
 

 

 

 

 
 
RELATÓRIO Nº 201701204 

 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 
Foi realizada ação de controle 

fiscalização nas obras da 

barragem Epitácio Pessoa, 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 Epitácio 

Pessoa/PB. O valor da obra é de 

R$ 9,9 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 
03/2016 – DA/L e do Contrato DNOCS nº 20/2016, 
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$ 7.929.096,45, foram 
identificados sobrepreço no valor de R$ 564.345,49 o 
que equivale a 7,12% 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 201701204 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 
Boqueirão - PB, com o objetivo de avaliar a gestão da unidade. Para tanto, foi selecionado 
o macroprocesso denominado Obras de Recuperação e Modernização da Barragem 
Epitácio Pessoa 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 03/2016-DA/L, cópias do processo 59400.000366/2016-94, os boletins de 
medição e informações colhidas em campo. 
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Com o intuito de analisar os preços e quantitativos do Edital RDC nº 03/2016-
DA/L, elaborou-se a curva ABC de serviços para o orçamento de referência, 
correspondendo a uma amostra de no valor de R$ 7.929.096,45. 

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 decorrente da utilização de médias de valores cotados, em detrimento 
dos menores valores, para formação de preços de referência; 

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

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

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

v. Pagamentos por serviços não executados na instalação do canteiro de obras; e 

vi. Ausência de licença ambiental específica para as obras. 

Do montante fiscalizado de R$ 7.929.096,45, foram identificados sobrepreços de 
R$ 426.596,96; R$ 14.828,01 e R$ 122.920,52 referentes aos itens “i”; “ii” e “iii”, 
respectivamente. 

O somatório dos sobrepreços e do pagamento por serviços não executados 
apurados atingiu o valor de R$ 564.345,49 o que equivale a 7,12% da quantia fiscalizada. 

 

 
 
3. Conclusão 
 
 

Verificou-se, por meio do presente trabalho, que o macroprocesso finalístico 
Obras de Recuperação e Modernização da Barragem Epitácio Pessoa, 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 201701204 
 
1 GRANDES OBRAS - RECURSOS HÍDRICOS             

1.1 GRANDES OBRAS - RECURSOS HÍDRICOS              

1.1.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

1.1.1.1 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 003/2016 
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. 

O Parecer nº 00136/2016/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 na Barragem Epitácio Pessoa/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 Epitácio Pessoa/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 Epitácio Pessoa 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 Epitácio Pessoa não 
está alcançada pela LI nº 925/2013 quanto ao licenciamento ambiental referente as 
intervenções nos reservatórios intermediários do PISF. 
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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 Epitácio 
Pessoa. Portanto, entende-se 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 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 Epitácio Pessoa/PB. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

Por meio do Ofício nº 631/DG/DI, de 13/11/2017, 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 
e projetos, Inclusive atividades ambientais, emitiu parecer técnico informando, em 
relação à Licença de Instalação n° 925/2013 do IBAMA, que a barragem Boqueirão/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 Boqueirão 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. 
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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”. 

  
##/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 Boqueirão 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 
Epitácio Pessoa. 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 
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 Epitácio Pessoa não está incluída 
no Trecho V. Portanto, não pode estar abrangida pela LI nº 925/2013.  

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 é o caso das ampliações dos vertedouros principal e 
auxiliar.  

Assim, para este órgão de controle permanece a constatação de que houve 
descumprimento por parte do DNOCS ao disposto nos 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. 
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##/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 Epitácio Pessoa estão 
abrangidas pela LI nº 925/2013, e caso negativo, promova a regularização do 
licenciamento ambiental conforme determina a legislação.    
 
 
2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 PAGAMENTOS CONTRATUAIS                         

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Pagamentos por serviços não executados na instalação do canteiro de obras  
 
Fato 

 
Conforme o disposto no Item 3.1.5 do Relatório do Projeto Executivo (Tomo II 

– R3) o “Construtor terá a seu cargo a instalação e manutenção do canteiro das obras, 
que compreendem: escritórios, centrais de concreto e britagem, carpintaria, pátios, 
postos de abastecimento e lubrificação, máquinas, ferramentas, veículos, depósitos de 
explosivos, almoxarifado geral e pessoal. É também de sua responsabilidade quaisquer 
outras instalações necessárias ao bom desempenho dos trabalhos e a correta e completa 
execução das obras”. 

 
Dispõe também que os escritórios para a Fiscalização e a Supervisão poderão ser 

decorrentes de locação de container metálico ou construção de barracão de acordo com o 
definido na Planilha de Quantidades e Preço. Sendo que o local escolhido para a 
construção deve ser o indicado pela Fiscalização, a fim de que possa ser utilizado como 
Posto de Operação do Reservatório após a conclusão das obras. 

 
A Planilha de Quantidade e Preços (Planilha Orçamentária) do Edital RDC 

Eletrônico nº 003/2016, considera que o Canteiro de Obras (Item 01.002.00 – Edificações 
para o Canteiro de Obras) constituí-se de quatro Container alugados (dois de escritório 
e dois para sanitários), galpão para oficina e depósito, barracão para depósito, barracão 
de obra para alojamento/escritório, bem como instalações elétrica e hidro sanitárias, 
totalizando o valor de R$ 164.283,81. 

 
O Quadro 1 abaixo apresenta os valores medidos e os saldos dos itens do 

Canteiro de Obras até o 3º Boletim de Medição:  
 

Quadro 1 – Itens previstos no orçamento do edital para as edificações do canteiro de obras 

ITEM  DESCRIÇÃO  PREÇO TOTAL 

01.002.01 
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m 
chapa aço nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval inclinst 31.793,04 

01.002.02 
Aluguel container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20m compr=6,20m alt=2,50m 
chapas aço c/nerv trapez forro c/isol. termo-acust chassis reforc piso inst racompens naval incl 

40.284,00 
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01.002.03 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei 6.122,16 

01.002.04 
Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento4 mm, incluso piso 
argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 

9.781,56 

01.002.05 
Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, 
cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Reaproveitadas 
5 vezes 

15.149,28 

01.002.06 
Ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm - fornecimento, instalação, escavação e 
reaterro 

2.614,85 

01.002.07 
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa 
em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm 2.344,84 

01.002.08 
Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 
1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto espessura 8 cm 
armado com 

2.672,40 

01.002.09 Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação m e reaterro 
549,3 

01.002.10 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios 
803,4 

01.002.11 
Instal/ligação provisoria elétrica baixa tensao p/cant obra m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl 
forn medidor 

1.525,14 

01.002.12 Imóveis - alojamento para pessoal 
50.643,84 

Valores Totais 164.283,81 
Fonte: Planilha orçamentária do Edital RDC Eletrônico nº 003/2016 -DA/L 

Entretanto, em visita a campo, observou-se que o Canteiro de Obras não foi 
instalado conforme o disposto no Memorial Descritivo, nem como o previsto na Planilha 
Orçamentária. Identificou-se apenas um container sanitário instalado numa das frentes de 
obra. Conforme pode-se visualizar nas fotografias abaixo, os escritórios de Fiscalização 
e de Engenharia, o almoxarifado, sanitários e depósitos foram instalados no interior de 
um galpão contiguo ao escritório permanente do DNOCS. 

 

  

Fotografia 1: Vista frontal do Escritório do DNOCS, 
onde se encontra as instalações do canteiro de obras 

Fotografia 2: instalações das salas da Engenharia, 
Administração e Fiscalização no interior do galpão do 
DNOCS   

  

Fotografia 3: almoxarifado instalado no interior do 
galpão do DNOCS   

Fotografia 4: área de armazenamento dos materiais da 
obra junto a equipamentos de uso do DNOCS   
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Fotografia 5: container sanitário instalado na frente de 
obra (próximo ao vertedouro principal). Único container 
identificado na obra.  

Fotografia 6: área para serviços de carpintaria e para 
armação de ferragem, localizada atrás do galpão do 
DNOCS.  

 
Assim, constata-se que os valores pagos até o 3º BM (aluguel de container, 

galpão, barracões, instalações elétricas e hidro sanitárias) não guardam relação com o 
atual canteiro de obras, isto é, com a área do galpão utilizada pela Contratada como 
escritórios, depósitos e sanitários da obra. 

 
Deve-se destacar que a área prevista no Projeto Executivo para a instalação do 

Canteiro de Obras localiza-se próximo ao Dique 2, sendo que após a conclusão das obras 
o mesmo deverá ser utilizado como Posto de Operação do Reservatório. 

 
Figura 5: Área prevista para instalação do canteiro de obras 

 
Fonte: Edital RDC Eletrônico nº 003/2016 -DA/L (Desenho 06-EPT-PE-BRP-ARG-02_02-RO) 

O Quadro 2 abaixo apresenta os valores pagos à Contratada na implantação e 
operação do canteiro de obras até a 3ª medição, os quais, por sua vez, não correspondem 
ao constatado in loco.  
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Quadro 2 – Itens não identificados na obra até o 3º Boletim de Medição 
ITEM DESCRIÇÃO CONTROLE FINANCEIRO 

    
ATÉ O 3º 

BM 
SALDO 

01.002.01 
Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg =2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis 
reforc piso compens naval inclinst 

7.232,92  21.698,75  

01.002.02 
Aluguel container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapas aço c/nerv trapez forro c/isol termo-acust 
chassis reforc piso inst racompens naval incl 

4.582,32  13.747,96  

01.002.03 
Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de lei 5.571,17   

01.002.04 Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento4 mm, 
incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 

8.901,22  - 

01.002.05 Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em 
compensado 10mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso instalações 
elétricas e esquadrias. reaproveitadas 5 vezes 

13.785,84   

01.002.06 Ramal predial de esgoto em tubo pvc esgoto dn 100mm - fornecimento, in m 
stalacao, escavacao e reaterro 

2.379,51  - 

01.002.07 
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 
5,00m, com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm 

2.133,80  - 

01.002.08 Fossa septica em alvenaria de tijolo ceramico macico dimensões externas 
1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa 
em concreto espessura 8 cm armado com 

2.431,88  - 

01.002.09 Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, escavação m e 
reaterro 

499,86  - 

01.002.10 
Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios 731,09  - 

01.002.11 Instal/ligacao provisoria elétrica baixa tensao p/cant obra m3-chave 100a carga 
3kwh,20cv excl forn medidor 

1.387,88  - 

TOTAIS 49.637,49 35.446,71 
Fonte: 3º Boletim de Medição 

Assim, entende-se que o DNOCS mediu e pagou alguns dos serviços do Item 
01.002.00 – Edificações para o Canteiro de Obras em desconformidade com o disposto 
no Projeto Executivo. A estrutura do canteiro de obras foi implantada pela Contratada no 
interior de um galpão pré-existente, localizado em área do atual escritório do DNOCS. 
Portanto, não houve a necessidade de se alugar dois containers escritório e um container 
sanitário, construir os barracões e galpão, bem como executar as instalações elétricas e 
hidro sanitárias. 

Dessa forma, verifica-se que até a 3ª Medição houve na implantação do Canteiro 
de Obras um superfaturamento no valor de R$ 49.637,49. Destaca-se que caso 
permaneçam as mesmas estruturas do canteiro de obras e as formas de medição e 
pagamento até o final da obra, o superfaturamento poderá sofrer um acréscimo de R$ 
35.446,71. 

Por meio do Ofício nº 631/DG/DI, de 13/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 
que: 

“A Fiscalização não concorda com o entendimento segundo o qual não foram 
executados os serviços previstos na planilha orçamentária, não obstante tenham sido 
pagos. 

Toda a estrutura do núcleo administrativo (escritórios, almoxarifado, 
sanitários, copa, etc.) foi construída nas dependências de um galpão existente, situado 
nas proximidades do escritório da Unidade de Campo do DNOCS. Devido à existência 
de fossa e sumidouro, os serviços referentes aos itens 01.02.07 - Sumidouro em alvenaria 
de tijolo... e 01.02.08 - Fossa séptica em alvenaria de tijolo..., não foram executados, 
apenas as ligações. A Fiscalização reconhece e deverá providenciar o estorno dos 
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valores correspondentes (cerca de R$ 4.565,00) apresenta-se a seguir um demonstrativo, 
com fotos, comprovando a execução de todas/as instalações constantes na planilha 
orçamentária (com exceção da fossa e sumidouro). 

- item 01.02.01 - Aluguel container/escrit/wc c/l vaso/1 lav/1 mic/4 cht^ larg 

=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forroc/isol termo-acust chassis 

reforc piso compens naval inclinst: 

O container foi instalado nas proximidades do vertedouro para suporte dos 
serviços do vertedouro. Foi instalado também um container sanitário próximo ao 
refeitório principal e tomada d’água, tendo como objetivo evitar que os funcionários 
tivessem-que se deslocar a grandes distâncias. Ver fotos 1, 2 e 3 anexadas. 

- item 01.02.02 - Aluguel container/sanit c/4 vasos/1 lavat/1 mic/4 chuv larg= 

2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapas aco c/nerv trapez forro c/isol termo-acust 

chassis reforc piso inst racompens naval incl   

A fim de atender às diversas mudanças de frentes de serviços, a Contratada 
optou por aluguel de sanitários químicos pela sua mobilidade e facilidade de limpeza, 
apesar de terem custos mais elevados. A Fiscalização concordou. Ver fotos 04 e 05 
anexadas.  

- item 01.02.03 - Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras 

em madeira de lei ' 

Foi construída uma carpintaria próxima ao núcleo administrativo (denominado 
Canteiro 1) e um depósito/armação, próximo à tomada d'água. Ver fotos 06, 07 e 08. 
Ressalte-se que os quantitativos da planilha orçamentária foram insuficientes.  

- item 01.02.04 - Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em 

fibrocimento 04 mm, incluso piso em argamassa traço 1:6 

O galpão para depósito, em madeira, servindo também de refeitório, foi 
executado nas proximidades do vertedouro, em coberta de madeira e piso em argamassa 
de cimento e areia. Ver foto 9. 

- item 01.02.05 - Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho, 

paredes em compensado l0 mm, cobertura em telha fibrocimento 6mm, incluso 

instalações elétricas... 

As instalações, executadas nas dependências de um galpão existente, do 
DNOCS, contemplaram almoxarifado central, sala de engenharia, sala da fiscalização, 
sala da administração/financeiro, sala técnica e sala SMS, totalizando 118,12 m2, 
denominado canteiro 01. Na planilha orçamentária constam apenas 48,00 m2. Foram 
executadas em paredes e forro em madeira, instalações elétricas inclusive de ar 
condicionado, não previsto na planilha. Foram executados ainda "sanitários (dois), 
copa, além de uma reforma em uma das dependências existente, que foi adaptada para 
refeitório. Ver fotos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

- itens 01.02.06, 01.02.09 e 01.02.10 - Instalações hidráulicas e sanitárias. 

Foram executadas as instalações dos banheiros, copa e lavabo, do núcleo 
administrativo (denominado canteiro de obras 01). As ligações com a fossa existente 
foram executadas. Todas as instalações são definitivas para atendimento à 
administração da barragem. 

- item 01.02.11 - Instalação/ligação provisória elétrica baixa tensão p/canteiro 

de obra... 
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Foram executadas 03 (três) ligações provisórias diretamente com a 
concessionária de energia da Paraíba - ENERGISA, para atendimento ao núcleo 
administrativo (canteiro 1) e Tomada D'água, montante e jusante. 

Dessa forma, fica demonstrado que o canteiro de obras foi executado no local 
mais adequado e de forma satisfatória para o Contratante, tanto do ponto de vista de 
logística quanto financeiro. No tocante aos itens não executados, acima citados, 
correspondentes à fossa e sumidouro, os valores medidos serão estornados”. 

Em sua manifestação, o DNOCS buscou demonstrar que os itens relativos ao 
Canteiro de Obras foram executados e pagos conforme aprovado pelo do Contratante. Os 
esclarecimentos e fotografias apresentados procuram justificar que as diversas 
edificações previstas no projeto executivo foram implantadas conforme as necessidades 
da obra. 

Diante do posicionamento do DNOCS, entende-se que o ponto central desta 
constatação não foi dirimido. A auditoria abordou o fato de que a estrutura instalada e 
paga para o Canteiro de Obras (escritórios da empreiteira, fiscalização e supervisão, 
almoxarifado, galpões de oficina e depósitos), não guarda relação com os itens licitados. 

Em que pese a estrutura instalada do canteiro de obra atender as necessidades 
atuais da obra, os itens pagos não correspondem com os previstos no projeto do canteiro 
de obras (Figura 5.1) e na planilha orçamentária (Quadro 3).  

Figura 5.1: Planta do canteiro de obras próximo ao Dique 2 

 
Fonte: Edital RDC Eletrônico nº 003/2016 -DA/L (Desenho 14-EPT-PE-PRJ-COB-01-R0) 

Ao analisar-se, a título de exemplo, os itens 01.002.01 e 01.002.02 constata-se 
que os mesmos correspondem ao aluguel de quatro containers (dois escritórios e dois 
sanitários) para um período de doze meses. Pela Figura 5.1, verifica-se que no projeto do 
canteiro de obras há previsão de dois containers escritório e um container sanitário.  

Em sua manifestação, o DNOCS informa que foram alugados um container 
escritório e um container sanitário (item 01.002.01) e sanitários químicos (item 
01.002.02), sendo que para este último não foi informada a quantidade de sanitários.  



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
12 

Em que pese as informações acima estarem acompanhadas de fotos dos referidos 
containers, dos relatórios fotográficos das três medições, somente no 3º boletim consta o 
registro de um container sanitário instalado na frente de obra. Assim, verifica-se que não 
constam os registros dos dois containers escritório e nem os sanitários químicos. 

Há, portanto, evidências de desvinculação entre os serviços executados pela 
Contratada, com os itens medidos e pagos pelo DNOCS. 

Desse modo, entende-se que a fiscalização do DNOCS, ao aprovar as medições 
dos itens do canteiro de obras, e de outros itens contratados, deva observar a relação entre 
os serviços a serem pagos com os realmente executados.  

  
##/Fato## 

2.1.1.2 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 Epitácio Pessoa/PB (Edital RDC Eletrônico nº 
003/2016 DA/L) verificou-se que as obras não estão sendo acompanhadas por equipe 
técnica de supervisão e gerenciamento. 

Conforme o Acórdão nº 1989/2013 – 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 nº 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 foram 
medidos R$ 1.749.505,37, ou seja, executou-se 18% do valor total do empreendimento 
sem o apoio de uma empresa supervisora. Na data da visita técnica ao empreendimento 
(21/05/2017), constatou-se que a fiscalização vinha sendo realizada por três engenheiros 
do quadro do DNOCS, legalmente designados pela Portaria nº 38/DG/DGP, de 
27/01/2017, para constituírem a Comissão de Fiscalização do objeto do Contrato DNOCS 
nº 20/2016. 

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 01/2017. 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 007/2016 DA/L planejou a 
contratação de “serviços de consultoria para gerenciamento e supervisão das obras de 
recuperação das barragens integrantes do PISF– Prioridade 2, com ações ambientais 
correlatas, no estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco”. 

Em consulta ao processo do RDC Eletrônico nº 007/2016 DA/L (nº 
59400.001633/2016-41) disponibilizado pelo DNOCS, verificou-se que o processo 
licitatório só foi homologado e adjudicado pelo Diretor Geral do DNOCS, em 10 de maio 
de 2017. 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 
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contratos da obra da Barragem Epitácio Pessoa (início janeiro de 2017) e de supervisão 
(após maio de 2017). 

Dessa forma, evidencia-se que o objeto do Contrato DNOCS 20/2016 (Edital 
RDC Eletrônico nº 003/2016) vem sofrendo uma inadequada fiscalização. Pois, conforme 
previsto no Projeto Executivo e reafirmado pelo Edital RDC Eletrônico nº 007/2016 
DA/L, a obra de recuperação e adequação da Barragem Epitácio Pessoa 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 003/2016 DA/L) e de supervisão (Edital RDC Eletrônico nº 007/2016 
DA/L).  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 631/DG/DI, de 13/11/2017, 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 serviços de supervisão. Os recursos administrativos e judiciais 
igualmente prejudicaram bastante o andamento do processo de contratação. Importante 
salientar que a ordem de serviços do contrato de supervisão foi possível ser emitida 
somente na segunda quinzena de outubro/17. 

Cabe destacar, contudo, que caso a Administração não houvesse decidido 
autorizar o início dos serviços, as vazões transpostas pelo PISF teriam chegado ao 
reservatório de Boqueirão sem as condições mínimas necessárias à sua operação, tal o 
estado de deterioração da tomada d'água existente. Ou seja, não teria sido recuperada 
em tempo hábil grande parte da tomada existente, o suficiente para permitir a passagem 
das vazões do PISF, que é de até 18,00 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 postergar o início das obras. Foi a solução emergencial para 
atendimento a uma população superior a 400.000 pessoas. 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
14 

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. E há ainda questões 
judiciais pendentes”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Em sua manifestação, o DNOCS justificou o início das obras de recuperação da 
barragem Epitácio Pessoa, sem a contratação dos serviços de gerenciamento e supervisão, 
devido a necessidade de liberação da vazão oriunda da transposição do São Francisco 
visando 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 baixo nível do reservatório da barragem, bem como o aumento da vazão 
de jusante da barragem Poções, por meio da utilização do canal da futura tomada d’água 
suplementar. Desta forma, o DNOCS buscou 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, no entanto, 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 a celeridade na sua 
conclusão, para que seja sanada a falta de empresa supervisora na execução das obras na 
barragem Epitácio Pessoa/PB. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao DNOCS que busque celeridade na conclusão do 
Edital RDC Eletrônico nº 007/2016 DA/L, para que seja sanada a falta de empresa 
supervisora na execução das obras na barragem Epitácio Pessoa/PB   
 
 
2.1.1.3 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. 
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Figura 04 – Composições referentes aos itens de transporte de material.  

 
Fonte: Edital RDC Eletrônico nº 003/2016 – DA/L, DNOCS (EPT-PE-REL-LIC-TOMO IV-R3) 

 

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. 

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$ 148.439,81, conforme mostrado na tabela abaixo. 

Tabela 01 – 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 631/DG/DI, de 13/11/2017, e anexos, O DNOCS informou 
que: 

Sobrepreço
Descrição Unidade Quantidade Dnocs CGU Dnocs CGU (R$)

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

m³ km 26.391,03   1,38 1,45 36.419,62   38.266,99   1.847,37-     

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

m³ km 3.449,54     1,58 1,45 5.450,27     5.001,83     448,44        

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

m³ km 176.280,87 2,74 1,89 483.009,58 333.170,84 149.838,74 

Total 148.439,81  

Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)
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“Em relação à compatibilidade dos preços com os valores de mercado, a 
Fiscalização ficou confortável face à manifestação do Setor de Análise de Custos da 
Diretoria de Infraestrutura Hídrica do DNOCS, que tem a competência regimental para 
analisar e recomendar a aprovação dos preços propostos. E assim foi feito à época da 
tramitação do processo de contratação dos serviços, tendo concluído que "diante do 
exposto, que as condicionantes para aceitação dos preços constantes na planilha 
orçamentária, totalizando..., salvo melhor juízo, e sob o ponto de vista técnico, 
encontram-se atendidas conforme os preceitos do Decreto n° 7.983 de 08 de abril de 
2013”. Com a recomendação do setor de custos e demais resultados de análise da área 
técnica, foi emitido pela autoridade competente do DNOCS o Termo de Aprovação do 
projeto executivo de recuperação da barragem Boqueirão, inclusive do orçamento 
revisado. 

(...) 

Portanto, a Fiscalização, em vista do reconhecimento de que há razões técnicas 
que sustentam a Constatação, deverá adotar as providências com vistas à 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, sendo que esses valores serão ainda 
ajustados aplicando-se os descontos concedidos na licitação. Os valores já medidos 
serão estornados em uma próxima medição”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

Inicialmente, verifica-se a necessidade de corrigir os valores apresentados na 
Tabela 01. 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. A Tabela 02A apresenta nova comparação entre os valores estimados pelo 
DNOCS para os serviços de transporte complementar com os valores obtidos por meio 
dos preços paradigmas, resultando em um sobrepreço total de R$ 122.920,52, conforme 
mostrado abaixo. 

Tabela 01A – Cálculo ajustado do sobrepreço nos itens de transporte complementar de materiais de 
escavação 

 

DNOCS CGU DNOCS CGU

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

m3km 26.391,03 1,38 1,36 36.419,62 35.891,80 527,82

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

m3km 3.449,54 1,58 1,36 5.450,27 4.691,37 758,90

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

m3km 176.280,87 2,74 2,05 483.009,58 361.375,78 121.633,80

Total - - - - - - 122.920,52

Descrição Unidade Quantidade
Preço Unitário (R$) Preço Total (R$)

Sobrepreço 
(R$)
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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) 

Pela semelhança entre este fato e a abordagem realizada, por esta equipe de 
auditoria, na Constatação 1.1.1.4 do Relatório de Auditoria nº 201701203, entende-se 
plausível que ambas tenham a mesma análise sobre os coeficientes de produtividade 
adotados pelo DNOCS.   

Naquela constatação, a empresa contratada para execução das obras na barragem 
Poções/PB, argumentou 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 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 01B as relações entre os coeficientes de produtividade variam entre 75% a 98%. 
Isto é, os serviços previstos pelo DNOCS chegam a ter uma produtividade 25% menor do 
que os adotados no Sicro-2.  

Tabela 01B – 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, 
as quais demonstrem 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 Epitácio Pessoa/PB. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

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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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 reais diferenciadas de execução do referido serviço frente as premissas 
estabelecidas pelo Sicro-2, de modo a afastar o sobrepreço apontado de R$ 122.920,52.   
 
 
2.1.1.4 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 FORNECIMENTO, PREPARO 
E COLOCAÇÃO FORMAS AÇO CA 50 (itens 03.002.24. 03.003.08 e 03.004.06), 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 nos projetos estruturais do vertedouro Principal e 
auxiliar, a tomada d’água existente e casa de comando de jusante da tomada d’água 
existente, o DNOCS estabeleceu o valor de 17.547,94 quilogramas como quantitativo 
total do item em tela. 

Ocorre que, conforme mostrado na figura abaixo, no cálculo desses quantitativos 
encontra-se embutida uma majoração de 10% no peso do aço, a título de perdas de 
material. 

 
Figura 02 – Recorte do quadro de ferros  

 
Fonte: Edital RDC Eletrônico nº 003/2016 – DA/L, DNOCS; (24-EPT-PE-TDA-DET-01-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 03 – Recorte da tabela 1 A 01 580 01 
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Fonte: SICRO/PB-julho/2015 com desoneração 

Dessa forma, entende-se que a supracitada majoração representa uma 
duplicidade nos quantitativos dos itens 03.002.17-Fornecimento, preparo e colocação 
formas aço CA 50, acarretando em um sobrepreço de R$ 14.828,01 (10% x 17.547,94 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 631/DG/DI, de 13/11/2017, 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 

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". Segue anexada cópia do parecer da projetista. 

Dessa forma, a Fiscalização deverá processar a devida correção. Os valores já 
medidos serão estornados em uma próxima medição”. 

  
##/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## 
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2.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Sobrepreço decorrente da 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. 

 
Figura 06 – Exemplo de cotações de equipamentos hidromecânicos 

 
Fonte: Edital RDC Eletrônico nº 003/2016 – DA/L, DNOCS (EPT-PE-REL-LIC-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$ 426.596,96. 

  
 
 
##/Fato## 
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Causa 

 
Adoção, na formação de preços de referência, dos preços médios cotados junto ao 
mercado, em detrimento dos menores valores. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio do Ofício nº 631/DG/DI, de 13/11/2017, e anexos O DNOCS informou 

que: 
“Tendo em vista a própria manifestação do setor de custos do DNOCS, a 

Fiscalização procederá os ajustes nos preços de aquisição dos equipamentos 
hidromecânicos promovendo glosas proporcionais aos valores do fornecimento, tendo 
como referência o valor global de R$ 426.596,96, que representa o sobrepreço apontado 
pela 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 número restrito de empresas. 

Há dificuldade de uma definição concreta acerca da adoção da média/mediana, 
ou menor preço, haja vista que se trata de uma indicação admitida pelo Tribunal de 
Contas da União no âmbito do Acórdão 3.068/2010 - Plenário. Ou seja, há sinais de 
subjetividade, conforme manifestação do Setor de Custos do DNOCS em relação ao 
mesmo item relativo à barragem Poções. 

De todo modo, os valores serão corrigidos conforme recomendação constante 
no relatório de auditoria”. 

  
##/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 adoção dos valores mínimos cotados em substituição dos valores médios, entende-se 
pela manutenção da constatação 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que o DNOCS avalie, para cada subitem do Item 04.000.00 - 
Equipamentos Hidromecânico, a pertinência de se utilizar os valores mínimos em 
substituição aos valores médios cotados. Apresente a este órgão de controle os valores 
adotados após a avaliação.    
 
 
 


