrupção da adução das águas do Rio São Francisco 
dependeria do enchimento parcial do Açude Boqueirão, não haveria, segundo a 
fiscalização do DNOCS, previsão de assentamento da referida tubulação. 

Mesmo tendo conhecimento dessa situação, conforme consta do Diário de Obras 
de 29/5/2017 (Figura 08), a fiscalização mediu a totalidade do fornecimento da tubulação 
por meio do 4º Boletim de Medição. 

 
 

Figura 08 – Recorte do Diário de Obras de 29/5/2017 

Dessa forma, como essa situação tende a perdurar por mais alguns meses, pode-
se vislumbrar alguns efeitos potenciais desse adiantamento injustificado do cronograma, 
tais como a perda de garantia e a deterioração dos tubos fornecidos e o atraso na conclusão 
das obras. 

Diante do exposto, conclui-se que a antecipação do fornecimento dos tubos de 
aço carbono, sem o respectivo assentamento, prejudica a gestão das obras e descaracteriza 
a real execução financeira do empreendimento. 

  
##/Fato## 

Causa 
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Antecipação de itens conforme cronograma inicial da obra, bem como a necessidade de 
atender emergencialmente o abastecimento de água na região do Cariri Paraibano. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício nº 651/DG/DI, de 16/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 
que: 

“Logo no início das obras, com a expectativa de chegada das águas do PISF, a 
Fiscalização juntamente com a Administração decidiram alterar o cronograma no sentido 
de atacar prioritariamente as estruturas de tomada d'água, cujo fornecimento dos 
equipamentos demanda um prazo normalmente longo, chegando mesmo a comprometer o 
planejamento de uma obra. 

Dessa forma, ficou decidido que os equipamentos das tomadas de água, tanto 
existente quanto suplementar teriam que ser adquiridos o mais rápido possível, face aos 
prazos de fabricação, que são muito longos. A então concepção era de que a situação de 
montagem dos equipamentos da tomada suplementar não teria a dificuldade que está tendo. 
Ainda se tinha a convicção de que as chuvas do período janeiro/março (época historicamente 
chuvosa na região) pudesse ser suficiente de modo a permitir a transposição das vazões do 
PISF na quantidade máxima da capacidade da tomada d'água existente. Isto possibilitaria a 
execução dos trabalhos complementares no canal escavado da tomada d'água suplementar. 
Tal não aconteceu. 

Com o planejamento estabelecido conforme acima descrito, os tubos da tomada 
d'água suplementar foram adquiridos. Ademais, estava previsto que o assentamento imediato 
de uma das linhas poderia servir para conduzir as vazões iniciais do PISF, da ordem de 4 a 
5 m3/s, permitindo se trabalhar na montagem da outra linha. Porém, dois fatores 
contribuíram para que tal estratégia fosse inviabilizada. A primeira foi o atraso na chegada 
dos tubos, enquanto a segunda, foi a antecipação, em quase 30 dias, da chegada das vazões 
do PISF. 

Assim, com o escoamento das águas transpostas pelo PISF, ficou inviabilizada 
a execução dos serviços conforme a programação descrita acima. A Administração do 
DNOCS já demonstrou que a solução viável para conclusão das obras complementares da 
tomada d'água da barragem Poções é a suspensão do bombeamento das vazões, tão logo o 
reservatório de Boqueirão atinja o volume de 40,8 hm3, o qual permitirá o abastecimento de 
Campina Grande e adjacências por um período de 06 (seis) meses, sem a contribuição das 
vazões do PISF. A previsão é de que até meados de novembro isso deverá ocorrer. Na 
presente data (20/10/2017) o reservatório acumula cerca de 37,50 hm3. Vale ressaltar que 
os serviços demandam um prazo de apenas 03 (três) meses. 

Quanto à possibilidade de deterioração dos tubos existe, haja vista que a 
maioria dos materiais em contato com o meio ambiente forma um sistema 
termodinamicamente instável. Entretanto, apesar da termodinâmica indicar a 
possibilidade de uma reação, não diz nada a respeito da velocidade com que essa reação 
ocorre. No caso do aço carbono se sabe que as velocidades de reação são lentas, 
permitindo que fiquem expostos ao meio ambiente por um período razoavelmente longo sem 
sofrerem reações comprometedoras de suas propriedades mecânicas. Até o final do mês 
de novembro próximo é muito provável que a montagem dos • tubos seja executada. Não 
haverá tempo suficiente para que haja deterioração dos materiais”. 

Em seu posicionamento a Contratada alegou que: 
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a) A elaboração, revisão e efetiva programação do cronograma são 
riscos e responsabilidades inerentes à atividade da Contratada, e no 
caso específico da aquisição de toda a tubulação resultou numa 
maior eficiência logística e econômico-financeira;  

b) Os eventuais ganhos decorrentes da redução de custos são atribuíveis 
à Contratada, não podendo jamais resultar em punições e/ou revisões 
de preço. Conforme decisão do TCU (Acórdão 910/2014 – Plenário); 

c) A ampla estocagem dos tubos observada pela CGU não teria 
ocorrido se a execução não tivesse sido impedida por motivos 
alheios à vontade da Contratada. Isto é, a indefinição de projeto e 
especificações técnicas da ampliação do vertedouro, interferência da 
rede elétrica na execução do vertedouro e a necessidade emergencial 
de utilização da escavação da tomada d’água suplementar para 
aumentar a vazão destinada à Barragem Epitácio Pessoa.  

d) Os tubos estão estocados adequadamente, e que a garantia de cinco 
anos pela qual a Contratada está legalmente obrigada (art. 618 do 
Código Civil Brasileiro) só começará a ser contada a partir da 
conclusão e entrega da obra; e  

e) O impedimento de se prosseguir com a obra e a demora do DNOCS 
em cumprir com suas obrigações contratuais transformaram os 
ganhos logísticos e gerenciais em prejuízo e desequilíbrio 
econômico-financeiro. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Pelas manifestações apresentadas pelo DNOCS e pela Contratada verifica-se que 
houve falhas no planejamento e execução da obra, as quais podem ocasionar riscos a 
execução e ao prazo de término da obra.  

Em que pese não ser da competência do DNOCS a determinação do prazo 
necessário para utilização emergencial do canal escavado da tomada d’água suplementar, 
a indefinição de quando ocorrerá o reinicio da obra aumenta os efeitos constatados pela 
equipe de auditoria. 

Observa-se que a opção do DNOCS de antecipar a execução das estruturas de 
tomada d’água suplementar não se mostrou adequada, haja vista a necessidade de se 
interromper os serviços, resultando em que 100% da tubulação encontra-se estocada na 
obra desde maio de 2017. Da mesma forma, ao considerar-se o preço dos serviços das 
obras civis e dos equipamentos hidromecânicos que faltam para o término da tomada 
d’água suplementar, conclui-se que 39% do valor da obra não foi executado. Agrava-se, 
o fato do prazo final da obra estar previsto inicialmente para dezembro de 2017. 

Outro ponto a ser observado é que conforme ofícios encaminhados pela 
Contratada ao DNOCS (Anexo 02 – Ofícios), são solicitadas retiradas de interferências 
(Ofício 002_2017_PB_Poções, de 16 de março de 2017) e informadas pendências 
contratuais do DNOCS referentes ao Contrato nº 01/2017 (Ofício PB 094.016, de 09 de 
junho de 2017). Tais reclamações ressaltam os problemas na gestão da obra, com 
consequentes atrasos em seu cronograma, e até uma possível ocorrência de rescisão 
contratual por iniciativa da Contratada. 
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Desse modo, a antecipação da execução do subitem “04.003.01 - Fornecimento 
de tubo de aço...”, cuja materialidade representa 20% do valor total da obra, combinada 
com a indefinição da data para a liberação do canal escavado, aumentam os riscos para a 
gestão do contrato, isto é, necessidade de prorrogação do prazo de execução, danos físicos 
aos equipamentos estocados e rescisão contratual.  

Assim, entende-se que o DNOCS deva realizar, de modo célere, gestão junto ao 
MI para obter a liberação do canal escavado, tendo como objetivo a finalização da 
execução da tomada d’água suplementar.  

  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que realize gestão junto ao Ministério da 
Integração visando a obtenção da liberação do canal escavado destinado a tomada d'água 
suplementar    
 
 
 


