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O QUE FOI AVALIADO?

A CGU avaliou a execução das obras e serviços 
concernentes à Extensão Sul da Ferrovia 
Norte-Sul e à Ferrovia de Integração Oeste-
Leste, ambas sob responsabilidade da Valec – 
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

As ações de controle contemplaram, entre 
outros aspectos, se os projetos elaborados 
garantem a viabilidade, o desempenho, a 
qualidade, funcionalidade e economicidade 
das obras; se os serviços executados estão 
em conformidade com as especificações 
técnicas e o projeto executivo, sem 
desvios comprometedores da qualidade e 
funcionalidade do empreendimento; e se 
a fiscalização a cargo do fiscal de contrato 
e da empresa supervisora está sendo 
desempenhada satisfatoriamente. 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS?

A avaliação conclusiva da CGU é de que os 
projetos básicos e executivos elaborados 
não garantem a viabilidade, o desempenho, a 
qualidade, a funcionalidade e a economicidade 
das obras avaliadas. 

As obras foram precedidas de um 
planejamento precário que culminaram na 
elaboração de projetos básicos e executivos 
deficientes, com significativas falhas nas 
fases de desapropriação, de licenciamentos 
ambientais, de arqueologia e dos estudos 
geológicos e geotécnicos e terraplenagem, 
incluindo a não liberação em tempo hábil das 
respectivas licenças.  Cite-se, por exemplo, 
o custo adicional de terraplenagem, no 
valor de R$ 727.161.324,05, decorrente das 
deficiências de sondagens.

Os custos das obras avaliadas não 
correspondem aos custos de mercado. 

Os superfaturamentos identificados e 
mantidos foram de R$ 146.208.729,88.

Destaca-se a seguir os principais achados 
evidenciados: aplicação de índice impróprio 
para o reajuste do contrato, implicando 
superfaturamento/prejuízo no valor de R$ 
29.153.245,06 em serviços de transporte 
de materiais extraídos da pedreira em 
Quirinópolis/GO (Lote 4S); reajuste de 
preços em interstício inferior a um ano, 
implicando em prejuízo de R$ 9.722.256,49; 
superfaturamento na quantidade de serviços 
contratados relativos ao lastro em brita, 
no valor de R$ 8.500.560,76; apropriação 
de despesa no BDI de itens já integrantes 
nos custos diretos; superfaturamento de 
quantidade dos bueiros medidos de R$ 
315.160,06; inconsistências de serviços de 
escavação e DMTs, com prejuízo apurado de 
R$ 1.215.338,87.

A fiscalização a cargo do fiscal de contrato 
e da empresa supervisora não está sendo 
desempenhada satisfatoriamente, pois não 
conseguiu coibir as irregularidades descritas 
quanto aos superfaturamentos apontados 
(atesto dos serviços medidos).

Quanto à qualidade dos serviços executados 
nos lotes fiscalizados, levando-se em conta a 
conformidade com as especificações técnicas 
e com o projeto executivo aprovado, pode-
se afirmar que estão sendo executados 
regularmente, apesar de algumas ressalvas 
em virtude das inconsistências evidenciadas 
concernentes aos serviços de escavação e 
aterro e às distâncias médias de transporte.



Recomendação 5: Refazer os cálculos dos 
volumes de corte e aterro e as distâncias de 
transporte.

Recomendação 6: Instituir procedimento 
para concessão de reajuste de preços sobre 
serviços conforme a data-base prevista 
contratualmente.

Quanto às irregularidades/superfaturamentos 
evidenciados, acordou-se: 

Recomendação 7: Corrigir as irregularidades 
apontadas, inclusive glosas/compensações, 
quanto: 

i) à aplicação de índices impróprios de 
reajuste dos contratos e em interstício 
inferior a 1 ano;

ii) aos serviços de transporte de materiais 
extraídos da pedreira de Quirinópolis;

iii) ao cálculo do consumo efetivo de brita 
para lastro e volumes de escavação e DMT; e

iv) à apropriação de despesa no BDI de itens 
já integrantes nos custos diretos.

Em relação à aplicação de penalidades, 
acordou-se:

Recomendação 8: Apurar, mediante a 
instalação de processo administrativo 
apropriado, a responsabilização dos agentes 
à época da licitação que deram causa aos 
inúmeros prejuízos apurados.

Ante o exposto, as inconsistências e deficiências 
observadas resultaram não somente em 
prejuízos à execução das obras avaliadas, 
como custos adicionais aos contratos de 
execução e supervisão das obras e atrasos no 
cronograma físico-financeiro, mas, também, 
em prejuízos aos objetivos da obra, em função 
da postergação da utilização das ferrovias pelo 
Estado, com impactos na capacidade produtiva 
e de geração de renda regional e nacional.

QUAIS AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS?

De forma que o projeto básico/executivo possa 
garantir a funcionalidade e a economicidade 
das obras de cada lote, emitiu-se as seguintes 
recomendações à Valec:

Recomendação 1: Só licitar qualquer lote de 
ferrovia quando: houver Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA; 
Estudos Ambientais, incluindo os estudos 
topográficos, estudos hidrológicos, estudos 
geológicos e geotécnicos; e os Projetos Básicos 
e Executivos de Engenharia que atendam aos 
requisitos previstos na Lei nº 8.666/93.

Recomendação 2: Instituir ou revisar os 
documentos componentes dos projetos 
básicos e executivos de construção de 
ferrovias e o procedimento de avaliação 
técnica prévio ao aceite dos respectivos 
projetos elaborados.

Recomendação 3: Instituir padrão de Quadro 
de Orientação de Terraplenagem (QOT) e 
rotina de preenchimento.

Recomendação 4: Inserir as informações de 
origem dos valores de referência utilizados 
(Sicro, Sinapi ou pesquisa de mercado) nas 
composições de custos unitários.



QUAIS OS BENEFÍCIOS OBTIDOS 
DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA 
CGU?

Em decorrência da atuação da CGU, 
até o momento, os seguintes benefícios 
financeiros foram alcançados, no valor total 
de R$ 29.816.726,60: 

i. R$ 29.456.588,38, em função das 
repactuações dos índices econômicos dos 
contratos (de IGP-DI - Custo Nacional da 
Construção Civil e Obras Públicas para 
serviços de Consultoria (Supervisão e 
Projetos) – Coluna 39), a partir de outubro 
de 2014. 

ii. R$ 60.174,26, referente à ocorrência de 
aplicação de reajuste de preços em interstício 
inferior a um ano;

iii. R$ 219.965,46, referente ao 
superfaturamento de quantidade da medição 
do bueiro;

iv. R$ 69.055,61, referente à repactuação dos 
preços dos concretos usinados, referente ao 
Lote 5FA Fiol; e

v. R$ 10.942,89, referente ao estorno do 
volume de 4.676,45 m³ dos serviços de 
“bota-espera” e “bota-fora” medido como 
aterro.

A partir da implementação das 
recomendações elaboradas pela CGU, o 
benefício financeiro potencial estimado 
é de R$ 146.208.729,88. Desse valor, a 
Valec entende como incontroverso, até o 
momento, o valor de R$ 76.943.155,09.

Os principais benefícios não financeiros 
obtidos, além da nomeação sequencial e 
rotineira do gestor e do fiscal residente, dizem 
respeito à emissão de diversos normativos 
e procedimentos, relativos à: revisão dos 
documentos componentes dos projetos 
básicos e executivos de construção de 
ferrovias; concessão de reajustes; instituição 
de padrão de Quadro de Orientação 
de Terraplenagem (QOT); medição e 
pagamento; emissão de recomendações e 
alertas pela supervisora à Valec; elaboração 
de orçamento; alterações de projetos em 
fase de obra (PQC 15) etc.



Os resultados apresentados neste relatório foram gerados pelas ações de controle executadas 
nas obras pelos servidores lotados nas Unidades Regionais, conforme relação a seguir:

Adonias de Figueiredo Aguiar 
Carlos Cândido de Mello
Celso Egito Bardella
Fábio Navarro Moraes
Flávio Massashi Tagomori
Isabel Regina Vilela de Carvalho

Luiz Carlos Faria de Jesus
Márcio Barros Santana Garboggini
Roberto Quintela Fortes
Rodrigo Ferreira de Paula
Wagner Eustáquio Cunha Alves
Wladimir Braidotti
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Competência da CGU

 Assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas 
atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam 
atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, 
à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 
transparência da gestão no âmbito da administração pública federal.

Avaliação da Execução de 
Programas de Governo

 Em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal de 1988, a CGU realiza 
ações de controle com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

A escolha do programa de governo para avaliação de sua execução se dá por um processo de 
hierarquização de todos os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, utilizando-se 
para esse fim critérios de relevância, materialidade e criticidade. 

A partir de então, são geradas ações de controle com o fito de avaliar a efetiva aplicação dos 
recursos destinados ao cumprimento da finalidade constante da ação governamental.

As constatações identificadas nas ações de controle são consignadas em relatórios específicos 
que são encaminhados ao gestor do programa para conhecimento e implementação das 
medidas nele recomendadas.

Cada uma das medidas é acompanhada e monitorada pela CGU até a certificação de sua efetiva 
implementação.

As ações de controle, indispensáveis para o alcance dos resultados apresentados no presente 
Relatório, foram executadas pelas Controladorias-Regionais da União nos estados da Bahia, de 
Goiás, de Minas Gerais e de São Paulo.



Sumário-Executivo

Objetivo do Programa

 Ampliar o sistema ferroviário nacional em bitola de maior capacidade 1, de forma 
integrada com os demais modos de transportes.

Finalidade da Ação

 Proporcionar uma via econômica de escoamento à produção das regiões, com 
possibilidade de integração aos demais modos de transporte, mediante a garantia das 
operacionalizações dos trechos construídos, dentro dos padrões tecnicamente estabelecidos 
de segurança e confiabilidade.

Como acontece

 O antigo Programa Temático nº 2072 – Transporte Ferroviário, atualmente incorporado 
ao programa intitulado Transporte Terrestre (2087), nos termos do PPA 2016-2019, tem suas 
ações distribuídas entre a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e outras Unidades 
Jurisdicionadas vinculadas ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, além da própria 
estrutura central do referido Ministério. O Objetivo 0141, assim como os objetivos vinculados 
ao Programa 2087, é de responsabilidade do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
cabendo sua gestão à Valec, com exceção das iniciativas 00BV e 00C4, de responsabilidade do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Conforme registrado no Relatório de Gestão de 2012, a Valec responde pela gestão orçamentária 
de três das cinco iniciativas e nove das onze ações vinculadas ao Objetivo 0141, o que equivale 
a 97% dos recursos autorizados para todo o objetivo na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2012. 

A Valec Engenharia, Construções e Ferrovias é uma empresa pública, sob a forma de sociedade 
por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, nos termos previstos 
na Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.

1  Bitola: é a distância entre as faces internas dos boletos (parte superior) dos trilhos, tomada na linha normal 
a essas faces, 16 mm abaixo do plano constituído pela superfície superior do boleto. No Brasil temos a bitola métrica 
(1,0 metro) e a bitola larga (1,60 metros). Internacionalmente, temos a bitola padrão ou universal (standard gauge), que 
mede 1,435 m, estabelecida em 1907 pela Conferência Internacional de Berna e usada mundialmente. 
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A função social da Valec é a construção e a exploração de infraestrutura ferroviária. E, de acordo 
com o Art. 8° da Lei em referência, compete à Valec, em conformidade com as diretrizes do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil:

•	 administrar os programas de operação da infraestrutura ferroviária, nas ferrovias a ela 
outorgadas;

•	 coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura 
ferroviária, que lhes forem outorgadas;

•	 desenvolver estudos e projetos de obras de infraestrutura ferroviária;

•	 construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, 
transferência e manuseio de produtos e bens a serem transportados e, ainda, instalações e 
sistemas de interligação de estradas de ferro com outras modalidades de transportes;

•	 promover os estudos para implantação de Trens de Alta Velocidade, sob a coordenação 
do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;

•	 promover o desenvolvimento dos sistemas de transportes de cargas sobre trilhos, 
objetivando seu aprimoramento e a absorção de novas tecnologias; 

•	 celebrar contratos e convênios com órgãos nacionais da administração direta ou 
indireta, empresas privadas e com órgãos internacionais para prestação de serviços técnicos 
especializados; e 

•	 exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, conforme previsão em seu 
estatuto social.

 Para realização das ações, a Valec, por meio da Diretoria de Engenharia (DIREN), 
primeiramente contrata empresas para elaboração dos projetos básicos de construção das 
ferrovias. Em seguida, com os projetos das obras desenvolvidos, são realizadas as contratações 
das empresas responsáveis pelas construções das ferrovias. Para supervisão da execução das 
obras, a Valec contrata ainda empresas especializadas (Empresas Supervisoras), que auxiliam 
as Gerências Regionais da Valec na fiscalização da execução dos contratos de construção das 
ferrovias. Concomitante à realização das obras são elaborados os projetos executivos pela 
Superintendência de Projetos, por intermédio das Empresas Supervisoras. No caso dos 
projetos executivos das obras de arte especiais, entretanto, a elaboração é feita pelas próprias 
construtoras contratadas.

Volume de recursos envolvidos

 O montante de recursos orçamentários destinados às ações da Valec 
escolhidas, pertencentes ao Programa Temático nº 2087, antigo Programa Temático  
nº 2072 – Transporte Ferroviário, Objetivo: 0141, Iniciativas: 00BU - Construção de Ferrovia - 
EF 151 - Ferrovia Norte-Sul (ações orçamentárias 11ZH, 11ZI e 11ZD) e 00BZ - Construção 
de Ferrovia - EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste (ações orçamentárias 11ZE e 124G), 
é o constante no Quadro 01 a seguir: 
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Quadro 01: Montante de recursos orçamentários destinado às ações orçamentárias da Valec 
escolhidas pertencentes ao Programa Temático nº 2087, antigo Programa Temático nº 2072 – 

Transporte Ferroviário

Exercício Dotação Despesas 
Empenhadas

Despesas 
Liquidadas Despesas Pagas

2016 820.969.352,00 787.209.087,09 557.130.829,81 555.236.035,10

2015 1.372.281.026,00 1.167.952.860,68 1.037.059.029,31 883.932.343,49

2014 2.537.218.888,00 2.356.839.253,49 1.834.779.745,72 1.812.508.037,63

2013 1.580.400.000,00 1.575.541.926,71 1.068.556.800,29 1.066.003.427,33

2012 2.130.101.478,00 1.414.782.318,34 432.473.800,54 432.232.898,32

Total 8.440.970.744,00 7.302.325.446,31 4.930.000.205,67 4.749.912.741,87

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes no sistema 
Tesouro Gerencial. Consulta efetuada em 11.04.2017.

Vale salientar que a maior parte do orçamento previsto não é executada no exercício, sendo 
inscrita em restos a pagar. Este fato dificulta a avaliação da realização comparada com as metas 
da ação orçamentária para cada exercício, haja vista que a execução no exercício é financiada 
em grande parte com recursos de exercícios anteriores.

As 03 (três) iniciativas sob responsabilidade da Valec, vinculadas ao Objetivo 0141 são: 00BU - 
Construção de Ferrovia - EF 151 - Ferrovia Norte-Sul (FNS), 00BZ - Construção de Ferrovia 
- EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e 00C1 – Construção da Ferrovia EF-354 
– Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). Das 03 (três) iniciativas citadas, duas foram 
avaliadas: 00BU - FNS e 00BZ - FIOL. 

Do universo de 13 obras em andamento, duas obras foram fiscalizadas em 2013 (Lotes 2F da 
Fiol e 2S da FNS – Extensão Sul) e quatro obras foram fiscalizadas em 2015 (Lotes 3F da Fiol e 
3S, 4S e 5S da FNS – Extensão Sul) – perfazendo um total de seis obras fiscalizadas (46,15%). 
Para maiores detalhes sobre as obras fiscalizadas e em andamento vide Anexo I e II deste 
relatório.

Os contratos fiscalizados (com aditivos contratuais) somam R$ 3.882.510.939,55, conforme 
Quadro 02, e representam 59,59% dos recursos empenhados de 2012 a 2015 (R$ 
6.515.116.359,22).

Quadro 02: Valor dos Contratos fiscalizados à época

Contrato Lote 2F Fiol 
(R$)

Lote 2S 
Extensão Sul - 

FNS (R$)

Lote 3F Fiol 
(R$)

Lote 3S 
Extensão Sul – 

FNS (R$)

Lote 4S 
Extensão Sul – 

FNS (R$)

Lote 5S 
Extensão Sul – 

FNS (R$)

1. Executora 728.592.392,65 446.639.112,75 462.732.190,01 780.842.239,63 612.062.416,92 541.026.573,40

2. Supervisora 47.182.214,30 35.641.659,69 56.371.174,96 65.681.617,72 59.546.284,79 46.193.062,73

Total 775.774.606,95 482.280.772,44 519.103.364,97 846.523.857,35 671.608.701,71 587.219.636,13

Total Geral 3.882.510.939,55

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.
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Questões Estratégicas

 A seguir, são apresentadas as questões estratégicas a serem respondidas.

1. O princípio da isonomia foi respeitado no procedimento licitatório?

2. O projeto garante a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a 
economicidade das obras?

3. A empresa supervisora está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

4. O fiscal do contrato está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

5. A medição está adequada, levando-se em conta a conformidade com as especificações 
técnicas e projeto executivo aprovado?

Conclusões e Recomendações

 As ações de construção de ferrovias vinculadas ao Objetivo 0141 - Promover a expansão 
da malha ferroviária federal por meio da construção de novas ferrovias, conexões ferroviárias 
e acessos –, compreendido no Programa Temático nº 2087 – Transporte Terrestre –, exercem 
papel importante para o país, tendo em vista a sua finalidade de proporcionar uma via econômica 
de escoamento à produção das regiões, com possibilidade de integração aos demais modos de 
transporte, mediante a garantia das operacionalizações dos trechos construídos, dentro dos 
padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

A relevância da Ferrovia Norte-Sul está diretamente relacionada com os objetivos econômicos 
e sociais advindos com sua implantação, a qual promoverá a integração nacional, minimizando 
os custos de transporte de longa distância e interligando as regiões Norte e Nordeste às regiões 
Sul e Sudeste, por meio das suas conexões.

Por sua vez, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste dinamizará o escoamento da produção do 
estado da Bahia e servirá de ligação dessa região com outros polos do país, por intermédio de 
conexão com a Ferrovia Norte-Sul.

Ao contrário de programas tradicionais, em que ocorre uma pulverização da aplicação de 
recursos, com elevado número de intervenções e maior simplicidade de execução, as ações de 
obras ferroviárias caracterizam-se por serem empreendimentos de grande materialidade, de 
alta complexidade, com menor quantidade de despesas faturadas.
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A execução das obras ferroviárias possui diversos pontos críticos para a sua execução, com 
destaque para: a elaboração dos projetos básicos ou executivos de engenharia, a execução física 
e controle qualitativo das obras e serviços e a medição e pagamento dos serviços contratados. 
A seguir, é apresentada a síntese das avaliações conclusivas e principais recomendações 
estruturantes, em relação às questões estratégicas relacionadas no tópico anterior:

1. Foi observado o princípio da isonomia nos procedimentos licitatórios de cada lote?

 A análise específica em relação à realização da licitação de obras e serviços pela Valec 
não foi efetuada, em virtude de todos os lotes terem sido licitados em 2010 e em função da 
necessidade de priorizar as análises atinentes à realização das obras e serviços de cada lote 
licitado. Todavia, com base na análise da execução contratual das obras fiscalizadas, alguns 
resultados e reflexos podem ser mencionados.  Apurou-se que os descontos concedidos quando 
da licitação das obras e serviços foram irrisórios, conforme Quadro 03 a seguir, bem como não 
estimulou a competitividade entre os licitantes.

Quadro 03: Descontos irrisórios concedidos quando da licitação das obras e serviços dos lotes 
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS)

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol)

Lote Valor do 
orçamento Valor ofertado Desconto Consórcio Vencedor

1F 583.246.469,46 574.497.646,72 1,50% SPA / Delta / Convap (2)

2F 652.980.952,60 650.414.035,89 0,39% Galvão / OAS

3F 412.763.785,63 403.269.812,83 2,30% Torc / Ivai / Cavan

4F 745.046.362,63 739.879.305,98 0,69% Andrade Gutierrez / Barbosa Mello / 
Serveng (2)

5F 724.867.503,46 720.083.377,91 0,66% Mendes Júnior / Sanches Tripoloni / 
Fidens (3)

6F 581.090.193,31 575.110.771,42 1,03% Constran / Egesa / Pedrasul / Estacon / 
CMT

7F 543.951.214,24 535.729.183,11 1,51% Tiisa / Cowan / Almeida Costa / Trier / 
Pelicano

Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS)

Lote Valor do 
orçamento Valor ofertado Desconto Consórcio Vencedor

1S 403.949.043,55 387.767.087,66 4,01% Aterpa / Ebate (2)

2S 380.498.260,59 (1) 376.552.198,77 1,04% Pavotec/Ourívio/Tejofran/Fuad Rassi/
Sobrado

3S 652.474.236,45 632.897.889,42 3,00% Ferrosul - Queiroz Galvão / Camargo 
Corrêa

4S 526.388.081,21 520.053.301,60 1,20% Constran / Egesa / Carioca

5S 441.259.945,54 434.368.432,66 1,56% Tiisa Triunfo Iesa Infraestrutura S/A

Fonte: Editais de Concorrência nº 004/2010 e nº 005/2010 e Relatórios Finais de licitações 
realizadas. Disponível em: < http://www.valec.gov.br/LicitacaoConcorrencia.php>.

(1) O Consórcio Ferrosul (Queiroz Galvão / Camargo Corrêa) que ofertou a melhor proposta, no valor 
de R$ 372.886.941,76, desistiu do Lote 2S e prosseguiu somente em relação ao Lote 3S. 

(2) Contrato rescindido.
(3) O contrato acabou sendo assinado com a empresa Pavotec (Contrato nº 006/2014).
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Tal situação pode ser descrita principalmente pelo fato de a licitação não ter sido precedida 
de um amplo estudo, com detalhamento suficiente de todos os elementos necessários para 
caracterizar a obra, o que implica em aumento dos riscos para os futuros empreendedores e 
em aumento dos gastos públicos. 

2. O projeto garante a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a 
economicidade das obras?

 Os projetos básicos e executivos são as principais referências de execução das obras 
ou serviços de engenharia e é o que garantirá a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a 
funcionalidade e a economicidade das obras. Dessa forma, qualquer erro no projeto terá 
grandes repercussões na aplicação dos recursos. 

Para a questão 2, a avaliação conclusiva da CGU é de que os projetos básicos e executivos 
elaborados não garantem a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a 
economicidade das obras avaliadas. 

A partir dos 12 (doze) contratos fiscalizados, verificou-se que os custos das 
obras avaliadas não correspondem aos custos de mercado. Os sobrepreços 
e superfaturamentos identificados e mantidos foram de R$ 6.276.445,48 e de  
R$ 146.208.729,882, respectivamente.

As obras foram precedidas de um planejamento precário que culminaram na elaboração de 
projetos básicos e executivos deficientes, com significativas falhas nas fases de desapropriação, 
de licenciamentos ambientais, de arqueologia e dos estudos geológicos e geotécnicos e 
terraplenagem, incluindo a não liberação em tempo hábil das respectivas licenças, não 
detalhamento em nível de execução das obras de arte especiais, composições de concreto não 
condizentes com a realidade da obra (usina de concreto ao invés de betoneira 320l), ausência 
de composições detalhadas de estações de tratamento de esgoto, ausência de justificativas 
técnicas consistentes para as alterações introduzidas pelo projeto executivo em relação ao 
projeto básico e justificativas para as alterações introduzidas na execução da obra em relação 
ao previsto no projeto executivo.

Ademais, a precariedade do planejamento da execução das obras ocasionou as irregularidades 
descritas no Quadro 04 a seguir: 

2  Inclui, dentre outros, os achados constantes no Quadro 18. Entretanto, não inclui outros benefícios financeiros 
dependentes de mensuração de valor.
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Quadro 04: Principais irregularidades evidenciadas quanto aos custos das obras fiscalizadas

Principais Achados

Contrato de execução das obras e serviços

Superfaturamento no valor de R$ 27.379.659,14 e prejuízo potencial no valor de R$ 1.773.585,92 
em serviços de transporte de materiais extraídos da pedreira em Quirinópolis/GO (Lote 4S).

Reajuste de preços em interstício inferior a um ano, implicando em prejuízo total de R$ 
9.722.256,49.

Superfaturamento decorrente de superestimativa na quantidade de serviços contratados, relativos 
ao lastro em brita, no montante atualizado de R$ 8.500.560,76 (valor inicial estimado de R$ 

986.392,80). (Lote 3F).

Inclusão indevida do item Manutenção e Operação de Canteiro na planilha de serviços do contrato 
promove superfaturamento de R$ 4.310.333,92.

Repactuação indevida de serviços, sem a devida motivação do setor técnico competente da Valec, 
gerando um sobrepreço de R$ 2.056.217,08 e superfaturamento de R$ 1.630.687,86 (Lote 3F).

Superfaturamento no valor de R$ 1.347.032,54 na contratação da elaboração dos projetos 
executivos das obras de arte especiais (Lote 4S).

Inconsistências nas memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação e 
distâncias de transporte e Quadro de Orientação de Terraplenagem (QOT) desatualizado, com 

pagamentos a maior já apurado no valor de R$ 995.747,85 (Lote 5S) e R$ 219.591,02 (Lote 5S).

Superfaturamento de quantidade dos bueiros medidos e pagos do Lote 2F, no valor de R$ 
315.160,06.

Irregularidades apontadas em relação à apropriação de despesa no BDI de itens já integrantes nos 
custos diretos, com pagamentos a maior já apurado de R$ 68.259,66 (Lote 2F).

Contrato de supervisão das obras e serviços

Aplicação de índice impróprio para o reajuste do contrato, implicando em prejuízo à Valec no 
valor total de R$ 89.309.782.45, sendo que R$ 29.456.588,38 já foi evitado, em virtude das 

repactuações efetuadas.

Superfaturamento de quantidade em razão do pagamento de Relatórios de Atividades produzidos 
com insumos custeados em duplicidade, no montante já apurado de R$ 144.000,00 (Lote 3F) e R$ 

122.760,00 (Lote 4S).

Reajuste de preços em interstício inferior a um ano, implicando em prejuízo à Valec.

Ateste de fornecimento de veículos em qualidade inferior ao especificado (valor a ser apurado).

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

As deficiências apontadas nos relatórios, quanto ao planejamento e aos projetos das obras fiscalizadas 
evidenciaram impactos extremamente relevantes no contrato, seja no que diz respeito aos atrasos no 
cronograma físico-financeiro da obra, seja no tocante à ocorrência de superestimativa, sobrepreço 
e/ou superfaturamento no orçamento da obra, aditivos de valor e custos extraordinários com a 
supervisão da obra, ou ainda sujeitando a ferrovia a falhas de execução.

O que se observou foi que, além do precário planejamento da execução feito pela Valec, o 
projeto básico elaborado teve características de anteprojeto, enquanto que o projeto executivo 
foi de fato o projeto básico – apesar de apresentar inúmeras inconsistências.

Cumpre mencionar que, com base nas informações prestadas, verificou-se que as deficiências 
de sondagens realizadas pela Valec, ocasionou o aumento da despesa, oriundos das 
variações do item 3 – Terraplenagem, no valor total de R$ 727.161.324,05 nos contratos de 
execução das obras e serviços dos lotes da Fiol e Extensão – Sul – FNS. 
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Tal fato demonstra o quão precário e deficientes foram o planejamento e os projetos básicos e 
executivos das obras licitadas.

Ainda, identificou-se inconsistências relacionadas aos cálculos dos volumes de transporte de 
terraplenagem e das distâncias médias de transporte cobradas, sintetizadas no Quadro 20.

Em virtude das fragilidades apontadas, destaca-se, no Quadro 05, após a apreciação dos gestores, 
as seguintes recomendações estruturantes e pontuais emitidas, com vistas ao aperfeiçoamento 
da gestão, de forma que os objetivos delineados possam ser atingidos e os custos incorridos 
não sejam exorbitantes.

Quadro 05: Principais recomendações emitidas quanto à questão estratégica 2, 
de forma que projeto básico/executivo possa garantir a funcionalidade 

e a economicidade das obras de cada lote

Principais Recomendações Emitidas Situação da 
Recomendação

Recomendação 1: Que a Valec passe a inserir nas composições de custos 
unitários de suas obras e serviços, as informações de origem dos valores de 

referência utilizados (fontes oficiais – SICRO, SINAPI ou pesquisa de mercado), 
bem como faça constar justificativa circunstanciada em caso de os custos 

unitários dos serviços excederem tais valores de referência, sejam decorrentes 
de alterações de custos ou coeficientes dos insumos.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 2: Que a Valec institua procedimento para concessão de 
reajuste de preços sobre serviços conforme a data-base prevista 

contratualmente.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 3: Que a Valec institua ou revise o procedimento de avaliação 
técnica prévio ao aceite dos projetos básicos e executivos elaborados, 

contemplando os seguintes aspectos: identificação dos responsáveis com 
segregação de função, fluxo de análise entre os setores com definição de suas 

responsabilidades, padronização de documentos tais como checklists de 
verificação de cumprimento às normas técnicas, relatórios circunstanciados de 
coerência entre projeto elaborado e anteprojeto ou projeto básico, bem como 

previsão de responsabilização por descumprimento dos normativos elaborados.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 4: Que a Valec verifique se as irregularidades apontadas em 
relação à apropriação de despesa no BDI de itens já integrantes nos custos diretos, 

bem como promova as repactuações e devoluções ao Erário, caso necessário.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 5: Que a Valec institua padrão de Quadro de Orientação de 
Terraplenagem (QOT) e rotina de preenchimento e atualização do QOT, 

encaminhando à CGU.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 6: Que a Valec preferencialmente licite qualquer lote de ferrovia 
quando houver Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA; 

Estudos Ambientais, incluindo os estudos topográficos, estudos hidrológicos, 
estudos geológicos e geotécnicos; e os Projetos Básicos e Executivos de 
Engenharia que atendam aos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 7: Criar comissão multidisciplinar ou outra forma equivalente 
na Valec que, ainda na fase interna da licitação, seja responsável por resolver 

todas as questões previsíveis que impactam no andamento do 
empreendimento.

Pendente de 
atendimento.
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Principais Recomendações Emitidas Situação da 
Recomendação

Recomendação 8: Refazer os cálculos dos volumes de corte e aterro e distâncias 
de transporte, por meio da atualização dos quadros de terraplenagem (QOT), 

em todos os lotes da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia de 
Integração Oeste Leste (Fiol) e os comparar com os volumes correspondentes 
aos montantes pagos, promovendo, quando identificar inconsistências entre 

estes registros, as repactuações e compensações dos créditos porventura 
existentes, ou a instauração da competente tomada de contas especial, caso 

não haja saldo contratual remanescente, bem como comparar com os 
levantamentos revalidados ao final dos contratos com base no “as built” antes 

da medição final.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 9: Que a Valec verifique a ocorrência de aplicação de índices 
impróprios para o reajuste dos contratos de supervisão e execução de obras de 

todos os lotes licitados, no âmbito da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da 
Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), promovendo, se for necessário, as 

repactuações e glosas/compensações dos créditos porventura existentes ou a 
instauração da competente tomada de contas especial, caso não haja saldo 

contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 10: Que a Valec verifique a ocorrência de aplicação de reajuste 
de preços em interstício inferior a um ano nos contratos de supervisão e 

execução de obras de todos os lotes licitados, no âmbito da Ferrovia Norte-Sul 
– Extensão Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), promovendo, se 

for necessário, as repactuações e glosas/compensações dos créditos porventura 
existentes ou a instauração da competente tomada de contas especial, caso 

não haja saldo contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 11: Nos itens relativos a serviços de mobilização e 
desmobilização, mesmo em contratos com início de vigência anterior à revisão 
n° 1 da Especificação Técnica 80-ES-028-92-800, que a Valec se abstenha de 
remunerar na integralidade esses serviços, quando o respectivo equipamento 
ou pessoal mobilizado ainda não tenha sido efetivamente desmobilizado, de 
forma a evitar pagamentos antecipados, respeitando a seguinte proporção: 

50% do valor contratado pago na mobilização e 50% do valor contratado pago 
na desmobilização.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 12: Que a Valec realize o cálculo do consumo efetivo de brita 
para lastro, considerando o traçado do projeto executivo e as seções 

determinadas em planta (no Lote 3F é a planta 80-DES-000A-18-8045), se 
compensando dos valores pagos a maior nos serviços de seu fornecimento e 
transporte – itens n° 8.1.2.1 e 8.1.2.2 da planilha de custos, respectivamente, 
nos contratos de execução de obras de todos os lotes licitados, no âmbito da 

Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), 
ou promovendo, se for necessário, a instauração da competente tomada de 

contas especial, caso não haja saldo contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 13: Que a Valec verifique a ocorrência de pagamento de 
Relatórios de Atividades produzidos com insumos custeados em duplicidade, 

nos contratos de supervisão de obras de todos os lotes licitados, no âmbito da 
Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), 

promovendo, se for necessário, as repactuações e glosas/compensações dos 
créditos porventura existentes ou a instauração da competente tomada de 

contas especial, caso não haja saldo contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 14: Considerando os inúmeros prejuízos ocasionados, 
evidenciados nos Relatórios de Fiscalização nºs 201305361, 201305362, 

201305363, 201305364, 201305366, 201305367, 201305368, 201305369, 
201504029, 201504030, 201503121, 201503122, 201503123, 201503156, 
201503157 e 201503158, consolidados nos Relatórios de Acompanhamento 
da Execução de Programa de Governo nº 09/2014 e nº 2/2017, em função da 
aprovação de realização de licitação com base em planejamento precário e 
projetos básicos e executivo deficientes, apurar, mediante a instalação de 

processo administrativo apropriado, a responsabilização dos agentes à época 
da licitação que deram causa aos inúmeros prejuízos apurados.

Pendente de 
atendimento.
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3. A empresa supervisora está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

 A empresa supervisora configura-se como elemento estratégico no controle da efetiva 
execução das obras e serviços, devendo emitir relatórios periódicos sobre a execução da obra, 
além de fornecer apoio técnico à medição e à fiscalização do representante da Valec (fiscal 
residente).

Para a questão 3, a avaliação conclusiva da CGU é de que os resultados obtidos indicam 
que a empresa supervisora não está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições em 
cada lote fiscalizado, principalmente em virtude das inconsistências apontadas em 2 afetas às 
responsabilidades contratuais das empresas supervisoras, além das fragilidades apontadas a seguir.

Verificou-se, por amostragem aleatória não probabilística, que havia correspondência entre a 
documentação da empresa supervisora (presentes na última medição) referente ao quantitativo 
de equipamentos e funcionários medidos e os funcionários e equipamentos vistos em campo, 
não sendo verificadas ocorrências que merecessem registros.

A partir dos relatórios periódicos emitidos pela empresa supervisora, verificou-se que estes 
foram elaborados mensalmente, bem como que há controles internos existentes referentes 
à execução da obra sob responsabilidade da empresa supervisora. Todavia, constatou-se as 
deficiências descritas no Quadro 22 quanto aos controles efetuados pela empresa supervisora 
ao não emitir recomendações ou alertas ou autorizações para as eventuais alterações ocorridas 
na execução dos serviços, no Relatório de Atividade Técnica, sobre os serviços executados 
ou em andamento, e ao não apontar irregularidades na medição de serviços do contrato de 
execução da obra ou na inibição de irregularidades.

Verificou-se que a estrutura montada pela empresa está compatível com o contratado. 
Entretanto, constatou-se as inconsistências descritas no Quadro 23 quanto à estrutura (carros, 
equipamentos, computadores, licenças de software, requisitos mínimos de experiência, entre 
outros) da empresa supervisora com o contratado, além das inconsistências descritas no item 
4.2.1 deste relatório quanto à aplicação imprópria de reajuste e à ocorrência de aplicação de 
reajuste de preços em interstício inferior a um ano nos contratos de supervisão de obras.

Em virtude das fragilidades apontadas, destaca-se, no Quadro 06, após a apreciação dos gestores, 
as seguintes recomendações estruturantes e pontuais emitidas, com vistas ao aperfeiçoamento 
da gestão, de forma que os objetivos delineados possam ser atingidos e a empresa supervisora 
desempenhe satisfatoriamente suas atribuições em cada lote.
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Quadro 06: Principais recomendações emitidas quanto à questão estratégica 3, de forma que 
a empresa supervisora desempenhe satisfatoriamente suas atribuições em cada lote

Principais Recomendações Emitidas Situação da 
Recomendação

Recomendação 15: Que a Valec determine às empresas supervisoras dos lotes da 
Fiol e Extensão Sul da FNS a emissão, no Relatório de Atividade Técnica ou outro 
documento equivalente, de recomendações ou alertas ou autorizações para as 

eventuais alterações ocorridas na execução dos serviços sobre os serviços 
executados ou em andamento à Valec ou ao Consórcio Executor da obra.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 16: Considerando a ocorrência de ateste de fornecimento de 
veículos em qualidade inferior ao especificado, no contrato firmado com a 

empresa supervisora do Lote n° 3 da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), 
efetuar levantamento nos demais contratos de supervisão da Fiol e Extensão 

Sul - FNS, promovendo, se for o caso, as respectivas repactuações, de forma a 
substituir os veículos fornecidos que estão em desacordo com a planilha de 
custos, bem como promover o ressarcimento ao Erário dos valores já pagos 

indevidamente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 17: Considerando que as ausências abonadas são parte 
integrante do custo indireto da contratada para a supervisão das obras dos 

lotes licitados, que a Valec realize levantamento no registro de frequência dos 
profissionais da equipe supervisora de todos os lotes da Ferrovia de Integração 
Oeste Leste (Fiol) e da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul, objetivando verificar o 

absenteísmo e promovendo a respectiva compensação financeira.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 18: Que a Valec aperfeiçoe seus controles internos, visando 
mitigar a fragilidade identificada no processo de verificação dos requisitos 
técnicos – exigidos no Termo de Referência do Edital da Concorrência n° 
013/2010 – daqueles profissionais constantes do Termo de Referência.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 19: Que a Valec, em seus Termos de Referência que visem a 
contratação de mão de obra qualificada, detalhe, minimamente, as atribuições 

e responsabilidades dos profissionais especialistas constantes do Termo de 
Referência que vier a compor as equipes de supervisão de obras.

Recomendação 
atendida.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

4. O fiscal do contrato está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

 O engenheiro residente é o principal representante da administração, sendo o 
responsável primário pelo gerenciamento e fiscalização quanto à adequada e regular execução 
e medição das obras, devendo ser o interlocutor da equipe quando nos trabalhos de campo.

Para a questão 4, a avaliação conclusiva da CGU é de que os resultados obtidos indicam que 
a fiscalização da Valec não está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições, devido às 
constatações descritas nos itens 4.4.2 e 4.4.3 deste relatório. 

Apesar de o atraso de cronograma físico-financeiro identificado (item 4.4.1 deste relatório), não 
se pode atribuir tal responsabilidade à fiscalização exercida. Entretanto, tal fato não inviabiliza 
a emissão de recomendações estruturantes e pontuais.
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Considerando-se que o cronograma previsto inicialmente previa a conclusão das obras no 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de janeiro de 2011, evidenciou-se que 
há um grande atraso na evolução das obras, posto que, passados 60 meses do seu início, as 
obras ainda se encontram em execução. As causas do atraso da obra estão intimamente ligadas 
à constatação de planejamento deficiente, no que se inclui o projeto básico deficiente, e que já 
foi tratado no item 2 acima.

Entretanto, no entendimento da Valec, as principais causas para os atrasos ocorridos na 
execução das obras sob sua reponsabilidade foram decorrentes de atrasos nos repasses dos 
recursos financeiros à Valec, de medidas de órgãos de controle que visaram modificar ou 
paralisar temporariamente alguns serviços e da necessidade de aprimoramento dos projetos.

A partir dos resultados obtidos, evidenciou-se as inconsistências constantes no Quadro 27 
quanto ao atesto dos serviços medidos.

Apesar da existência e consistência de determinados controles administrativos referentes 
aos contratos de execução e supervisão das obras e serviços contratados, evidenciou-se as 
deficiências de controle descritas no Quadro 28 deste relatório.

Em virtude das fragilidades apontadas, emitiu-se, após a apreciação dos gestores, as 
recomendações estruturantes e pontuais destacadas no Quadro 07 a seguir, com vistas ao 
aperfeiçoamento da gestão, de forma que os objetivos delineados possam ser atingidos e o 
fiscal e a empresa supervisora desempenhem satisfatoriamente suas atribuições em cada lote.

Quadro 07: Principais recomendações emitidas quanto item 4, de forma que a empresa 
supervisora e o fiscal do contrato desempenhem satisfatoriamente suas atribuições em cada lote

Principais Recomendações Emitidas Situação da 
Recomendação

Recomendação 20: Que a Valec apresente plano de ação para sanar eventuais 
problemas ambientais, processos de desapropriação e sítios arqueológicos 

identificados, em relação aos lotes avaliados e demais lotes da Fiol e Extensão 
Sul da FNS, com informações sobre os impactos no cronograma físico-

financeiro de cada obra, providências já tomadas e as que serão providenciadas 
e prazo para regularização dos problemas identificados.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 21: Que a Valec passe a elaborar justificativas técnicas 
consistentes e circunstanciadas para as alterações introduzidas pelo projeto 

executivo em relação ao projeto básico, bem como justificativas para as 
alterações havidas na execução da obra em relação ao previsto no projeto 

executivo.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 22: Que a Valec comprove a ocorrência de nomeação sequencial 
e rotineira de gestor contratual e fiscal residente da Valec para o 

acompanhamento dos contratos de execução e supervisão das obras de todos 
os lotes licitados, no âmbito da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia 

de Integração Oeste Leste (Fiol).

Recomendação 
atendida.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.
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5. A medição está adequada, levando-se em conta a conformidade com as especificações 
técnicas e projeto executivo aprovado?

 A execução dos serviços contratados é a etapa que concretizará o objeto a ser 
disponibilizado para a sociedade. O atingimento das finalidades do empreendimento depende 
da execução de todos os serviços contratados em aderência aos projetos e especificações.

Durante a execução dos serviços existe a possibilidade de desvios comprometedores da qualidade 
e funcionalidade do empreendimento, causando expressivos prejuízos ao Erário e à sociedade. 

Para a questão 5, a avaliação conclusiva desta CGU é que os serviços executados nos lotes 
fiscalizados, levando-se em conta a conformidade com as especificações técnicas e projeto 
executivo aprovado, estão sendo executados regularmente, apesar de algumas ressalvas, em 
virtude das inconsistências evidenciadas concernentes aos serviços de escavação e aterro e às 
distâncias médias de transporte. 

Ademais, com base nas informações constantes no Quadro 32, cumpre salientar o quão 
preocupante para o andamento e a conclusão das obras é a situação relatada quanto à não 
entrega de parte dos trilhos licitados (18.312,17 toneladas de trilhos) porque os contratos nº 
010/2014 e 016/2014 foram rescindidos e a suspensão de 44.206,62 toneladas de trilhos, em 
virtude do contingenciamento de recursos por parte da União, haja vista o quão dificultoso 
foi para realizar a licitação e a compra dos trilhos. Ou seja, a Valec ainda não tem 42,51% dos 
trilhos licitados por meio do Edital de Pregão Presencial Internacional nº 009/2013.

Avaliação Consolidada

 Ante o exposto, as inconsistência e deficiências observadas, principalmente em relação 
às questões estratégicas 2, 3 e 4, resultaram não somente em prejuízos à execução das obras 
avaliadas, como também em custos adicionais aos contratos de execução e supervisão das 
obras da Fiol e Extensão Sul da FNS, atrasos no cronograma físico-financeiro das obras e 
distorções nos estudos de viabilidade, mas também aos objetivos da obra, tendo em vista que 
a repercussão negativa não ocorre apenas no âmbito financeiro, em função da postergação da 
utilização das ferrovias pelo Estado, com impactos na capacidade produtiva e de geração de 
renda regional e nacional.

Ademais, os resultados obtidos descrevem problemas estruturantes que impactam ou poderão 
impactar todo o programa, fazendo com que os objetivos delineados possam não ser atingidos 
ou os custos incorridos sejam exorbitantes. 

Cada uma das recomendações emitidas está sendo monitorada pela CGU, de acordo com 
o cronograma de implementação estabelecido com o gestor, no sentido de certificar o seu 
cumprimento.
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Destaca-se que das 38 recomendações estruturantes e 39 recomendações pontuais, foram 
implementadas integralmente, canceladas ou consolidadas em outra recomendação, 23 e 
30 recomendações, respectivamente, o que representa 68,83% de nível de atendimento, 
demonstrando razoável nível de atendimento das recomendações, conforme o Quadro 08 a seguir: 

Quadro 08: Acompanhamento das recomendações estruturantes e pontuais emitidas, com 
informações atualizadas até dezembro de 2017

Tipo de 
Recomen-

dação

Quantidade 
de Recomen-

dações 
Emitidas

Quantidade 
de Recomen-

dações 
Atendidas

Quantidade 
de Recomen-

dações 
Canceladas 
ou Conso-

lidadas

Quantidade de 
Recomendações 

Atendidas 
Parcialmente ou 

com Início de 
Tratativas 

% de 
Recomen-

dações 
Atendidas ou 
Canceladas ou 
Consolidadas

% de 
Recomen-

dações 
Pendentes

Estruturante 38 18 05 15 60,53 39,47

Pontual 39 11 19 09 76,92 23,08

TOTAL 77 29 24 24 68,83 31,17

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações prestadas e documentos encaminhados pela Valec.

O detalhamento das manifestações/providências tomadas pelo gestor e a análise do controle 
interno a respeito consta no Capítulo 4 – Resultados.

Ao se questionar a Valec quais ações estão sendo desenvolvidas no sentido de aferir e propiciar 
a efetividade do Programa Temático n° 2087, Objetivo 0141, Iniciativas: OOBU - Construção 
de Ferrovia EF 151 - Ferrovia Norte-Sul e OOBZ - Construção de Ferrovia - EF334 - Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste, a Unidade informou que busca cumprir a sua missão, qual seja, 
a construção e a exploração de transporte ferroviário, que executa as obras sob sua gestão 
conforme o planejamento e a dotação orçamentária definida pelo Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil e que tem atuado intensamente na melhoria de sua gestão, controle, 
planejamento e execução de obras, por meio da adoção de diversas medidas, dentre elas, 
merece destaque o Programa de Governança.

A Valec pondera que tem implementado ações efetivas de melhoria de gestão, fiscalização e 
controle, de modo que, os resultados de tais ações já se traduziram em ganhos mensuráveis, 
por exemplo, a significativa redução das pendências junto aos órgãos de controle interno e 
externos. Dentre as ações mencionadas no parágrafo anterior, destacam-se: o Programa de 
Integridade; a Estrutura de Governança; o Programa da Qualidade da Construção; o Sistema 
de Acompanhamento de Contratos de Obras Ferroviárias; o Sistema de Acompanhamento 
de Projetos (Channel); e a Norma de Processo Administrativo Sancionatório, de apuração de 
responsabilidade de pessoas jurídicas, de rescisão contratual unilateral e de constituição de 
débito, a qual estabelece um fluxo, prazos e modelos de documentos a serem seguidos.

Vale ressaltar que algumas das ações implementadas decorreram de fiscalizações desta 
Controladoria, quais sejam, o Programa de Integridade que se encontra em desenvolvimento e 
a Estrutura de Governança da Valec a qual já se encontra aprovada.
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Ainda, ao se questionar qual é o planejamento da Valec para o prosseguimento do Programa 
Temático mencionado, visto que a maioria dos contratos licitados está previsto para finalizar 
entre 2018 e 2019, a Valec informa que estabelece seus cronogramas de execução referente 
às suas ações com base na proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo Federal, 
de acordo com as suas diretrizes, e na aprovação desta pelo Poder Legislativo, bem como o 
repasse integral dos recursos financeiros por parte do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil. Ou seja, por parte da Valec, há indefinição sobre o prosseguimento do Programa 
Temático avaliado e os rumos da empresa a respeito.

Nesse sentido, cabe mencionar que as referidas ferrovias avaliadas, inseridas no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos – PPI criado pelo Governo Federal para reforçar a 
coordenação das políticas de investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o 
setor privado, estão entre o rol de projetos a serem subconcedidos ao setor privado, com 
previsão de realização dos respectivos leilões ainda em 2018. Quanto à subconcessão da Ferrovia 
Norte-Sul (Trecho de Porto Nacional/TO a Estrela D’Oeste SP), atualmente a ANTT trabalha 
na consolidação das sugestões para a publicação do Relatório Final da Audiência Pública. Em 
relação à subconcessão da Ferrovia de Integração Oeste – Leste - Fiol (trecho entre Ilhéus/BA 
e Caetité/BA), os estudos para o processo de subconcessão foram contratados pelo Governo 
do Estado da Bahia e encontram-se em execução, incluindo também a construção do Porto Sul, 
necessário ao escoamento das cargas que serão transportadas pela ferrovia.

Sabendo o quão importante é a interligação dos trechos em obras à malha ferroviária brasileira, 
ao se questionar, a Valec informa que está buscando interligar os trechos em obras à malha 
ferroviária brasileira, apesar de a missão da Valec quanto aos trechos em obras diz respeito 
a construção destes para serem entregues à operação e a interligação da malha como um 
todo, por outro lado, é providência inerente à atuação do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil que define as diretrizes à Valec dentro de sua área de atuação.

Por fim, recomenda-se ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação que:

I. preferencialmente, licite, qualquer obra de grande vulto, quando houver Estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, Estudos Ambientais, incluindo os estudos 
topográficos, estudos hidrológicos, estudos geológicos e geotécnicos, e os Projetos Básicos e 
Executivos de Engenharia que atendam aos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93, com o 
intuito de: atender ao pilar técnico para condução de políticas voltadas para infraestrutura; de 
priorizar o “melhor projeto” dentre os disponíveis na área de infraestrutura de transportes, 
ainda mais em épocas de escassez de recursos, como enfrentada pelo país; de agilizar o 
andamento da obra; de viabilizar o cumprimento do cronograma inicial; de evitar a ocorrência 
de diversos aditivos, custos extraordinários, sobrepreços e superfaturamentos que elevam os 
custos das obras; de estimular a competitividade e a redução dos preços ofertados; de reduzir 
os riscos do empreendimento; e de propiciar a utilização da obra pelo Estado, elevando a 
capacidade produtiva e a geração de renda regional e nacional;
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II. apresente o planejamento diretivo quanto ao prosseguimento do Programa Temático avaliado; 

III. apresente as diretrizes e providências que serão tomadas para interligação dos trechos em 
obras à malha ferroviária brasileira; e

IV. apresente, em conjunto com a Valec, plano de ação para elidir os problemas ocasionados 
no cronograma de execução das obras decorrentes da rescisão dos contratos nº 010/2014 e 
016/2014 de aquisição de trilhos, haja vista que sem os referidos trilhos as obras ferroviárias em 
andamento não poderão ser concluídas.

Benefícios Obtidos

 Em decorrência da atuação da CGU, até o momento, os seguintes benefícios financeiros 
foram alcançados, no valor total estimado de R$ 29.816.726,60: 

•	 R$ 29.456.588,38, em função das repactuações dos índices econômicos dos contratos (de 
IGP-DI para o Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, para serviços de Consultoria 
(Supervisão e Projetos) – Coluna 39), a partir de outubro de 2014, efetuadas pela Valec. Destaca-
se que, caso haja também glosa/compensação dos valores pagos a maior de 2011 até setembro 
de 2014, o benefício financeiro potencial total estimado é de R$ 89.309.782.45; 

•	 R$ 60.174,26, referente à ocorrência de aplicação de reajuste de preços em interstício 
inferior a um ano nos contratos de supervisão e execução de obras de todos os lotes licitados, 
no âmbito da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste 
(Fiol). Nesse sentido, destaca-se o benefício financeiro potencial, no valor total estimado de 
R$ 9.722.256,49, caso ocorra o ressarcimento integral dos valores pagos a maior, ao final 
dos processos administrativos de glosas em andamento;

•	 R$ 219.965,46, referente ao superfaturamento de quantidade da medição do bueiro 
BTCC, localizado na estaca 1310 + 457 do Lote 2F Fiol;

•	 R$ 69.055,61, referente à repactuação dos preços dos concretos usinados constantes 
no Contrato nº 085/10, referente ao Lote 5FA Fiol, por meio do Termo Aditivo nº 4; e

•	 R$ 10.942,89, referente ao estorno do volume de 4.676,45 m³ dos serviços de “bota-
espera” e “bota-fora” medido como aterro (estacas de destino: 119+560 a 120+080), 
realizado na Medição nº 57 do Contrato nº 065/10, Lote 2S – Extensão Sul da FNS.

A partir da implementação das recomendações estruturantes e pontuais elaboradas pela CGU, 
estima-se que o benefício financeiro potencial total poderá alcançar o valor de R$ 146.208.729,883. 

3  Inclui o benefício financeiro potencial total estimado de: i) R$ 89.309.782.45, referente à aplicação de índice 
de reajuste impróprio nos contratos de supervisão e execução de obras da FNS – Extensão Sul e da Fiol (IGP-DI, ao 
invés do Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas, para serviços de Consultoria (Supervisão e Projetos) 
– Coluna 39); ii) R$ 9.722.256,49, referente à ocorrência de aplicação de reajuste de preços em interstício inferior a 
um ano nos contratos de supervisão e execução de obras da FNS – Extensão Sul e da Fiol; iii) R$ 15.309,80, referente 
ao superfaturamento apurado de serviços gráficos de documentos. Entretanto, não inclui outros benefícios financeiros 
dependentes de mensuração de valor, por exemplo, os itens 2.1.9 e 2.1.10 do Relatório de Fiscalização nº 201504030, 
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Deste valor, a Valec entende como incontroverso, até o momento, o valor de R$ 76.943.155,09. 

A seguir apresenta-se os principais benefícios não financeiros alcançados em decorrência da 
atuação da CGU: 

•	 instituição de padrão de Quadro de Orientação de Terraplenagem (QOT) com rotina 
de preenchimento e atualização do QOT;

•	 instituição de orientação quanto à inserção, por parte das Empresas Supervisoras dos lotes 
da FIOL e Extensão Sul da FNS, de eventuais recomendações ou alertas ou autorizações para 
as eventuais alterações ocorridas na execução dos serviços, no Relatório de Atividade Técnica, 
sobre os serviços executados ou em andamento à Valec ou ao Consórcio Executor da obra;

•	 emissão de orientação, por meio do Memorando Circular n° 006/2014-PRESI, de 
11 de junho de 2014, determinando a obrigatoriedade de observância do Decreto  
n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para a elaboração do 
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, quando da elaboração, 
avaliação ou aceitação de projetos ou propostas – inserção, nas composições de custos 
unitários de suas obras e serviços, de informações de origem dos valores de referência 
utilizados (fontes oficiais – Sicro, Sinapi ou pesquisa de mercado), bem como elaboração 
de justificativa circunstanciada em caso de os custos unitários dos serviços excederem 
tais valores de referência, sejam decorrentes de alterações de custos ou coeficientes dos 
insumos –, e ressaltando que a inobservância de quaisquer dispositivos do referido Decreto 
poderá ensejar a apuração de responsabilidades, na forma da lei;

•	 emissão e aprovação das normas técnicas NGL 1.1.2.1.1 (Projeto Básico) e NGL 
1.1.2.1.2 (Projeto Executivo), de 6 de julho de 2016, que estabelecem os documentos 
componentes dos projetos básicos e executivos de construção de ferroviárias a cargo da 
Valec, de forma a padronizar a apresentação e aceitação dos referidos projetos;  

•	 aprovação do Procedimento PQC 02 - Medição e Faturamento de Obras e Serviços e 
Memorando Circular nº 1352/2017/GEMAO/ SUCON, direcionado aos Gerentes Gerais 
dos empreendimentos da FIOL e FNS – Extensão Sul, o qual dispõe orientações acerca dos 
procedimentos a serem seguidos, para a concessão de reajuste de preços, sobre serviços 
para empresas construtoras e supervisoras, conforme a data-base prevista contratualmente.

•	 em complemento à norma “NGL-03-11-003 - Norma Geral de Gestão Contratual”, 
a Unidade emitiu Memorando Circular nº 1532/2017 – SUCON, o qual encaminhou um 
formulário padrão (check-list) com as devidas orientações, para preenchimento a cada 
contratação de novo profissional especialista, constante do Termo de Referência, bem como 
irá incluir o referido formulário (check-list) em procedimento específico a ser elaborado, no 
âmbito do Programa de Qualidade da Construção;

•	 quanto à realização de licitação para contratação de mão de obra qualificada, a partir 
do Edital nº 018/2017, a Valec detalhou no seu Termo de Referência, as atribuições e 
responsabilidades dos profissionais especialistas que vierem a compor as equipes de 

ou superfaturamentos que porventura podem ter ocorridos em outros lotes, tais como os descritos nos itens 2.1.7 e 
2.1.3 dos Relatórios de Fiscalização nº 201504029 e nº 201503123, respectivamente.
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supervisão de obras, bem como elaborou, no âmbito do Programa de Qualidade da 
Construção, Matriz de Responsabilidades que abrange toda a estrutura operacional das 
obras, incluídas nesse contexto as responsabilidades das empresas de supervisão de obras;

•	 aprovação da norma “PQC 15 – Coordenar Demandas e Alterações de Projetos em 
Fase de Obra”;

•	 a Valec passou a promover a nomeação sequencial e rotineira de gestor contratual e 
fiscal residente da Valec para o acompanhamento dos contratos de execução e supervisão 
das obras de todos os lotes licitados; e 

•	 aprovação, no âmbito do Programa da Qualidade da Construção, da norma PQC16 – 
Controlar Documentação de Obra. 
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1. Introdução

 O Programa Temático nº 2072 – Transporte Ferroviário - tem suas ações distribuídas 
entre a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e outras Unidades Jurisdicionadas 
vinculadas ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, além da própria estrutura 
central do referido Ministério.

O Objetivo 0141 - Promover a expansão da malha ferroviária federal por meio da construção 
de novas ferrovias, conexões ferroviárias e acessos -, assim como todos os objetivos vinculados 
ao Programa nº 2072, é de responsabilidade do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, cabendo sua gestão à Valec, com exceção das iniciativas 00BV e 00C4, de responsabilidade 
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

A Valec responde pela gestão orçamentária de 03 (três) das 05 (cinco) iniciativas e nove das 
onze ações orçamentárias vinculadas ao Objetivo 0141, o que equivale a 97% dos recursos 
autorizados para todo o objetivo na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2012.

As 03 (três) iniciativas sob responsabilidade da Valec, vinculadas ao Objetivo 0141 são: 00BU - 
Construção de Ferrovia - EF 151 - Ferrovia Norte-Sul (FNS), 00BZ - Construção de Ferrovia 
- EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e 00C1 – Construção da Ferrovia EF-354 
– Ferrovia de Integração Centro-Oeste (FICO). Das 03 (três) iniciativas citadas, duas foram 
avaliadas: 00BU - FNS e 00BZ - FIOL. 

As ações de construção de ferrovias visam proporcionar uma via econômica de escoamento 
à produção das regiões, com possibilidade de integração aos demais modos de transporte, 
mediante a garantia das operacionalizações dos trechos construídos, dentro dos padrões 
tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

No sítio eletrônico da Valec (www.valec.gov.br), a empresa cita as seguintes razões para a 
implantação dos empreendimentos ferroviários:

Os empreendimentos ferroviários, quando concluídos, irão promover a integração 
nacional, por meio das suas conexões com ferrovias novas e existentes, ligando o país de 
Norte a Sul, de Leste a Oeste, e possibilitarão a ocupação econômica e social de diversas 
áreas, hoje pouco desenvolvidas, mas que demonstram grande potencial produtivo.
Além disso, a construção dessas ferrovias irá minimizar os custos de transportes de 
longa distância e interligará as regiões brasileiras a portos de maior calado, sobretudo 
na região Norte, em posição geograficamente estratégica em relação aos portos da 
Europa e América do Norte. Assim, a matriz logística se tornará mais eficiente o que 
aumentará a competitividade dos produtos brasileiros.
No aspecto social, a possibilidade de articulação de diferentes ramos de negócios 
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proporcionada pela implantação desses empreendimentos ferroviários, contribuirá para 
aumento da renda interna e para o aproveitamento e melhor distribuição da riqueza 
nacional, com a abertura de novas frentes de trabalho. Isso permitirá a diminuição de 
desequilíbrios econômicos entre regiões e pessoas, resultando na melhoria significativa 
da qualidade de vida da população da região.

No sítio eletrônico da Valec (www.valec.gov.br), a empresa cita as seguintes razões para 
a implantação da Ferrovia Norte-Sul (FNS), bem como os objetivos e benefícios da FNS e 
unidades da federação beneficiadas:

A Ferrovia Norte Sul – FNS de Barcarena/PA–Rio Grande/RS foi projetada para promover 
a integração nacional, minimizar custos de transporte e interligar as regiões brasileiras, 
por meio das suas conexões com ferrovias novas e existentes.
...será concluída a ligação ferroviária Barcarena/PA a Rio Grande/RS com 4.197 km 
de extensão, em bitola larga, o que vai configurar uma verdadeira espinha dorsal dos 
transportes ferroviários.

Objetivos FNS
•	 Estabelecer alternativas mais econômicas para os fluxos de carga para o 
mercado consumidor;
•	 Induzir a ocupação econômica do cerrado brasileiro;
•	 Favorecer a multimodalidade;
•	 Conectar a malha ferroviária brasileira;
•	 Promover uma logística exportadora competitiva, de modo a possibilitar o 
acesso a portos de grande capacidade;
•	 Incentivar investimentos, que irão incrementar a produção, induzir processos 
produtivos modernos e promover a industrialização.

Benefícios FNS
•	 Reduzir os custos de comercialização no mercado interno;
•	 Melhorar o desempenho econômico de toda a malha ferroviária;
•	 Aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior;
•	 Incentivar os investimentos, a modernização e a produção agrícola;
•	 Melhorar a renda e a distribuição da riqueza nacional.

Unidades da Federação por onde passará a FNS: Pará, Maranhão, Tocantins, 
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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Na figura 01 consta o diagrama de implantação da Ferrovia Norte-Sul:

Figura 01: Diagrama de implantação da Ferrovia Norte-Sul

Fonte: Disponível em: http://www.valec.gov.br/acoes_programas /FNSFerroviaNorteSul.php, 20/01/2014.
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No sítio eletrônico da Valec (www.valec.gov.br), a empresa cita as seguintes razões para a 
implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), bem como os objetivos e benefícios 
da FIOL e unidades da federação beneficiadas:

A Ferrovia de Integração Oeste Leste-FIOL, com 1.527 km de extensão, estabelecerá 
à comunicação entre o porto em Ilhéus e as cidades baianas de Caetité e Barreiras a 
Figueirópolis, no Tocantins, ponto de interligação dessa ferrovia com a FNS.
Objetivos FIOL

•	 Estabelecer alternativas mais econômicas para os fluxos de carga de 
longa distância;

•	 Favorecer a multimodalidade;

•	 Interligar a malha ferroviária brasileira;

•	 Propor nova alternativa logística para o escoamento da produção agrícola 
e de mineração por meio do terminal portuário de Ilhéus/BA; e

•	 Incentivar investimentos, para incrementar a produção e induzir a 
processos produtivos modernos.

Benefícios FIOL
•	 Reduzir os custos de transporte de grãos, álcool e minérios destinados 
aos mercados internos e externos;

•	 Aumentar a produção agroindustrial da região, motivada por melhores 
condições de acesso aos mercados nacional e internacional;

•	 Interligar os estados de Tocantins, Maranhão, Goiás e Bahia aos portos 
de Ilhéus/BA e Itaqui/MA, o que proporcionará melhor desempenho 
econômico de toda a malha ferroviária;

•	 Incentivar os investimentos, a modernização e a produção;

•	 Melhorar a renda e a distribuição da riqueza nacional.

Unidades da Federação por onde passará a FIOL: Bahia e Tocantins.
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Na Figura 02 consta o diagrama de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste:

Figura 02: Diagrama de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Disponível em: 
<http://www.valec.gov.br/acoes_programas/FerroviaIntegracaoOesteLeste.php>. Acesso em: 

20/01/2014
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Cumpre mencionar que a Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa 
pública, sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil, nos termos previstos na Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008.

A função social da Valec é a construção e exploração de infraestrutura ferroviária. De acordo 
com o Art. 8° da Lei em referência, compete à Valec, em conformidade com as diretrizes do 
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil:

•	 administrar os programas de operação da infraestrutura ferroviária, nas ferrovias a ela 
outorgadas;

•	 coordenar, executar, controlar, revisar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura 
ferroviária, que lhes forem outorgadas;

•	 desenvolver estudos e projetos de obras de infraestrutura ferroviária;

•	 construir, operar e explorar estradas de ferro, sistemas acessórios de armazenagem, 
transferência e manuseio de produtos e bens a serem transportados e, ainda, instalações e 
sistemas de interligação de estradas de ferro com outras modalidades de transportes;

•	 promover os estudos para implantação de Trens de Alta Velocidade, sob a coordenação 
do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil;

•	 promover o desenvolvimento dos sistemas de transportes de cargas sobre trilhos, 
objetivando seu aprimoramento e a absorção de novas tecnologias; 

•	 celebrar contratos e convênios com órgãos nacionais da administração direta ou 
indireta, empresas privadas e com órgãos internacionais para prestação de serviços técnicos 
especializados; e 

•	 exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, conforme previsão em seu 
estatuto social.

Para realização das ações, a Valec, por meio da Diretoria de Engenharia (DIREN), 
primeiramente contrata empresas para elaboração dos projetos básicos de construção das 
ferrovias. Em seguida, com os projetos das obras desenvolvidos, são realizadas as contratações 
das empresas responsáveis pelas construções das ferrovias. Para supervisão da execução das 
obras, a Valec contrata ainda empresas especializadas (Empresas Supervisoras), que auxiliam 
as Gerências Regionais da Valec na fiscalização da execução dos contratos de construção das 
ferrovias. Concomitante à realização das obras são elaborados os projetos executivos pela 
Superintendência de Projetos, por intermédio das Empresas Supervisoras. No caso dos 
projetos executivos das obras de arte especiais, entretanto, a elaboração é feita pelas próprias 
construtoras contratadas.
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A seguir, o fluxo resumido da ação:

Fluxograma Valec – DF

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações divulgadas pela Valec.
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Fluxograma Valec – Regional

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações divulgadas pela Valec.
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Os principais atores envolvidos na gestão das ações, além da Valec, são:

•	 Casa Civil: monitora as ações governamentais dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, em especial as metas e programas prioritários;

•	 Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil: vinculação na consecução dos 
objetivos do PAC e os referentes à área de transporte ferroviário;

•	 Ministério do Planejamento: Coordenação na distribuição dos recursos e orientações 
diversas;

•	 Empresas construtoras: contratadas por meio de licitação executam as obras de 
construção da ferrovia.  

•	 Empresas supervisoras: contratadas por meio de licitação acompanham a execução 
da obra e auxiliam a fiscalização da Valec.

Os públicos alvos das ações desenvolvidas no âmbito do Objetivo 0141 são: 

•	 os agentes produtores e transportadores de cargas, principalmente minério de ferro, 
grãos e farelos, álcool, açúcar e algodão, nos Estados do Maranhão, de Tocantins, de Goiás 
e da Bahia;

•	 os mercados consumidores das cargas transportadas pelas ferrovias; e

•	 as comunidades lindeiras às ferrovias.

Mecanismos de controle

Em relação aos mecanismos de controle, a responsabilidade pela execução e 
acompanhamento das Ações é da Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, por 
meio de sua Superintendência de Construções, vinculada à Diretoria de Engenharia. Essa 
Superintendência, conforme seu Regimento Interno, possui as seguintes atribuições:

•	 executar e gerenciar os contratos de serviços de engenharia;

•	 elaborar o planejamento do empreendimento; 

•	 promover o acompanhamento físico/financeiro do empreendimento.

Ainda, destaca-se dentro da estrutura da empresa a Auditoria Interna, a qual possui as seguintes 
competências regimentais:

•	 acompanhar a gestão administrativa da organização, fornecendo aos órgãos da 
Administração Superior informações sobre o desempenho e a eficácia de suas atividades;

•	 propor medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.

Para o cumprimento de sua atribuição regimental, verifica-se que a Auditoria Interna promove 
fiscalizações periódicas nos Lotes das Ferrovias em construção, em cumprimento do seu Plano 
Anual de Auditoria Interna – PAINT.
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Ademais, vale destacar a existência de Gerências Regionais, as quais são responsáveis pelo 
acompanhamento da execução dos contratos firmados, por meio dos seus fiscais de contrato. 

Como agentes externos, ressalte-se a atuação do Tribunal de Contas da União – TCU, da 
Polícia Federal, do Ministério Público da União – MPU, da própria CGU e da população.

Volume de Recursos Envolvidos

O montante de recursos orçamentários destinados às ações da Valec escolhidas, 
pertencentes ao Programa Temático nº 2087, antigo Programa Temático  
nº 2072 – Transporte Ferroviário, Objetivo: 0141, Iniciativas: 00BU - Construção de Ferrovia - 
EF 151 - Ferrovia Norte-Sul (ações orçamentárias 11ZH, 11ZI e 11ZD) e 00BZ - Construção 
de Ferrovia - EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste (ações orçamentárias 11ZE e 124G), 
é o constante no Quadro 09 a seguir: 

Quadro 09: Montante de recursos orçamentários destinado às ações orçamentárias da Valec 
escolhidas pertencentes ao Programa Temático nº 2087, antigo Programa Temático nº 2072 – 

Transporte Ferroviário

Exercício Dotação Despesas 
Empenhadas

Despesas 
Liquidadas Despesas Pagas

2016 820.969.352,00 787.209.087,09 557.130.829,81 555.236.035,10

2015 1.372.281.026,00 1.167.952.860,68 1.037.059.029,31 883.932.343,49

2014 2.537.218.888,00 2.356.839.253,49 1.834.779.745,72 1.812.508.037,63

2013 1.580.400.000,00 1.575.541.926,71 1.068.556.800,29 1.066.003.427,33

2012 2.130.101.478,00 1.414.782.318,34 432.473.800,54 432.232.898,32

Total 8.440.970.744,00 7.302.325.446,31 4.930.000.205,67 4.749.912.741,87

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes no sistema 
Tesouro Gerencial. Consulta efetuada em 11.04.2017.

Vale salientar que a maior parte do orçamento previsto não é executada no exercício, sendo 
inscrita em restos a pagar, conforme informação constante no Relatório de Auditoria Anual de 
Contas da Valec, exercício de 2012. Este fato dificulta a avaliação da realização comparada com 
as metas da ação orçamentária para cada exercício, haja vista que a execução no exercício é 
financiada em grande parte com recursos de exercícios anteriores.

Metas

Dentre as metas previstas para o Objetivo 0141, vinculado ao antigo Programa Temático nº 
2072 – Transporte Ferroviário, estão as constantes no Quadro 10. 
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Quadro 10: Metas previstas para o Objetivo 0141, vinculado ao Programa Temático 2072

Regionalização da Meta Qtde Unidade

Vetor Logístico Centro-Norte 855,00 Quilômetro construído

Vetor Logístico Centro-Sudeste 941,00 Quilômetro construído

Vetor Logístico Nordeste Meridional 1.022,00 Quilômetro construído

Vetor Logístico Nordeste Setentrional 1.728,00 Quilômetro construído

Resultado Pretendido Expansão da malha ferroviária do país em 4.546 
quilômetros.

Fonte: PPA 2012-2015.

Avaliação do Cumprimento das Metas Físicas e Financeiras Planejadas

Quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras planejadas para o exercício 2015, 
verificou-se, por meio da Auditoria Anual de Contas 2016 – Exercício 2015, os seguintes dados 
e fatos dispostos nos Quadros 11 a 13 que impactaram os resultados.

A execução física das ações de competência da Unidade encontra-se descrita no Quadro 11, 
apresentado a seguir:

Quadro 11: Demonstrativo da execução física das Ações 11ZD, 11ZE, 11ZH e 124G em 2015

Ação

Meta Física

Unidade de 
Medida (%) Previsão Execução

Execução /
Previsão 

(%)

11ZE - Construção da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité 

- no Estado da Bahia.

% de avanço 
físico 

acumulado
71,45 70,29 98,4%

124G - Construção da Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste – Caetité/BA – 

Barreiras/BA.

% de avanço 
físico 

acumulado
8,22 8,64 105,1%

11ZH - Construção da Ferrovia Norte-sul 
– Ouro Verde de Goiás - São Simão - no 

Estado de Goiás.

% de avanço 
físico 

acumulado
88,80 85,68 96,5%

11ZI - Construção da Ferrovia Norte-Sul - 
Santa Vitória - Iturama - no Estado de 

Minas Gerais.

% de avanço 
físico 

acumulado
80,20 79,16 98,7%

Fonte: Elaborado pela CGU, a partir de consulta ao Relatório de Gestão 2015 da Valec.

Observa-se que todas as ações da Valec constantes da amostra analisada tiveram um bom 
desempenho físico. Todavia, em que pese os bons números no ano, verifica-se que, em alguns 
casos, a execução física dos lotes está num percentual acumulado muito baixo, impactando 
diretamente na conclusão, e por conseguinte, na operação da Ferrovia, como ocorre nos Lotes 
01F, 05F, 05FA, 06F, 07F, 03SA, conforme detalhamento disposto no Quadro 12 a seguir:
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Quadro 12: Percentual de execução física dos das Ações 11ZE, 11ZH, 11ZI e 124G em 2015

Ação Governamental Lotes
% execução 

total das 
obras

11ZE - Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus - 
Caetité - no Estado da Bahia.

01F 36,09

02F 91,96

2FA 86,35

03F 86,94

04F 76,63

124G - Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – Caetité/BA 
– Barreiras/BA.

05F 17,22

05FA 20,78

06F 2,38

07F 4,86

11ZH - Construção da Ferrovia Norte-sul – Ouro Verde de Goiás - São 
Simão - no Estado de Goiás.

01S 91,17

02S 94,75

03S 97,71

03SA 13,99

11ZI - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória - Iturama - no 
Estado de Minas Gerais. 04S 79,16

Fonte: Elaborado pela CGU, a partir de consulta ao Relatório de Gestão 2015.

Sobre a baixa execução de cada lote, a Valec pontua os seguintes problemas enfrentados:

•	 Lote 01F: interferências com desapropriação de áreas que coincidem com o traçado da 
Ferrovia; interferências com a rede (ex.: linhas de transmissão CHESF); e contingenciamento 
de recursos pelo Governo Federal.

•	 Lote 05F: interferências ambientais (ex.: Barragem de Ceraíma e Marco Zero 
Espeleológico); e contingenciamento de recursos pelo Governo Federal.

•	 Lote 05FA: interferências com desapropriação de áreas que cruzam o traçado da 
Ferrovia (ex.: Comunidade Quilombola no encontro da ponte na margem direita do Rio 
São Francisco); e contingenciamento de recursos pelo Governo Federal.

•	 Lote 06F: interferências ambientais com cavernas que coincidem com traçado da 
Ferrovia; interferências com desapropriação de áreas que coincidem com o traçado da 
Ferrovia.; e contingenciamento de recursos pelo Governo Federal.

•	 Lote 07F: interferências ambientais com cavernas que coincidem com traçado da 
Ferrovia; interferências com desapropriação de áreas que coincidem com o traçado da 
Ferrovia; e contingenciamento de recursos pelo Governo Federal.

•	 Lote 03SA: Contingenciamento de recursos pelo Governo Federal.
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A fim de solucionar ou, pelo menos, minimizar os problemas enfrentados, a Valec adotou as 
seguintes medidas:

•	 Lote 01F: implementação dos processos de desapropriação para liberação das respectivas 
áreas; elaboração de projeto de mudança de traçado da Ferrovia; e reprogramação da obra 
para adequar ao recurso disponível.

•	 Lote 05F: adequação do projeto para atender as condicionantes do IBAMA para o trecho 
da Barragem e início do processo de licitação para contratação dos estudos de Marco Zero; 
e reprogramação da obra para adequar ao recurso disponível.

•	 Lote 5FA: implementação dos processos de desapropriação para liberação das 
respectivas áreas; e reprogramação da obra para adequar ao recurso disponível.

•	 Lote 06F: elaboração de projeto para alteração do traçado da Ferrovia nos trechos das 
cavernas (condicionantes ambientais); implementação dos processos de desapropriação para 
liberação das respectivas áreas; e reprogramação da obra para adequar ao recurso disponível.

•	 Lote 07F: elaboração de projeto para alteração do traçado da Ferrovia nos trechos das 
cavernas (condicionantes ambientais); implementação dos processos de desapropriação para 
liberação das respectivas áreas; e reprogramação da obra para adequar ao recurso disponível.

•	 Lote 03SA: reprogramação da obra para adequar ao recurso disponível.

•	 Lote 05SA: reprogramação da obra para adequar ao recurso disponível.

Sobre a execução financeira, não se verifica problemas sérios no atingimento de suas metas, 
conforme Quadro 13 a seguir: 

Quadro 13: Demonstrativo da execução financeira das Ações 11ZD, 11ZE, 11ZH e 11ZI em 2015

Ação
Meta Financeira

Dotação Despesas 
Empenhadas

Despesas 
Liquidadas

Liquidado /
Dotação (%)

11ZE - Construção da 
Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste - Ilhéus - Caetité 
- no Estado da Bahia.

531.121.159,00 519.376.681,99 435.707.746,41 82,0%

11ZH - Construção da 
Ferrovia Norte-sul – Ouro 

Verde de Goiás - São Simão 
- no Estado de Goiás.

479.836.840,00 328.531.035,07 296.945.182,46 61,9%

11ZI - Construção da 
Ferrovia Norte-Sul - Santa 

Vitória - Iturama - no Estado 
de Minas Gerais.

147.381.476,00 137.342.946,03 132.989.986,70 90,2%

124G - Construção da 
Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste – Caetité/BA – 
Barreiras/BA.

128.347.887,00 110.301.306,54 107.292.290,07 83,6%

Fonte: Elaborado pela CGU, a partir de consulta ao Siafi Gerencial e Relatório de Gestão 2015 da Valec.
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2. Objetivos e abordagem

 A relevância da Ferrovia Norte-Sul está diretamente relacionada com os objetivos 
econômicos e sociais advindos com sua implantação, a qual promoverá a integração nacional, 
minimizando os custos de transporte de longa distância e interligando as regiões Norte e 
Nordeste às regiões Sul e Sudeste, por meio das suas conexões. Destaca-se ainda a exposição 
do empreendimento na mídia.

A iniciativa 00BU – Construção da Ferrovia Norte-Sul - possui o maior número de ações 
do antigo Programa Temático nº 2072 – Transporte Ferroviário e é, na sua totalidade, de 
responsabilidade da Valec. A iniciativa representa 36,1% dos recursos autorizados para o 
Programa no âmbito do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e por 46,5% dos 
recursos previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2012 para a Valec.

Por sua vez, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste dinamizará o escoamento da produção do 
estado da Bahia e servirá de ligação dessa região com outros polos do país, por intermédio de 
conexão com a Ferrovia Norte-Sul.

A iniciativa 00BZ – EF-334 – Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - representa 
39,3% dos recursos autorizados em 2012 para todo o Programa Temático nº 2072 – Transporte 
Ferroviário do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e por 50,6% dos recursos do 
Programa destinados à Valec. As duas ações que compõem a iniciativa (11ZE e 124G) são de 
responsabilidade da Valec.

Cabe mencionar que as iniciativas e respectivas ações orçamentárias estão inseridas no 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.

Vale salientar que a iniciativa 00C1 – Construção da Ferrovia EF-354 – Ferrovia de Integração 
Centro-Oeste – e ações vinculadas 7S27 e 13ED não serão avaliadas, tendo em vista que os 
lotes ferroviários da iniciativa foram enquadrados no novo modelo de exploração de ferrovias, 
constante do Programa de Investimentos em Logística (PIL), lançado pelo Governo Federal em 
15 de agosto de 2012. 

No que se refere à criticidade, a execução das Ações possui diversos pontos críticos para a sua 
execução, com destaque para: elaboração dos projetos básicos ou executivos de engenharia, execução 
física e controle qualitativo das obras e serviços e medição e pagamento dos serviços contratados. 

No que se refere à materialidade, a execução orçamentária referente aos exercícios 2012 a 
2016, quanto aos recursos destinados à Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul e à Ferrovia de 
Integração Oeste-Leste, é a constante no Quadro 14.
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As ações governamentais de transporte ferroviário, por se tratarem de obras de grande vulto, 
possuem características diferenciadas que foram consideradas no estabelecimento das questões 
estratégicas.

Ao contrário de programas tradicionais, em que ocorre uma pulverização da aplicação de 
recursos, com elevado número de intervenções e maior simplicidade de execução, as ações de 
obras ferroviárias caracterizam-se por serem empreendimentos de grande materialidade, de 
alta complexidade, com menor quantidade de despesas faturadas.

Dessa forma, e, considerando ainda o escopo das demandas de trabalho existentes, para o 
estabelecimento das questões estratégicas, os elementos de análises, no caso os lotes, assumem 
relevância material para o interesse do acompanhamento da política pública, tornando-se 
fonte primária dos resultados da avaliação da execução da ação. A seguir, são apresentadas as 
questões estratégicas a serem respondidas.

1. Foi observado o princípio da isonomia no procedimento licitatório?

1.1. As empresas participantes possuem os mesmos sócios ou com grau de parentesco próximo?

1.2. O Edital apresenta cláusulas que restringem a competitividade?

1.3. Foi dada a devida publicidade ao certame?

1.4. A modalidade de licitação escolhida é adequada?

1.5. O rito processual está de acordo com a legislação?

2. O projeto garante a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a 
economicidade das obras?

2.1. Os custos da obra correspondem aos de mercado?

2.2. O projeto está constituído de todos os elementos que garantem a integridade da obra?

2.3. Estão corretos os cálculos dos volumes de transporte de terraplenagem e das distâncias médias 
de transporte cobradas?

3. A empresa supervisora está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

3.1. A equipe e os equipamentos contratados se encontram na obra?

3.2. Existem relatórios que refletem a realidade da obra?
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3.3. A estrutura montada pela empresa está compatível com a contratada?

4. O fiscal do contrato está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

4.1. O cronograma está sendo cumprido no prazo previsto ou os atrasos são justificáveis?

4.2. O atesto dos serviços medidos é coerente com a execução verificada em campo, especificamente 
em relação à natureza e aos quantitativos dos serviços?

4.3. Os controles são suficientes para dar transparência, prevenir, detectar e corrigir as 
desconformidades entre o conteúdo dos boletins de medição e a real execução da obra?

5. A medição está adequada, levando-se em conta a conformidade com as 
especificações técnicas e projeto executivo aprovado?

5.1. Os serviços de colocação de dormentes estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

5.2. Os serviços de hidrossemeadura e de instalação da cerca estão sendo realizados conforme as 
especificações técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

5.3. Os serviços de obras de arte estão sendo realizados conforme as especificações técnicas, projeto 
executivo aprovado e o medido no boletim?

5.4. Os serviços de colocação de trilhos estão sendo realizados conforme as especificações técnicas, 
projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

5.5. Os serviços de soldagem dos trilhos estão sendo realizados conforme as especificações técnicas, 
projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

5.6. Os serviços de escavação e aterro estão sendo realizados conforme as especificações técnicas, 
projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

5.7. As distâncias médias de transporte cobradas estão sendo realizadas conforme as especificações 
técnicas, projeto executivo aprovado e o boletim de medição?

3. Escopo da avaliação

 O acompanhamento sistemático do programa aconteceu por meio de três Planos 
Operacionais (PO), que visam verificar os pontos críticos levantados para execução da ação de 
governo:
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•	 PO1: previu-se que, se for o caso, seria realizado na sede da Valec em Brasília e refere-
se à análise do procedimento de licitação das obras e serviços realizado pela Valec. 

•	 PO2: Deverá ser realizado “in loco” e concentra-se na execução dos contratos das 
empresas supervisoras, responsáveis pelo acompanhamento da obra e apoio técnico ao 
gerenciamento e fiscalização pelo representante da Valec.

•	 PO3: Também realizado “in loco”, focalizando a execução do contrato da empresa 
construtora.

Destaca-se que, para o segundo e terceiro planos operacionais (PO2 e PO3), estabeleceu-
se a divisão entre as etapas de projeto e execução, de forma a garantir os devidos testes e 
levantamentos relativos ao empreendimento.

No que se refere à criticidade, a execução das ações possui diversos pontos críticos para a sua 
execução, todavia, foram destacados 05 (cinco) pontos críticos a serem monitorados durante 
as ações de controle:

•	 01 – Licitação e contratação de obras e serviços;

•	 02 – Elaboração de projetos;

•	 03 - Acompanhamento da obra pela respectiva empresa supervisora;

•	 04 – Gerenciamento e Fiscalização da obra pelo engenheiro residente;

•	 05 – Execução das Obras e Serviços Contratados.

Do universo de 13 obras em andamento, duas obras foram fiscalizadas em 2013 (Lotes 2F da 
Fiol e 2S da FNS – Extensão Sul) e quatro obras foram fiscalizadas em 2015 (Lotes 3F da Fiol e 
3S, 4S e 5S da FNS – Extensão Sul) – perfazendo um total de seis obras fiscalizadas (46,15%)4. 
Para maiores detalhes sobre as obras fiscalizadas e em andamento vide Anexo I e II deste 
relatório.

Para cada obra selecionada foram efetuadas 2 (duas) ações de controle5, perfazendo 8 (oito) 
relatórios de fiscalização. A divisão em duas ações de controle teve como objetivo analisar 
diferentes pontos críticos de execução da obra, a saber: (1) verificar se os projetos elaborados 
das obras/serviços garantem a viabilidade, o desempenho, a qualidade, funcionalidade e 
economicidade da obra, bem como se a obra e os serviços executados estão em conformidade 
com as especificações técnicas e o projeto executivo, sem desvios comprometedores da 
qualidade e funcionalidade do empreendimento, de forma a causar prejuízos ao erário e à 
sociedade; (2) verificar se há acompanhamento e controle efetivo da execução das obras 
e serviços contratados, tanto pela empresa supervisora contratada quanto pela fiscalização 
exercida pela Valec (atuação do fiscal residente). Ou seja, analisou-se diretamente o cumprimento 
dos pontos críticos 02, 03, 04 e 05 mencionados acima e, indiretamente, o cumprimento do 
ponto crítico 01.

4  Para maiores informações sobre as obras fiscalizadas vide Anexo I deste relatório. 
5  Em 2013 foram 4 (quatro) ações de controle para cada obra. 
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Para a realização das fiscalizações nos lotes selecionados, montou-se plano de ação de controle 
no qual as equipes utilizaram procedimentos e questionários previamente estabelecidos que 
contemplassem técnicas de fiscalização, detalhamentos e testes suficientes para atingimento 
dos objetivos dos trabalhos, tais como: inspeção documental, conferência de cálculo, revisão 
analítica, registros fotográficos, entrevistas com o engenheiro residente e responsável pela 
Empresa Supervisora, entre outros.

Os contratos fiscalizados (com aditivos contratuais) somam  
R$ 3.882.510.939,55, conforme Quadro 15, e representam 59,59% dos recursos empenhados 
de 2012 a 2015 (R$ 6.515.116.359,22).

Quadro 15: Valor dos contratos fiscalizados à época

Contrato Lote 2F Fiol 
(R$)

Lote 2S 
Extensão Sul - 

FNS (R$)

Lote 3F Fiol 
(R$)

Lote 3S 
Extensão Sul – 

FNS (R$)

Lote 4S 
Extensão Sul – 

FNS (R$)

Lote 5S 
Extensão Sul – 

FNS (R$)

1. Executora 728.592.392,65 446.639.112,75 462.732.190,01 780.842.239,63 612.062.416,92 541.026.573,40

2. Supervisora 47.182.214,30 35.641.659,69 56.371.174,96 65.681.617,72 59.546.284,79 46.193.062,73

Total 775.774.606,95 482.280.772,44 519.103.364,97 846.523.857,35 671.608.701,71 587.219.636,13

Total Geral 3.882.510.939,55

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

As ações de controle, indispensáveis para o alcance dos resultados apresentados no presente 
Relatório, foram executadas pelas Controladorias-Regionais da União nos estados da Bahia, de 
Goiás, Minas Gerais e São Paulo, em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal. Para subsídio à realização dos trabalhos, foram empreendidas as 
seguintes ações prévias:

•	 Levantamentos de dados junto à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A sobre 
os lotes objetos da fiscalização;

•	 Contato com a Valec, visando a programação da fiscalização no local da obra; e 

•	 Planejamento da realização das atividades de campo.

As seguintes ações de fiscalização foram desenvolvidas pela equipe ao longo dos trabalhos:

•	 Análise da documentação fornecida pela Valec, montagem de roteiro e seleção de 
amostra para fiscalização em campo;

•	 Contato com a Valec, empresa construtora e empresa supervisora no canteiro da obra 
para coleta de informações;

•	 Entrevista com o engenheiro chefe da supervisora;

•	 Inspeção da frente de execução da obra e inspeção física da amostra selecionada, com 
coleta de informações e dados no canteiro de obras, para a verificação do cumprimento do 
cronograma, da conformidade dos serviços executados com os projetos e normas da Valec 
e da ocorrência de superfaturamento de quantidade ou qualidade;
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•	 Inspeção do canteiro de obras e inspeção física dos equipamentos e veículos 
disponibilizados pela empresa supervisora;

•	 Inspeção física dos recursos humanos da supervisora;

•	 Inspeção da estrutura de supervisão: laboratório e inspeção física/frentes de serviço; e 

•	 Análise de custos da obra e da supervisão, por meio de planilhas de custos e composições 
dos serviços. 

4. Resultado

 A apuração realizada teve como parâmetro a fiscalização das seis obras selecionadas 
relacionadas no tópico 3 – Escopo da Avaliação.

Cabe mencionar que os resultados obtidos descrevem problemas estruturantes que impactam 
ou poderão impactar todo o programa, fazendo com que os objetivos delineados possam não 
ser atingidos ou os custos incorridos sejam exorbitantes. 

Antes de apresentar os resultados, cumpre mencionar um breve resumo sobre os lotes licitados 
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), subtrecho compreendido entre Ilhéus e Barreiras, 
e subtrecho da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS), compreendido entre Ouro Velho/
GO (km 0+000) e Estrela do Oeste/SP (km 669+550):

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), subtrecho compreendido entre Ilhéus e 
Barreiras

A Valec realizou, em 18 de agosto de 2010, licitação na modalidade Concorrência, de 
nº 005/2010, cujo objeto era a contratação de empresa para execução, sob o regime de 
empreitada por preço unitário, de obras e serviços de engenharia para implantação do 
subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), compreendido entre Ilhéus e 
Barreiras, cujos serviços incluíam a mobilização, terraplenagem, pavimentação dos acessos, 
drenagens, obras complementares, obras de artes correntes, superestrutura ferroviária e 
obras de artes especiais.

Para tanto, dividiu o objeto da licitação em sete lotes, orçados no valor total de  
R$ 4.243.946.481,33. A seguir apresenta-se o resumo contratual do lote fiscalizado.

Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS), compreendido entre Ouro Velho/GO (km 
0+000) e Estrela do Oeste/SP (km 669+550)

A – Contratação do Projeto Básico



47

A Valec realizou a Concorrência nº 013/2008, visando à contratação de empresa de engenharia 
para a elaboração de projeto básico de infraestrutura, de superestrutura e estudos operacionais 
para a implantação do subtrecho da FNS - Ferrovia Norte-Sul compreendido entre Ouro Velho/
GO (km 0+000) e Estrela do Oeste/SP (km 669+550).

O subtrecho foi dividido em quatro lotes para a elaboração do projeto básico. Ressalte-se que, 
tanto a licitação para a contratação do projeto executivo (Concorrência nº 012/2009), quanto 
a licitação para a contratação da execução das obras (Concorrência nº 004/2010) dividiram 
o subtrecho em cinco lotes, não coincidentes com aqueles definidos na Concorrência nº 
013/2008, conforme Quadro 16 a seguir.

Quadro 16: Lotes da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul

Lote Concorrência nº 013/2008 
(elaboração do projeto básico) Lote

Concorrência nº 012/2009 (elaboração 
do projeto executivo) e Concorrência nº 

004/2010 (execução das obras)

01
Ouro Verde de Goiás (km 0+000) à BR-

060/GO (km 171+760) - Extensão: 
167,84 km

01S Ouro Verde/GO (km 0+000) - GO-156 (km 
111+219) - Extensão: 111,47 km

02S
Rodovia GO-156 (km 111+219) - Ponte 

sobre o Rio Verdão (km 250+720) - 
Extensão: 135,58 km02

BR-060/GO (km 171+760) à BR-452/
GO (km 307+640) - Extensão: 136,12 

km

03S
Ponte sobre o Rio Verdão (km 250+720) - 
Ponte sobre o Córrego Cachoeirinha (km 

386+660) - Extensão: 135,90 km03
BR-452/GO (km 307+640) à Ponte 

sobre o Rio Paranaíba (km 498+200) - 
Extensão: 190,68 km

04S
Ponte sobre o Córrego Cachoeirinha (km 

386+660) - Ponte sobre o Rio Arantes (km 
527+640) -  Extensão: 141,00 km

04
Ponte sobre o Rio Paranaíba (km 
498+200) à Estrela do Oeste (km 
669+550) - Extensão: 171,27 km 05S

Ponte sobre o Rio Arantes (km 527+640) - 
Estrela do Oeste (km 669+550) - Extensão: 

141,82 km 

Fonte: Elaborado pela CGU, com base nos processos licitatórios relativos às Concorrências  
nº 013/2008, nº 012/20019 e nº 004/2010, realizadas pela Valec.

B – Contratação do Projeto Executivo

A Valec realizou a Concorrência nº 012/2009, visando à contratação de empresas de consultoria 
de engenharia para elaboração de projeto executivo de Engenharia Ferroviária do subtrecho da 
Ferrovia Norte-Sul compreendido entre Ouro Velho/GO (km 0+000) e Estrela do Oeste/SP 
(km 669+550), contemplando cinco lotes, conforme anteriormente mostrado no Quadro 16.

C – Contratação da Execução da Obra

A Valec realizou, em 18/08/2010, licitação na modalidade Concorrência, de nº 004/2010, tendo 
como objeto a contratação de empresa para execução, sob o regime de empreitada por preço 
unitário, de obras e serviços de engenharia para implantação do subtrecho da Ferrovia Norte-
Sul compreendido entre Ouro Velho/GO (km 0+000) e Estrela do Oeste/SP (km 669+550), 
cujos serviços incluíam a mobilização, terraplenagem, pavimentação dos acessos, drenagens, 
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obras complementares, obras de artes correntes, superestrutura ferroviária e obras de artes 
especiais. Para tanto, dividiu o objeto da licitação em cinco lotes, orçados no valor total de  
R$ 2.401.878.133,38. 

A seguir, apresentam-se os resultados para cada uma das questões estratégicas pertinentes aos 
diversos aspectos da avaliação.

4.1. Foi observado o princípio da isonomia nos procedimentos licitatórios de cada lote?

Apesar de a análise específica em relação à realização da licitação de obras e serviços pela Valec 
não ter sido efetuada, em virtude de todos os lotes terem sido licitados em 2010. Todavia, 
com base na análise da execução contratual das obras fiscalizadas, alguns resultados e reflexos 
podem ser mencionados. 

Apurou-se que os descontos concedidos quando da licitação das obras e serviços foram irrisórios, 
conforme Quadro 17 a seguir, bem como não estimulou a competitividade entre os licitantes.

Quadro 17: Descontos irrisórios concedidos quando da licitação das obras e serviços dos lotes 
da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS)

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol)

Lote Valor do 
orçamento Valor ofertado Desconto Consórcio Vencedor

1F 583.246.469,46 574.497.646,72 1,50% SPA / Delta / Convap (2)

2F 652.980.952,60 650.414.035,89 0,39% Galvão / OAS

3F 412.763.785,63 403.269.812,83 2,30% Torc / Ivai / Cavan

4F 745.046.362,63 739.879.305,98 0,69% Andrade Gutierrez / Barbosa Mello / 
Serveng (2)

5F 724.867.503,46 720.083.377,91 0,66% Mendes Júnior / Sanches Tripoloni / Fidens 
(3)

6F 581.090.193,31 575.110.771,42 1,03% Constran / Egesa / Pedrasul / Estacon / CMT

7F 543.951.214,24 535.729.183,11 1,51% Tiisa / Cowan / Almeida Costa / Trier / 
Pelicano

Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS)

Lote Valor do 
orçamento Valor ofertado Desconto Consórcio Vencedor

1S 403.949.043,55 387.767.087,66 4,01% Aterpa / Ebate (2)

2S 380.498.260,59 (1) 
376.552.198,77 1,04% Pavotec/Ourívio/Tejofran/Fuad Rassi/

Sobrado

3S 652.474.236,45 632.897.889,42 3,00% Ferrosul - Queiroz Galvão / Camargo Corrêa

4S 526.388.081,21 520.053.301,60 1,20% Constran / Egesa / Carioca

5S 441.259.945,54 434.368.432,66 1,56% Tiisa Triunfo Iesa Infraestrutura S/A

Fonte: Editais de Concorrência nº 004/2010 e nº 005/2010 e Relatórios Finais de licitações 
realizadas. Disponível em: < http://www.valec.gov.br/LicitacaoConcorrencia.php>.

(1) O Consórcio Ferrosul (Queiroz Galvão / Camargo Corrêa) que ofertou a melhor proposta, no valor 
de R$ 372.886.941,76, desistiu do Lote 2S e prosseguiu somente em relação ao Lote 3S. 

(2) Contrato rescindido.
(3) O contrato acabou sendo assinado com a empresa Pavotec (Contrato nº 006/2014).
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Tal situação pode ser descrita principalmente pelo fato de a licitação não ter sido precedida 
de um amplo estudo, com detalhamento suficiente de todos os elementos necessários para 
caracterizar a obra, o que implica em aumento dos riscos para os futuros empreendedores e 
em aumento dos gastos públicos. 

Ante o exposto, observou-se que o planejamento precário da execução feito pela Valec, 
com projetos básicos deficientes, não estimulou a competitividade e a redução dos preços 
ofertados, ao contrário, estimulou o conluio, o desinteresse pelos investidores e a ocorrência 
de descontos irrisórios em relação ao orçamento de referência, em virtude de os riscos do 
empreendimento serem altos. As irregularidades apontadas nos relatórios de fiscalizações 
efetuadas evidenciaram impactos extremamente relevantes no contrato, seja no que diz 
respeito a atrasos no cronograma físico-financeiro da obra, seja no tocante à ocorrência de 
superestimativa, sobrepreço e/ou superfaturamento6 no orçamento da obra, aditivos de valor 
e custos extraordinários com a supervisão da obra, ou ainda sujeitando a ferrovia a falhas de 
execução, quanto também em relação aos objetivos da obra, tendo em vista que a repercussão 
negativa não ocorre apenas no âmbito financeiro, mas também no cronograma previsto, o 
que posterga a utilização do equipamento pelo Estado e impacta sobremaneira na capacidade 
produtiva e de geração de renda regional e nacional.

4.2. O projeto básico/executivo garante a funcionalidade e a economicidade das obras 
de cada lote?

Os projetos básicos e executivos são as principais referências de execução das obras ou serviços 
de engenharia e é o que garantirá a viabilidade, o desempenho, a qualidade, funcionalidade e 
economicidade das obras. Dessa forma, qualquer erro no projeto terá grandes repercussões 
na aplicação dos recursos. 

Assim, é essencial avaliar se os projetos elaborados garantem a funcionalidade e a economicidade 
das obras.

Para responder essa questão estratégica, buscou-se opinar sobre as subquestões que foram 
consideradas como fundamentais, a saber:

•	 Os custos da obra correspondem aos de mercado?

•	 O projeto está constituído de todos os elementos que garantem a integridade da obra?

•	 Estão corretos os cálculos das distâncias médias de transporte cobradas?

6  O Sobrepreço ocorre quando uma cotação de um bem ou serviço é superior ao valor praticado pelo merca-
do. Já o Superfaturamento se verifica após a regular liquidação da despesa, ou seja, depois da aquisição, faturamento e 
pagamento de um bem ou serviço. (Tribunal de Contas da União, Acórdão 316/2006, Relator: Ubiratan Aguiar, Órgão 
Julgador: Plenário, Sessão 15/03/2006)
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As subquestões foram respondidas com base nos resultados obtidos das ações de controles 
realizadas nos lotes fiscalizados pela CGU. A seguir, são apresentados os resultados da avaliação 
de cada uma das subquestões.

4.2.1. Os custos das obras correspondem aos de mercado?

A definição dos custos da obra a ser contratada é uma das fases mais importantes do 
planejamento do empreendimento. A elaboração de um orçamento preciso, consubstanciado 
nos custos unitários dos serviços que serão executados e com grau de precisão adequado, 
contribuirá decisivamente para o sucesso da contratação. 

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 7º, inciso II, preconiza que as obras e os serviços de engenharia 
somente poderão ser licitados se “existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários”. 

O descumprimento da legislação que regulamenta esses aspectos é rotineiro e gera significativos 
prejuízos ao Erário. Em algumas situações, ocasiona a paralisação do empreendimento, com 
aumento desnecessário dos custos, prejuízos ao cronograma previsto e distorções nos estudos 
de viabilidade, bem como a postergação da utilização do equipamento pelo Estado, impactando 
sobremaneira na capacidade produtiva e de geração de renda regional e nacional.

Assim, é essencial avaliar se os custos das obras correspondem aos de mercado. 

A partir dos 12 (doze) contratos fiscalizados, verificou-se que os custos das obras avaliadas não 
correspondem aos custos de mercado.

Os sobrepreços e superfaturamentos identificados e mantidos foram de  
R$ 6.276.445,48 e de R$ 146.208.729,887, respectivamente.

Verificou-se que os achados constantes no Quadro 18 a seguir impactaram negativamente os 
custos das obras avaliadas:

7  Inclui, dentre outros, os achados constantes no Quadro 19. Entretanto, não inclui outros benefícios financeiros 
dependentes de mensuração de valor, por exemplo, os itens 2.1.9 e 2.1.10 do Relatório de Fiscalização nº 201504030, 
ou superfaturamentos que porventura podem ter ocorridos em outros lotes, tais como os descritos nos itens 2.1.7 e 
2.1.3 dos Relatórios de Fiscalização nº 201504029 e nº 201503123, respectivamente.
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Quadro 18: Inconsistências evidenciadas quanto aos custos das obras fiscalizadas

Principais Achados

Contrato de execução das obras e serviços

Superfaturamento no valor de R$ 27.379.659,14 e prejuízo potencial no valor de R$ 1.773.585,92 
em serviços de transporte de materiais extraídos da pedreira em Quirinópolis/GO (Lote 4S).

Reajuste de preços em interstício inferior a um ano, implicando em prejuízo total de R$ 
9.722.256,49.

Superfaturamento decorrente de superestimativa na quantidade de serviços contratados, relativos 
ao lastro em brita, no montante atualizado de R$ 8.500.560,76 (valor inicial estimado de R$ 

986.392,80). (Lote 3F).

Inclusão indevida do item Manutenção e Operação de Canteiro na planilha de serviços do contrato 
promove superfaturamento de R$ 4.310.333,92.

Repactuação indevida de serviços, sem a devida motivação do setor técnico competente da Valec, 
gerando um sobrepreço de R$ 2.056.217,08 e superfaturamento de R$ 1.630.687,86 (Lote 3F).

Superfaturamento no valor de R$ 1.347.032,54 na contratação da elaboração dos projetos 
executivos das obras de arte especiais (Lote 4S).

Inconsistências nas memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação e 
distâncias de transporte e Quadro de Orientação de Terraplenagem (QOT) desatualizado, com 

pagamentos a maior já apurado no valor de R$ 995.747,85 (Lote 5S) e R$ 219.591,02 (Lote 5S).

Superfaturamento de quantidade dos bueiros medidos e pagos do Lote 2F, no valor de R$ 
315.160,06.

Irregularidades apontadas em relação à apropriação de despesa no BDI de itens já integrantes nos 
custos diretos, com pagamentos a maior já apurado de R$ 68.259,66 (Lote 2F).

Contrato de supervisão das obras e serviços

Aplicação de índice impróprio para o reajuste do contrato, implicando em prejuízo à Valec no 
valor total de R$ 89.309.782.45, sendo que R$ 29.456.588,38 já foi evitado, em virtude das 

repactuações efetuadas.

Superfaturamento de quantidade em razão do pagamento de Relatórios de Atividades produzidos 
com insumos custeados em duplicidade, no montante já apurado de R$ 144.000,00 (Lote 3F) e R$ 

122.760,00 (Lote 4S).

Reajuste de preços em interstício inferior a um ano, implicando em prejuízo à Valec.

Ateste de fornecimento de veículos em qualidade inferior ao especificado (valor a ser apurado).

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

4.2.2. O projeto está constituído de todos os elementos que garantem a integridade da obra?

O projeto é a principal referência da execução das obras e serviços de engenharia. Dessa 
forma, qualquer erro no projeto pode impactar a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a 
funcionalidade e a economicidade das obras, bem como postergar a utilização do equipamento 
pelo Estado, o que impacta sobremaneira na capacidade produtiva e de geração de renda 
regional e nacional.

Assim, é essencial avaliar se os projetos elaborados estão constituídos de todos os elementos 
necessários, suficientes e adequados que garantam a integridade da obra ou serviço de engenharia.
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A partir dos elementos dos projetos básicos e executivos elaborados, tais como estudos 
topográficos, estudos hidrológicos, estudos geológicos e geotécnicos8, projeto geométrico, 
projeto de terraplenagem9, projeto de drenagem e obras de arte correntes10, projeto de 
obras de arte especiais, projeto de remanejamento de interferências e obras complementares, 
projeto de superestrutura da via permanente e projeto de desapropriação, bem como do 
desenvolvimento dos trabalhos de execução da obra até o momento da fiscalização, verificou-
se que os projetos elaborados não estão constituídos de todos os elementos que garantem a 
integridade da obra.

Inicialmente, cabe registrar que as equipes de fiscalização identificaram no processo 
administrativo as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) dos projetos elaborados, não 
evidenciando nenhuma irregularidade em relação às ARTs emitidas.

As obras foram precedidas de um planejamento precário, com significativas falhas nas fases de 
desapropriação, de licenciamentos ambientais, de arqueologia e dos estudos geológicos e geotécnicos 
e terraplenagem, que culminaram na elaboração de projetos básicos e executivos deficientes.

As irregularidades apontadas no relatório evidenciaram impactos extremamente relevantes no 
contrato, seja no que diz respeito aos atrasos no cronograma físico-financeiro da obra, seja no 
tocante à ocorrência de superestimativa, sobrepreço e/ou superfaturamento no orçamento da 
obra, aditivos de valor e custos extraordinários com a supervisão da obra, ou ainda sujeitando 
a ferrovia a falhas de execução.

As deficiências a seguir foram evidenciadas quanto ao planejamento e aos projetos das obras 
fiscalizadas (vide Quadro 19):

8  Estudos Geológicos e Geotécnicos são os estudos necessários à definição de parâmetros do solo ou rocha, 
com realização de sondagem, ensaios de campo ou ensaios de laboratório, exigindo o emprego de vários tipos de 
investigações geofísicas e mecânicas, levando em conta a diversidade de materiais disponíveis ao longo do traçado e 
dos objetivos visados, que abrange mapeamento e descrição geológica da região; estudo do subleito; estudo das áre-
as de empréstimo para terraplanagem; estudo de ocorrências de materiais; sondagens para obras de arte; estudo de 
fundações de aterros; estudos de estabilidade de taludes, entre outros. Os trabalhos de geologia além de fornecerem, 
preliminarmente, subsídios ao lançamento do projeto geométrico da via, constituem a base indispensável para a racional 
programação dos trabalhos geotécnicos, necessários aos projetos de terraplenagem, de fundação das obras civis, e a 
obtenção de materiais de construção.
9  Projeto de terraplenagem compreenderá basicamente a definição das seções transversais em cortes e aterros, 
cálculo dos volumes, localização, determinação e distribuição dos volumes destinados à conformação da plataforma da 
ferrovia. O projeto de terraplenagem deverá ser elaborado a partir do projeto geométrico executivo, com base nos 
resultados dos estudos geológico e geotécnicos e em concordância com os demais projetos. (Norma Valec nº 80-EG-
-000A-20-0000)
10  Projeto de drenagem e de obras de arte corrente: projeto do escoamento de águas superficiais, subsuperficiais 
ou subterrâneas, para manter seca e sólida a infraestrutura ferroviária, definindo a escolha da melhor solução para o sistema 
de drenagem, por meio da análise dos elementos básicos condicionantes do projeto, como estudos hidrológicos, projetos 
geométricos, de terraplenagem, estudos topográficos, e estudos geotécnicos. Os projetos de obras de arte corrente são 
assim chamadas porque podem obedecer a projetos padronizados. Podem ser: 1) Superficiais: sarjetas; valetas de proteção 
de crista ou de contorno, laterais ou de captação (montante) e de derivação (jusante); descidas d’água ou rápidos; bacias 
de dissipação; bueiros abertos, fechados (tubulares ou celulares) e de greide; pontilhões; 2) Profundas: drenos longitudinais 
de corte, espinhas de peixe e colchão drenante; 3) Sub-horizontais: drenos sub-horizontais de taludes.
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Quadro 19: Deficiências constatadas quanto ao planejamento e projetos das obras fiscalizadas

Principais Achados

Contrato de execução das obras e serviços

Lotes da Fiol e Extensão-Sul FNS licitados com planejamento precário e projetos básico e executivo 
deficientes, com falhas nas fases de desapropriação, de licenciamentos ambientais, de arqueologia 

e dos estudos geológicos e geotécnicos e terraplenagem, incluindo a não liberação em tempo 
hábil das respectivas licenças, não detalhamento em nível de execução das obras de arte especiais, 
composições de concreto não condizentes com a realidade da obra (usina de concreto ao invés de 

betoneira 320l), dentre outras.

Aditivos contratuais em valores superiores ao permitido pela Lei nº 8.666/93. Entretanto, não 
obstante a deficiência apontada, o registro será apenas em caráter informativo, em razão do 

Tribunal de Contas da União – TCU, no Acórdão n° 3105/2013-TCU-Plenário, ter excepcionalmente 
afastado o caráter de irregularidade, para os órgãos e entidades vinculadas ao Ministério dos 

Transportes. Todavia, cabe à Valec aperfeiçoar seus controles sobre a qualidade dos seus projetos 
de engenharia a serem licitados, a fim de evitar futuras irregularidades.

Cronograma inicial da obra comprometido, em razão de sucessivos atrasos.

Ausência de justificativas técnicas consistentes para as alterações introduzidas pelo projeto 
executivo em relação ao projeto básico, bem como de justificativas para as alterações introduzidas 

na execução da obra em relação ao previsto no projeto executivo.

Excesso de alterações de quantitativos do Contrato nº 66/2010, denotando falhas no Projeto 
Básico licitado, levando à exclusão de serviços previstos no escopo do referido Contrato a serem 

realizados por meio de nova contratação para execução de serviços remanescentes.

Ausência de composição detalhada de custos para a execução da Estação de Tratamento de 
Esgotos do canteiro de obras, com ocorrência de superfaturamento estimado em R$ 257.392,11. 

Apesar do superfaturamento ter sido elidido, persiste a ausência de composição detalhada, 
conforme preceitua a Lei nº 8.666/93.

Os serviços de corte e aterro e transporte de materiais não acompanharam à programação 
prevista no Projeto Executivo.

Contrato de supervisão das obras

Ausência de composições dos preços unitários para todos os preços.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

Ante o exposto, o que se observou foi que, além do precário planejamento da execução feito 
pela Valec, o projeto básico elaborado teve características de anteprojeto, enquanto que o 
projeto executivo foi de fato o projeto básico – apesar de apresentar inúmeras inconsistências.

Ademais, as deficiências observadas em relação aos projetos elaborados resultaram tanto em 
prejuízos à execução da obra, quanto aos objetivos da obra, tendo em vista que a repercussão 
negativa não ocorre apenas no âmbito financeiro, mas também no cronograma previsto, o 
que posterga a utilização do equipamento pelo Estado e impacta sobremaneira na capacidade 
produtiva e de geração de renda regional e nacional.

4.2.3. Estão corretos os cálculos dos volumes de transporte de terraplenagem e das 
distâncias médias de transporte cobradas?

Considerando-se que as ocorrências de sobrepreços, superfaturamentos e aditivos relacionadas 
ao volume de transporte de terraplenagem e à distância média de transporte (DMT) de 
terraplenagem são comuns.
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Considerando-se que vários insumos são afetados pela DMT, como, por exemplo, a brita. A brita, 
como se sabe, é matéria prima para uma série de outros serviços: lastro, dispositivos de drenagem, 
obras de arte especiais e dormentes. A forma de aquisição do insumo e a distância de transporte 
da pedreira são preponderantes para a definição do preço real de aquisição do material.

Considerando-se que a ocorrência de eventuais impactos financeiros decorrentes de 
modificações em relação aos quantitativos previstos de DMT é, por vezes, significativa, é 
essencial avaliar se os volumes de material transportados e as distâncias médias de transporte 
percorridas estão sendo efetuadas conforme as especificações técnicas de projeto, bem como 
se as memórias de cálculo realmente fundamentam o pagamento dos transportes executados, 
com base em estudos detalhados que demonstrem a alternativa menos onerosa em termos de 
distância média de transporte e de meio de transporte.

A partir de documentos disponibilizados concernentes à movimentação de terra como o Quadro 
de Orientação de Terraplenagem (QOT), a Memória de Cálculo de Terraplenagem (MCT) e 
em outros elementos do projeto de Terraplenagem, bem como nas memórias de cálculo dos 
boletins de medição, correspondentes dos citados documentos do projeto, respectivamente, 
QOT atualizado e Quadro de Cubação (QC)11, obteve-se as seguintes inconsistências quanto 
ao volume de transporte de terraplenagem e à distância média de transporte (DMT) de 
terraplenagem das obras fiscalizadas (Quadro 20):

Quadro 20: Inconsistências constatadas quanto ao volume de transporte de terraplenagem e 
à distância média de transporte (DMT) de terraplenagem das obras fiscalizadas

Principais Achados

Contrato de execução das obras e serviços

Inconsistências nas memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação e 
distâncias de transporte e, com pagamentos a maior já apurado no valor de R$ 995.747,85 (Lote 

5S) e R$ 219.591,02 (Lote 5S).

Quadro de Orientação de Terraplenagem (QOT) desatualizado e ausência de justificativas para as 
alterações sofridas.

Ausência de Quadro de Orientação de Terraplenagem - QOT comparativo entre as indicações do 
projeto executivo e os serviços efetivamente executados. 

Ausência de justificativas consistentes para a definição da pedreira fornecedora de brita para 
lastro, ocasionando gastos desnecessários com transporte no montante de R$ 4.220.228,40.

Superfaturamento no valor de R$ 27.379.659,14 e prejuízo potencial no valor de R$ 1.773.585,92 
em serviços de transporte de materiais extraídos da pedreira em Quirinópolis/GO. (Lote 4S)

Os serviços de corte e aterro e transporte de materiais não acompanharam à programação 
prevista no Projeto Executivo.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

11  Quadro de Cubação - conforme disposto no Manual de Implantação Básica de Rodovia - Dnit, “o cálculo 
dos volumes de terraplenagem na locação deve ser feito com base nas seções transversais e com os gabaritos de cor-
tes e aterros lançados de acordo com o greide definitivo, utilizando o método da média das áreas. Ou seja, o volume 
é obtido somando-se as áreas de duas seções transversais consecutivas, lançadas de acordo com greide definitivo, e 
multiplicando-as pela semidistância (distância/2) entre as referidas seções.
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Avaliação Conclusiva

Para a questão 4.2, a avaliação conclusiva da CGU é que os projetos básicos e executivos 
elaborados não garantem a funcionalidade e a economicidade das obras avaliadas. 

Em virtude das fragilidades apontadas nas subquestões estratégicas 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, destaca-
se, no Quadro 21, após a apreciação dos gestores, as seguintes recomendações estruturantes 
e pontuais emitidas, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão, de forma que os objetivos 
delineados possam ser atingidos e os custos incorridos não sejam exorbitantes.

Quadro 21: Principais recomendações emitidas quanto item 4.2, de forma que projeto básico/
executivo possa garantir a funcionalidade e a economicidade das obras de cada lote

Principais Recomendações Emitidas Situação da 
Recomendação

Recomendação 1: Que a Valec passe a inserir nas composições de custos unitários 
de suas obras e serviços, as informações de origem dos valores de referência 

utilizados (fontes oficiais – SICRO, SINAPI ou pesquisa de mercado), bem como 
faça constar justificativa circunstanciada em caso de os custos unitários dos 

serviços excederem tais valores de referência, sejam decorrentes de alterações de 
custos ou coeficientes dos insumos.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 2: Que a Valec institua procedimento para concessão de reajuste 
de preços sobre serviços conforme a data-base prevista contratualmente.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 3: Que a Valec institua ou revise o procedimento de avaliação 
técnica prévio ao aceite dos projetos básicos e executivos elaborados, 

contemplando os seguintes aspectos: identificação dos responsáveis com 
segregação de função, fluxo de análise entre os setores com definição de suas 

responsabilidades, padronização de documentos tais como checklists de 
verificação de cumprimento às normas técnicas, relatórios circunstanciados de 
coerência entre projeto elaborado e anteprojeto ou projeto básico, bem como 

previsão de responsabilização por descumprimento dos normativos elaborados.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 4: Que a Valec verifique se as irregularidades apontadas em 
relação à apropriação de despesa no BDI de itens já integrantes nos custos 
diretos, bem como promova as repactuações e devoluções ao Erário, caso 

necessário.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 5: Que a Valec institua padrão de Quadro de Orientação de 
Terraplenagem (QOT) e rotina de preenchimento e atualização do QOT, 

encaminhando à CGU.

Recomendação 
atendida.

Recomendação 6: Que a Valec preferencialmente licite qualquer lote de ferrovia 
quando houver Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA; 

Estudos Ambientais, incluindo os estudos topográficos, estudos hidrológicos, 
estudos geológicos e geotécnicos; e os Projetos Básicos e Executivos de 
Engenharia que atendam aos requisitos previstos na Lei nº 8.666/93.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 7: Criar comissão multidisciplinar ou outra forma equivalente na 
Valec que, ainda na fase interna da licitação, seja responsável por resolver todas 

as questões previsíveis que impactam no andamento do empreendimento.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 8: Refazer os cálculos dos volumes de corte e aterro e distâncias 
de transporte, por meio da atualização dos quadros de terraplenagem (QOT), em 

todos os lotes da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia de Integração 
Oeste Leste (Fiol) e os comparar com os volumes correspondentes aos montantes 
pagos, promovendo, quando identificar inconsistências entre estes registros, as 

repactuações e compensações dos créditos porventura existentes, ou a 
instauração da competente tomada de contas especial, caso não haja saldo 

contratual remanescente, bem como comparar com os levantamentos revalidados 
ao final dos contratos com base no “as built” antes da medição final.

Pendente de 
atendimento.
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Principais Recomendações Emitidas Situação da 
Recomendação

Recomendação 9: Que a Valec verifique a ocorrência de aplicação de índices 
impróprios para o reajuste dos contratos de supervisão e execução de obras de 

todos os lotes licitados, promovendo, se for necessário, as repactuações e glosas/
compensações dos créditos porventura existentes ou a instauração da 
competente tomada de contas especial, caso não haja saldo contratual 

remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 10: Que a Valec verifique a ocorrência de aplicação de reajuste de 
preços em interstício inferior a um ano nos contratos de supervisão e execução de 
obras de todos os lotes licitados, no âmbito da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e 

da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), promovendo, se for necessário, as 
repactuações e glosas/compensações dos créditos porventura existentes ou a 
instauração da competente tomada de contas especial, caso não haja saldo 

contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 11: Nos itens relativos a serviços de mobilização e desmobilização, 
mesmo em contratos com início de vigência anterior à revisão n° 1 da 

Especificação Técnica 80-ES-028-92-800, que a Valec se abstenha de remunerar 
na integralidade esses serviços, quando o respectivo equipamento ou pessoal 

mobilizado ainda não tenha sido efetivamente desmobilizado, de forma a evitar 
pagamentos antecipados, respeitando a seguinte proporção: 50% do valor 

contratado pago na mobilização e 50% do valor contratado pago na 
desmobilização.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 12: Que a Valec realize o cálculo do consumo efetivo de brita para 
lastro, considerando o traçado do projeto executivo e as seções determinadas em 

planta (no Lote 3F é a planta 80-DES-000A-18-8045), se compensando dos 
valores pagos a maior nos serviços de seu fornecimento e transporte – itens n° 

8.1.2.1 e 8.1.2.2 da planilha de custos, respectivamente, nos contratos de 
execução de obras de todos os lotes licitados, no âmbito da Ferrovia Norte-Sul – 

Extensão Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), ou promovendo, se for 
necessário, a instauração da competente tomada de contas especial, caso não 

haja saldo contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 13: Que a Valec verifique a ocorrência de pagamento de 
Relatórios de Atividades produzidos com insumos custeados em duplicidade, nos 

contratos de supervisão de obras de todos os lotes licitados, no âmbito da 
Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), 

promovendo, se for necessário, as repactuações e glosas/compensações dos 
créditos porventura existentes ou a instauração da competente tomada de contas 

especial, caso não haja saldo contratual remanescente.

Pendente de 
atendimento.

Recomendação 14: Considerando os inúmeros prejuízos ocasionados, 
evidenciados nos Relatórios de Fiscalização nºs 201305361, 201305362, 

201305363, 201305364, 201305366, 201305367, 201305368, 201305369, 
201504029, 201504030, 201503121, 201503122, 201503123, 201503156, 

201503157 e 201503158, consolidados nos Relatórios de Acompanhamento da 
Execução de Programa de Governo nº 09/2014 e nº 2/2017, em função da 
aprovação de realização de licitação com base em planejamento precário e 
projetos básicos e executivo deficientes, apurar, mediante a instalação de 

processo administrativo apropriado, a responsabilização dos agentes à época da 
licitação que deram causa aos inúmeros prejuízos apurados.

Pendente de 
atendimento.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.
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4.3. A empresa supervisora está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições 
em cada lote?

A empresa supervisora configura-se como elemento estratégico no controle da efetiva execução 
das obras e serviços, devendo emitir relatórios periódicos sobre a execução da obra, além de 
fornecer apoio técnico à medição e à fiscalização do representante da Valec (fiscal residente).

Assim, é essencial avaliar se a empresa supervisora está desempenhando satisfatoriamente suas 
atribuições em cada lote.

Para responder essa questão estratégica, buscou-se opinar sobre as subquestões que foram 
consideradas como fundamentais para avaliação se a empresa supervisora está desempenhando 
satisfatoriamente suas atribuições em cada lote, a saber:

•	 A equipe e os equipamentos contratados se encontram na obra?

•	 Existem relatórios que refletem a realidade da obra?

•	 A estrutura montada pela empresa está compatível com a contratada?

As subquestões foram respondidas com base nos resultados obtidos das ações de controles 
realizadas nos quatro lotes fiscalizados pela CGU. A seguir, são apresentados os resultados da 
avaliação de cada uma das subquestões, além dos superfaturamentos e prejuízos mensurados 
no item 4.2.1 deste relatório.

4.3.1. A equipe e os equipamentos contratados se encontram na obra?

Considerando-se a importância atribuída à empresa supervisora no controle da efetiva execução 
das obras e serviços.

Considerando-se que para o cumprimento efetivo de suas responsabilidades a empresa 
supervisora deve disponibilizar os equipamentos e equipe técnica qualificada compatível com 
o tipo de obra que está sendo executada, conforme previsto inicialmente na sua proposta e no 
contrato de serviços.

Demonstra-se ser essencial avaliar se a equipe técnica e equipamentos da empresa supervisora 
disponíveis na obra correspondem ao medido e previsto em contrato. 

A partir dos documentos disponibilizados concernentes aos serviços prestados pela empresa 
supervisora, tais como edital, contrato e boletins de medição, obteve-se os resultados abaixo.

Verificou-se, por amostragem aleatória não probabilística, que havia correspondência entre a 
documentação da empresa supervisora (presentes na última medição) referente ao quantitativo 
de equipamentos e funcionários medidos e os funcionários e equipamentos vistos em campo, 
não sendo verificadas ocorrências que merecessem registros.
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4.3.2. Existem relatórios que refletem a realidade da obra?

Considerando-se a importância atribuída à empresa supervisora no controle da efetiva execução 
das obras e serviços.

Considerando-se que para o cumprimento efetivo de suas responsabilidades a empresa 
supervisora deve elaborar relatórios periódicos, onde estão registrados os levantamentos, 
cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços 
efetivamente executados.

Considerando-se que a discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na 
medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, 
inclusive critérios de medição e pagamento.

Diferenças na quantificação dos serviços realizados pela executora. Cumprimento da 
responsabilidade pela supervisora.

Demonstra-se ser essencial avaliar se existem relatórios que refletem a realidade da obra. 

A partir dos relatórios periódicos emitidos pela empresa supervisora, verificou-se que estes 
foram elaborados mensalmente, bem como que há controles internos existentes referentes 
à execução da obra sob responsabilidade da empresa supervisora. Todavia, constatou-se 
as seguintes deficiências nos controles efetuados pela empresa supervisora ao não apontar 
irregularidades na medição de serviços do contrato de execução da obra ou na inibição de 
irregularidades (Quadro 22):

Quadro 22: Deficiências constatadas quanto aos controles efetuados pela empresa 
supervisora ao não apontar irregularidades na medição de serviços do contrato de execução 

da obra ou na inibição de irregularidades custos das obras fiscalizadas

Principais Achados

Ausência de consignação, por parte das empresas supervisoras, de eventuais recomendações ou 
alertas ou autorizações para as eventuais alterações ocorridas na execução dos serviços, no 

Relatório de Atividade Técnica, sobre os serviços executados ou em andamento à Valec ou ao 
Consórcio Executor da obra.

Ausência de Quadro de Orientação de Terraplenagem - QOT comparativo entre as indicações do 
projeto executivo e os serviços efetivamente executados. 

Falhas na atuação da empresa supervisora ao não apontar irregularidades na medição de serviços 
do contrato de execução da obra.

Inconsistências no cálculo de Distâncias Médias de Transporte (DMTs), constantes na Planilha de 
material de primeira categoria medido, ocasionando pagamentos a maior em medições realizadas 

de, no mínimo, R$ 995.747,85.

Divergência de volumes de corte, constantes de medições realizadas, com cálculo baseado em 
levantamento topográfico, ocasionando pagamento a maior em medição realizada no valor de R$ 

219.591,02.

Os serviços de corte e aterro e transporte de materiais não acompanharam à programação 
prevista no Projeto Executivo.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.
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4.3.3. A estrutura montada pela empresa está compatível com a contratada?

Considerando-se a importância atribuída à empresa supervisora no controle da efetiva execução 
das obras e serviços.

Considerando-se que para o cumprimento efetivo de suas responsabilidades a empresa 
supervisora deve disponibilizar estrutura compatível com o tipo de obra que está sendo 
executada, conforme previsto inicialmente na sua proposta e no contrato de serviços.

Demonstra-se ser essencial avaliar se a estrutura (carros, equipamentos, computadores, 
licenças de software, entre outros) da empresa supervisora é compatível com a contratada. 

Verificou-se que a estrutura da empresa supervisora atende ao estágio de execução da obra 
dos lotes fiscalizados, sendo verificada a presença de funcionários, equipamentos e veículos 
constantes nos boletins de medição.

Ainda, por amostragem aleatória não probabilística, verificou-se que os profissionais da 
empresa supervisora possuem, de forma geral, comprovante de qualificação técnica, conforme 
previsão contratual; a conformidade entre a previsão contratual de trabalhadores com os 
quantitativos medidos; que os preços unitários e global registrados nas medições conferiam 
com os contratados; e a existência de coerência entre as medições e os pagamentos realizados 
pela Valec à empresa supervisora, sendo comparados os valores pagos, conforme constam das 
ordens bancárias emitidas, com os valores apresentados nas medições. 

Todavia, constatou-se as inconsistências descritas no Quadro 23 quanto à estrutura (carros, 
equipamentos, computadores, licenças de software, entre outros) da empresa supervisora 
com o contratado, além das inconsistências descritas no item 4.2.1 deste relatório quanto à 
aplicação impróprio de reajuste e à ocorrência de aplicação de reajuste de preços em interstício 
inferior a um ano nos contratos de supervisão de obras:

Quadro 23: Inconsistências constatadas quanto à estrutura (carros, equipamentos, 
computadores, licenças de software, entre outros) da empresa supervisora com o contratado

Principais Achados

Ateste de fornecimento de veículos em qualidade inferior ao especificado.

Pagamento, pelo fornecimento de mão de obra, em dias que os profissionais estão sob licenças 
médicas.

Documentação não evidencia o atendimento, pela equipe técnica da empresa supervisora, aos 
requisitos mínimos de experiência estabelecidos no Termo de Referência.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

Avaliação Conclusiva

Para a questão 4.3, a avaliação conclusiva da CGU é de que os resultados obtidos indicam que 
a empresa supervisora não está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições em cada 
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lote fiscalizado, principalmente em virtude das inconsistências apontadas em 4.2.1 afetas às 
responsabilidades contratuais das empresas supervisoras.

Em virtude das fragilidades apontadas nas subquestões estratégicas 4.3.2 e 4.3.3, destaca-se, 
no Quadro 24, após a apreciação dos gestores, as seguintes recomendações estruturantes 
e pontuais emitidas, com vistas ao aperfeiçoamento da gestão, de forma que os objetivos 
delineados possam ser atingidos e a empresa supervisora desempenhe satisfatoriamente suas 
atribuições em cada lote.

Quadro 24: Principais recomendações emitidas quanto item 4.3, de forma que a empresa 
supervisora desempenhe satisfatoriamente suas atribuições em cada lote

Principais Recomendações Emitidas Situação da Recomendação

Recomendação 15: Que a Valec determine às empresas 
supervisoras dos lotes da Fiol e Extensão Sul da FNS a 
emissão, no Relatório de Atividade Técnica ou outro 

documento equivalente, de recomendações ou alertas ou 
autorizações para as eventuais alterações ocorridas na 

execução dos serviços sobre os serviços executados ou em 
andamento à Valec ou ao Consórcio Executor da obra.

Recomendação atendida.

Recomendação 16: Considerando a ocorrência de ateste de 
fornecimento de veículos em qualidade inferior ao 
especificado, no contrato firmado com a empresa 

supervisora do Lote n° 3 da Ferrovia de Integração Oeste 
Leste (Fiol), efetuar levantamento nos demais contratos de 
supervisão da Fiol e Extensão Sul - FNS, promovendo, se for 
o caso, as respectivas repactuações, de forma a substituir 

os veículos fornecidos que estão em desacordo com a 
planilha de custos, bem como promover o ressarcimento 

ao Erário dos valores já pagos indevidamente.

Pendente de atendimento.

Recomendação 17: Considerando que as ausências 
abonadas são parte integrante do custo indireto da 

contratada para a supervisão das obras dos lotes licitados, 
que a Valec realize levantamento no registro de frequência 
dos profissionais da equipe supervisora de todos os lotes 
da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol) e da Ferrovia 

Norte-Sul – Extensão Sul, objetivando verificar o 
absenteísmo e promovendo a respectiva compensação 

financeira.

Pendente de atendimento.

Recomendação 18: Que a Valec aperfeiçoe seus controles 
internos, visando mitigar a fragilidade identificada no 

processo de verificação dos requisitos técnicos – exigidos 
no Termo de Referência do Edital da Concorrência n° 

013/2010 – daqueles profissionais constantes do Termo de 
Referência.

Recomendação atendida.
Considerando: i) a existência da 
norma “NGL-03-11-003 - Norma 
Geral de Gestão Contratual”; ii) a 

emissão do Memorando Circular nº 
1532/2017 – SUCON, o qual 

encaminhou um formulário padrão 
(check-list) com as devidas 

orientações, para preenchimento a 
cada contratação de novo 

profissional especialista, constante 
do Termo de Referência; e iii) a 

indicação de inclusão do formulário 
(check-list), encaminhado por meio 

do Memorando Circular nº 
1532/2017, em procedimento 
específico a ser elaborado, no 

âmbito do Programa de Qualidade 
da Construção.
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Principais Recomendações Emitidas Situação da Recomendação

Recomendação 19: Que a Valec, em seus Termos de 
Referência que visem a contratação de mão de obra 
qualificada, detalhe, minimamente, as atribuições e 

responsabilidades dos profissionais especialistas constantes 
do Termo de Referência que vier a compor as equipes de 

supervisão de obras.

Recomendação atendida.
Considerando que: i) a partir do 

Edital nº 018/2017, a Valec 
incorporou o recomendado pela CGU 

como prática em seus Termos de 
Referência; ii) no âmbito do 
Programa de Qualidade da 

Construção, a Valec elaborou Matriz 
de Responsabilidades que abrange 
toda a estrutura operacional das 
obras, incluídas nesse contexto as 
empresas de supervisão de obras.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

4.4. O fiscal do contrato está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições em 
cada lote?

O engenheiro residente é o principal representante da Administração, sendo o responsável 
primário pelo gerenciamento e fiscalização quanto à adequada e regular execução e medição 
das obras, devendo ser o interlocutor da equipe quando nos trabalhos de campo.

A fiscalização da obra é primordial para que sua execução ocorra conforme o projeto aprovado. 

Assim, é essencial avaliar se o fiscal do contrato está desempenhando satisfatoriamente suas 
atribuições em cada lote.

Para responder essa questão estratégica, buscou-se opinar sobre as subquestões que foram 
consideradas como fundamentais, a saber:

•	 O cronograma está sendo cumprido no prazo previsto ou os atrasos são justificáveis?

•	 O atesto dos serviços medidos é coerente com a execução verificada em campo, 
especificamente em relação à natureza e aos quantitativos dos serviços?

•	 Os controles são suficientes para dar transparência, prevenir, detectar e corrigir as 
desconformidades entre o conteúdo dos boletins de medição e a real execução da obra?

As subquestões foram respondidas com base nos resultados obtidos das ações de controles 
realizadas nos 02 lotes fiscalizados pela CGU. A seguir, são apresentados os resultados da 
avaliação de cada uma das subquestões.

4.4.1. O cronograma está sendo cumprido no prazo previsto ou os atrasos são justificáveis? 

O cronograma físico-financeiro é a representação gráfica do desenvolvimento dos serviços a 
serem executados ao longo do tempo de duração da obra demonstrando, em cada período, o 
percentual físico a ser executado e o respectivo valor financeiro a ser despendido. 



62

Não são raras as situações em que ocorrem atrasos em obras públicas devido à falta de 
compatibilidade entre o cronograma físico-financeiro previsto e os montantes efetivamente 
executados no mesmo período.

Dessa forma, é essencial avaliar se o cronograma está sendo cumprido no prazo previsto ou os 
atrasos são justificáveis, bem como identificar o momento, a intensidade e a evolução da perda 
de aderência entre o realizado e o previsto.

Os percentuais de execução dos serviços das obras fiscalizadas à época podem ser visualizados 
no Quadro 25 a seguir:

Quadro 25: Percentuais de execução dos serviços das obras fiscalizadas à época

Serviços

Percentual de Execução

Lote 2F 
Fiol

(até 28ª 
medição)

Lote 4F 
Fiol

(até 60ª 
medição)

Lote 2S 
Ext. Sul - 

FNS
(até 28ª 

medição)

Lote 3S 
Ext. Sul - 

FNS
(até 56ª 

medição)

Lote 4S 
Ext. Sul - 

FNS 
(até 53ª 

medição)

Lote 5S 
Ext. Sul - 

FNS
(até 57ª 

medição)

Infraestrutura

Serviços preliminares 
(limpeza e desmatamento) 27,39 82,30 35,39 100,00 100,00 96,23

Terraplenagem (escavação e 
aterro) 19,98 95,45 35,94 99,89 88,63 95,27

Drenagem (superficial e 
subterrânea) 0,16 71,86 11,75 98,01 69,23 83,34

Obras de arte corrente 17,24 99,46 31,02 100,00 56,52 96,36

Total Infraestrutura 14,00 86,99 30,77 99,55 85,85 93,71

Superestrutura

Dormente 0,00 94,20 5,26 99,15 11,00 100,00

Trilho 0,00 33,51 0,00 - 4,37 98,03

Lastro 18,89 86,57 77,22 94,30 21,40 100,00

Montagem da grade 0,00 19,61 0,00 100,00 6,40 87,84

Total Superestrutura 6,20 80,28 29,81 95,87 61,06 95,97

Obras de Arte Especiais

Infraestrutura das obras de 
arte especiais 0,00 95,39 55,14 100,00 46,88 81,38

Encontros e lajes de 
transição das obras de arte 

especiais
0,00 92,45 83,06 100,00 78,94 81,38

Mesoestrutura das obras de 
arte especiais 0,00 93,46 73,59 100,00 65,11 28,62

Superestrutura das obras de 
arte especiais 0,00 73,98 23,83 100,00 41,54 64,01

Serviços complementares das 
obras de arte especiais 0,00 35,10 1,32 100,00 42,50 30,07

Total Obras de Arte Especiais 0,00 82,12 30,98 100,00 47,99 86,34

Total Geral 10,06 84,49 30,89 96,44 72,72 93,02

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos Relatórios de Fiscalização.
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Considerando-se que o cronograma previsto inicialmente previa a conclusão das obras no 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de janeiro de 2011.

Observando o quadro acima, conclui-se que há um grande atraso na evolução das obras, posto 
que, passados 60 meses do seu início, as obras ainda se encontram em execução.

As causas do atraso da obra estão intimamente ligadas à constatação de planejamento deficiente, 
no que se inclui o projeto básico deficiente, e que já foi tratada item específico neste Relatório.

Os descumprimentos do cronograma das obras fiscalizadas foram apontados pelas equipes de 
fiscalização, conforme Quadro 26 a seguir:

Quadro 26: Deficiências constatadas quanto ao cumprimento do cronograma das obras fiscalizadas

Principais Achados

Cronograma inicial da obra comprometido, em razão de sucessivos atrasos, e geração de custos 
adicionais associados aos atrasos das obras.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

Vale salientar que os recorrentes atrasos verificados quanto ao cumprimento dos cronogramas 
das obras implicam em custos adicionais para a Valec, sejam aqueles inerentes à estrutura da 
estatal, que estão envolvidos na construção da ferrovia (e não aqui mensurados), bem como 
em virtude daqueles custos diretos adicionais ao contrato de execução das obras e serviços e 
ao contrato de supervisão. Nesse sentido, cite-se, por exemplo, a elevação dos custos da obra 
em razão dos atrasos no cronograma, no valor total de R$ 18.315.640,64, evidenciado no item 
2.1.4 do Relatório de Fiscalização nº 201503122, pertinente ao lote 4S da Extensão Sul - FNS. 

4.4.2. O atesto dos serviços medidos é coerente com a execução verificada em campo, 
especificamente em relação à natureza e aos quantitativos dos serviços?

Somente podem ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa 
correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo 
contratante.

Irregularidades concernentes às medições e aos pagamentos em obras públicas são frequentes. 
Apresentam-se como exemplos de irregularidades: pagamento de serviços não efetivamente 
executados; pagamento de serviços executados, porém não aprovados pela fiscalização; 
pagamento de serviços relativos a contrato de supervisão, apesar de a obra estar paralisada; falta 
de comprovação e conferência pela fiscalização dos serviços executados; divergências entre 
as medições atestadas e os valores efetivamente pagos; medições e pagamentos executados 
com critérios divergentes dos estipulados no edital de licitação e contrato; inconsistências e 
incoerências nos relatórios de fiscalização; superfaturamento, entre outras.
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Dessa forma, é essencial avaliar se o atesto dos serviços medidos é coerente com a execução 
verificada em campo, especificamente em relação à natureza e aos quantitativos dos serviços.

As equipes de fiscalização da CGU selecionaram, por amostragem, alguns dos serviços 
executados para vistoria in loco. A partir dos resultados obtidos, evidenciou-se as inconsistências 
constantes no Quadro 27 quanto ao atesto dos serviços medidos.

Quadro 27: Inconsistências constatadas quanto ao atesto dos serviços medidos

Principais Achados

Contrato de execução das obras e serviços

Superfaturamento de quantidade dos bueiros medidos e pagos, no valor de R$ 315.160,06.

Pagamento antecipado de desmobilização da obra, no valor de R$ 1.242.689,26.

Inconsistências entre as memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação.

Inconsistências no cálculo de Distâncias Médias de Transporte (DMTs), constantes na Planilha de 
material de primeira categoria medido, ocasionando pagamentos a maior em medições realizadas 

de, no mínimo, R$ 995.747,85.

Divergência de volumes de corte, constantes de medições realizadas, com cálculo baseado em 
levantamento topográfico, ocasionando pagamento a maior em medição realizada no valor de  

R$ 219.591,02.

Contrato de supervisão das obras

Ateste de fornecimento de veículos em qualidade inferior ao especificado.

Pagamento, pelo fornecimento de mão de obra, em dias que os profissionais estão sob licenças 
médicas.

Falhas na atuação da empresa supervisora ao não apontar irregularidades na medição de serviços 
do contrato de execução da obra, decorrente do superfaturamento no valor de R$ 27.379.659,14 
e prejuízo potencial no valor de R$ 1.773.585,92 em serviços de transporte de materiais extraídos 

da pedreira em Quirinópolis/GO (Lote 4S).

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

4.4.3. Os controles são suficientes para dar transparência, prevenir, detectar e corrigir as 
desconformidades entre o conteúdo dos boletins de medição e a real execução da obra?

A avaliação dos controles internos administrativos tem como objetivo verificar se os controles 
existentes são suficientes para o atingimento dos objetivos delineados, a partir da avaliação 
comparada entre o conteúdo dos boletins de medição e a real execução da obra.

Dessa forma, é essencial avaliar se os controles são suficientes para dar transparência, prevenir, 
detectar e corrigir as desconformidades entre o conteúdo dos boletins de medição e a real 
execução da obra.

A partir dos resultados obtidos, apesar da existência e consistência de determinados controles 
administrativos referentes aos contratos de execução e supervisão das obras e serviços 
contratados, evidenciou-se as deficiências descritas no Quadro 28 a seguir:
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Quadro 28: Deficiências constatadas quanto à existência, qualidade e efetividade dos 
controles administrativos referentes aos contratos de execução e supervisão das obras e 

serviços contratados.

Principais Achados

Contrato de execução das obras e serviços

Inconsistências nas memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação e 
distâncias de transporte e Quadro de Orientação de Terraplenagem (QOT) desatualizado, com 

pagamentos a maior já apurado no valor de R$ 995.747,85 (Lote 5S) e R$ 219.591,02 (Lote 5S). 

Ausência de justificativas consistentes para a definição da pedreira fornecedora de brita para 
lastro, ocasionando gastos desnecessários com transporte no montante de R$ 4.220.228,40.

Aditivos contratuais em valores superiores ao permitido pela Lei nº 8.666/93. Entretanto, não 
obstante as deficiências apontadas, o registro será apenas em caráter informativo, em razão do 

mesmo Tribunal de Contas da União no Acórdão n° 3105/2013-TCU-Plenário, ter 
excepcionalmente afastado o caráter de irregularidade, para os órgãos e entidades vinculadas ao 
Ministério dos Transportes. Todavia, em razão do Tribunal ter afastado apenas temporariamente o 

entendimento de não se praticar compensações entre acréscimos e supressões, para fins de 
cálculo dos limites da Lei n° 8.666, de 1993, art. 65, cabe a Valec aperfeiçoar seus controles sobre 

a qualidade dos seus projetos de engenharia a serem licitados, a fim de evitar futuras 
irregularidades.

Pagamento antecipado de desmobilização da obra, no valor de R$ 1.242.689,26 (Lote 3F).

Repactuação indevida de serviços, sem a devida motivação do setor técnico competente da Valec, 
gerando um sobrepreço de R$ 2.056.217,08 e superfaturamento de R$ 1.630.687,86 (Lote 3F). 

Superfaturamento decorrente de superestimativa na quantidade de serviços contratados, relativos 
ao lastro em brita, no montante atualizado de R$ 8.500.560,76 - valor inicial estimado de R$ 

986.392,80 -(Lote 3F).

Desrespeito à anualidade, quanto à aplicação dos índices de reajuste do contrato, implicando em 
prejuízo de R$ 474.809,00 (Lote 3F).

Inconsistências entre as memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação (Lote 
3F).

Descumprimento pela Valec do prazo de pagamento previsto no Contrato nº 66/2010.

Inconsistências no cálculo de Distâncias Médias de Transporte (DMTs), constantes na Planilha de 
material de primeira categoria medido, ocasionando pagamentos a maior em medições realizadas 

de, no mínimo, R$ 995.747,85 (Lote 5S).

Divergência de volumes de corte, constantes de medições realizadas, com cálculo baseado em 
levantamento topográfico, ocasionando pagamento a maior em medição realizada no valor de  

R$ 219.591,02 (Lote 5S).

Superfaturamento no valor de R$ 27.379.659,14 e prejuízo potencial no valor de R$ 1.773.585,92 
em serviços de transporte de materiais extraídos da pedreira em Quirinópolis/GO (Lote 4S).

Ausência de comprovação da nomeação sequencial e rotineira de gestor contratual e fiscal 
residente da Valec para o acompanhamento da execução dos contratos.

Ausência de Quadro de Orientação de Terraplenagem - QOT atualizado e comparativo entre as 
indicações do projeto executivo e os serviços efetivamente executados.

Alterações de quantitativos contratuais sem justificativas técnicas adequadas.

Falhas na atuação da empresa supervisora ao não apontar irregularidades na medição de serviços 
do contrato de execução da obra.

Os serviços de corte e aterro e transporte de materiais não acompanharam à programação 
prevista no Projeto Executivo.

Contrato de supervisão das obras e serviços

Superfaturamento de quantidade em razão do pagamento de Relatórios de Atividades produzidos 
com insumos custeados em duplicidade, no montante de R$ 144.000,00 (Lote 3F) e R$ 

122.760,00 (Lote 4S).

Aplicação de índice impróprio para o reajuste do contrato, implicando em prejuízo à Valec no 
valor total de R$ 7.820.907,50, sendo R$ 1.299.820,34 (Lote 3F), R$ 2.999.692,55 (Lote 3S), R$ 

1.669.944,51 (Lote 4S) e R$ 1.851.450,10 (Lote 5S).
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Principais Achados

Reajuste de preços em interstício inferior a um ano, implicando em prejuízo à Valec.

Ateste de fornecimento de veículos em qualidade inferior ao especificado.

Documentação não evidencia o atendimento, pela equipe técnica da empresa supervisora, aos 
requisitos mínimos de experiência estabelecidos no Termo de Referência.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

Avaliação Conclusiva

Para a questão 4.4, a avaliação conclusiva da CGU é de que os resultados obtidos indicam que 
a fiscalização da Valec não está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições, devido às 
constatações observadas nas subquestões estratégicas 4.4.2 e 4.4.3. 

Apesar de o atraso de cronograma físico-financeiro identificado (subquestão estratégica 
4.4.1), não se pode atribuir tal responsabilidade à fiscalização exercida. Entretanto, tal fato não 
inviabiliza a emissão de recomendações estruturantes e pontuais.

Em virtude das fragilidades apontadas, emitiu-se, após a apreciação dos gestores, as 
recomendações estruturantes e pontuais destacadas no Quadro 29 a seguir, com vistas ao 
aperfeiçoamento da gestão, de forma que os objetivos delineados possam ser atingidos e o 
fiscal e a empresa supervisora desempenhem satisfatoriamente suas atribuições em cada lote.

Quadro 29: Principais recomendações emitidas quanto item 4.4, de forma que a empresa 
supervisora e o fiscal do contrato desempenhem satisfatoriamente suas atribuições em cada lote

Principais Recomendações Emitidas Situação da Recomendação

Recomendação 20: Que a Valec apresente plano 
de ação para sanar eventuais problemas 

ambientais, processos de desapropriação e sítios 
arqueológicos identificados, em relação aos lotes 
avaliados e demais lotes da Fiol e Extensão Sul da 

FNS, com informações sobre os impactos no 
cronograma físico-financeiro de cada obra, 

providências já tomadas e as que serão 
providenciadas e prazo para regularização dos 

problemas identificados.

Recomendação atendida.

Recomendação 21: Que a Valec passe a elaborar 
justificativas técnicas consistentes e 

circunstanciadas para as alterações introduzidas 
pelo projeto executivo em relação ao projeto 

básico, bem como justificativas para as alterações 
havidas na execução da obra em relação ao 

previsto no projeto executivo.

Recomendação atendida.
A Unidade aprovou a norma “PQC 15 – 

Coordenar Demandas e Alterações de Projetos 
em Fase de Obra”.

Recomendação 22: Que a Valec comprove a 
ocorrência de nomeação sequencial e rotineira de 
gestor contratual e fiscal residente da Valec para 
o acompanhamento dos contratos de execução e 
supervisão das obras de todos os lotes licitados, 
no âmbito da Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul e 

da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol).

Recomendação atendida.
A Valec comprovou que passou a promover a 

nomeação sequencial e rotineira de gestor 
contratual e fiscal residente da Valec para o 

acompanhamento dos contratos de execução 
e supervisão das obras de todos os lotes 

licitados.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.
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4.5. A execução dos serviços, em determinado lote, está adequada, levando-se em 
conta a conformidade com as especificações técnicas e projeto executivo aprovado?

A execução dos serviços contratados é a etapa que concretizará o objeto a ser disponibilizado 
para a sociedade. O atingimento das finalidades do empreendimento depende da execução de 
todos os serviços contratados em aderência aos projetos e especificações.

Durante a execução dos serviços existe a possibilidade de desvios comprometedores da 
qualidade e funcionalidade do empreendimento, causando expressivos prejuízos ao Erário e à 
sociedade. 

Assim, é essencial avaliar se a execução dos serviços está adequada, levando-se em conta a 
conformidade com as especificações técnicas e projeto executivo aprovado.

Para responder essa questão estratégica, buscou-se opinar sobre as subquestões que foram 
consideradas como fundamentais, a saber:

•	 Os serviços de colocação de dormentes estão sendo realizados conforme as 
especificações técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

•	 Os serviços de hidrossemeadura e de instalação da cerca estão sendo realizados 
conforme as especificações técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

•	 Os serviços de obras de arte estão sendo realizados conforme as especificações técnicas, 
projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

•	 Os serviços de colocação de trilhos estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

•	 Os serviços de soldagem dos trilhos estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

•	 Os serviços de escavação e aterro estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas, projeto executivo aprovado e o medido no boletim?

•	 As distâncias médias de transporte cobradas estão sendo realizadas conforme as 
especificações técnicas, projeto executivo aprovado e o boletim de medição?

As subquestões foram respondidas com base nos resultados obtidos das ações de controles 
realizadas nos quatro lotes fiscalizados pela CGU. A seguir, são apresentados os resultados da 
avaliação de cada uma das subquestões.

4.5.1 Os serviços de colocação de dormentes estão sendo realizados conforme as 
especificações técnicas e o projeto executivo aprovado?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.
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Considerando-se que o dormente é uma peça de madeira, concreto, concreto protendido ou 
ferro, onde os trilhos são apoiados e fixados e que transmitem ao lastro parte dos esforços e 
vibrações produzidos pelos trens, bem como é um dos componentes fundamentais da ferrovia 
já que o seu perfeito estado de conservação propicia a consistência da linha, mantendo as 
condições de segurança do tráfego.

Demonstra-se ser essencial avaliar se os serviços de colocação de dormentes estão sendo 
realizados conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado.

Vale salientar, todavia, o disposto no Acórdão de nº 2.930/2011 TCU – Plenário acerca de 
possíveis irregularidades verificadas em doze contratos firmados pela Valec para a construção 
de ferrovias, sendo sete relativos às obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) e 
cinco à extensão da Ferrovia Norte-Sul (FNS). Nesses últimos, o TCU determina à Valec que 
renegocie os preços de dormentes e acessórios, tais como: grampos do tipo Pandrol, palmilha 
amortecedora, calço isolador, AMV 1:8 e AMV 1:14

Em relação à execução dos serviços de colocação de dormentes, as equipes de fiscalização não 
identificaram divergências entre as especificações técnicas, o projeto executivo aprovado e os 
serviços medidos e aqueles efetivamente executados.

4.5.2 Os serviços de hidrossemeadura e de instalação da cerca estão sendo realizados 
conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.

Considerando-se que a hidrossemeadura é um importante processo de revestimento de taludes 
de cortes e de aterros, executado mecanicamente com auxílio de equipamento apropriado, em 
que as sementes são lançadas em suspensão com uma mistura de água, fertilizante químico, 
inseticida e fixador anticorrosivo.

Considerando-se que a instalação de cercas permite manter a faixa de domínio e proteção da 
ferrovia livre de animais e pessoas não autorizadas.

Demonstra-se ser essencial avaliar se os serviços de hidrossemeadura e de instalação da cerca 
estão sendo realizados conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado.

A partir do roteiro de fiscalização definido pelas equipes de fiscalização, verificou-se em campo 
se há correspondência entre os serviços medidos (presentes na última medição) e aqueles 
efetivamente executados.

As equipes de fiscalização da CGU selecionaram, por amostragem, alguns dos serviços 
executados de cercas e hidrossemeadura, se o caso, para vistoria in loco.
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Em relação à execução dos serviços de cercas e hidrossemeadura, as equipes de fiscalização 
não identificaram divergências entre as especificações técnicas, o projeto executivo aprovado 
e os serviços medidos e aqueles efetivamente executados.

4.5.3 Os serviços de obras de arte estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas e o projeto executivo aprovado?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.

Considerando-se que as obras de arte podem ser: Correntes e Especiais. 

Considerando-se que as Obras de Arte Correntes são obras em concreto armado ou não 
armado que se repetem com características semelhantes ao longo de uma estrada, em geral 
obedecendo a um projeto padronizado, sendo que tais obras são destinadas à drenagem de 
águas pluviais e são edificadas como complementos essenciais à conformação do conjunto de 
obras que integram uma via terrestre – rodovia ou ferrovia -, constituindo-se assim em meios 
de conservação da via, como por exemplo: bueiros, caixas coletoras, sarjetas, canais para 
escoamento de águas e outras do gênero.

Considerando-se que Obras de Arte Especiais são elementos necessários e suficientes à 
construção completa de obra com proporção e características peculiares que necessitam de 
projeto específico, como, por exemplo, ponte, viaduto ou túnel. 

Demonstra-se ser essencial avaliar se os serviços de obras de arte estão sendo realizados 
conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado.

A partir do roteiro de fiscalização definido pelas equipes de fiscalização, verificou-se em campo 
se as obras de arte da amostra estão no local correto, se suas dimensões estão de acordo com as 
medições realizadas e o projeto e se a obra de arte encontra em bom estado e sem defeitos visíveis. 

As equipes de fiscalização da CGU selecionaram, por amostragem, alguns dos serviços 
executados de obras de arte corrente e obras de arte especiais, se o caso, para vistoria in loco.

Em relação à execução dos serviços de obras de arte corrente e obras de arte especiais, as 
equipes de fiscalização não identificaram divergências entre as especificações técnicas, o projeto 
executivo aprovado e os serviços medidos e aqueles efetivamente executados.

4.5.4 Os serviços de colocação de trilhos estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas e o projeto executivo aprovado?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.
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Considerando-se que o trilho é o elemento da superestrutura que constitui a superfície de 
rolamento e o dispositivo de guia para as ‘rodas’ dos veículos, servindo também como elemento 
condutor de correntes elétricas, no caso de ferrovias eletrificadas.

Demonstra-se ser essencial avaliar se os serviços de colocação de trilhos estão sendo realizados 
conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado.

Em relação à execução dos serviços de colocação de trilhos, as equipes de fiscalização não 
identificaram divergências entre as especificações técnicas, o projeto executivo aprovado e os 
serviços medidos e aqueles efetivamente executados.

Vale salientar, todavia, sobre esse tema que a Valec enfrentou enorme dificuldade para realizar 
a licitação e a compra dos trilhos. A demora na compra de trilhos compromete o andamento 
das obras da Valec. 

Assim, esta Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Transportes, Portos e Aviação Civil - 
CGTRAN, por conta da materialidade (recursos envolvidos somam mais de R$ 960 milhões) e 
da relevância, monitorou constantemente as ações da Valec voltadas para a concretização dos 
processos licitatórios de compra dos trilhos a serem aplicados na Extensão Sul da FNS, bem como 
na Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Inclusive, nos processos licitatórios anteriores, atuando de 
forma preventiva, os órgãos de controle (CGU e TCU) apontaram, à época, várias falhas.

Após diversas licitações e insucessos na compra dos trilhos, a Valec lançou duas licitações: 
o Edital de Pregão Presencial Internacional nº 008/2013 e o Edital de Pregão Presencial 
Internacional nº 009/2013.

Dessa forma, apresentamos a seguir – vide Quadro 30 –, os principais pontos de cada um dos 
editais publicados, os quais se referem ao quantitativo de trilhos, à quantidade de lotes, ao 
montante de recursos envolvidos, ao local de entrega e ao comprimento dos trilhos.
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Quadro 30: Principais pontos de cada um dos editais publicados

Pregão Presencial Internacional nº 
008/2013 Pregão Presencial Internacional nº 009/2013

São 95.434 toneladas de trilhos UIC-60E2 
destinados à EF 151 – Ferrovia Norte Sul, 

Extensão Sul.

São 147.056 toneladas de trilhos UIC-60E2 
destinados à EF 334 – Ferrovia de Integração Oeste-
Leste para os trechos entre Ilhéus/BA e Barreiras/BA. 

A licitação será subdividida em 3 lotes 
distintos, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos lotes forem de seu 
interesse. 

A licitação subdivide-se em 5 (cinco) lotes distintos, 
facultando ao licitante a participação em quantos 

lotes forem de seu interesse. 

O montante total de recursos envolvidos no 
Edital é de R$410.371.397,60. Divisão entre 

os lotes:
Lote A = R$136.793.332,38
Lote B = R$136.789.032,61
Lote C = R$136.789.032,61

O montante total de recursos envolvidos no Edital é 
de R$559.376.100,33. Divisão entre os lotes:

Lote A: R$101.592.421,89 Lote     D: 
R$127.299.417,33

Lote B: R$101.592.421,89 Lote     E: 
R$127.299.417,33

Lote C: R$101.592.421,89

O local de destino/entrega dos trilhos é em 
armazém/pátio na margem direita do Porto 

de Santos, na cidade de Santos/SP. 

O local de destino/entrega dos trilhos é em 
armazém/pátio portuário na cidade de Ilhéus/BA.

Os trilhos deverão ser fornecidos no 
comprimento padrão de 18 (dezoito) 

metros. 

Os trilhos deverão ser fornecidos no comprimento 
padrão de 12 (doze) metros. 

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos editais

A seguir, no Quadro 31, apresenta-se detalhamento dos respectivos contratos licitados por 
meio do Edital de Pregão Presencial Internacional nº 008/2013.

Quadro 31: Quantitativo de trilhos por remessa (em toneladas)

Lote 1ª 
Remessa

2ª 
Remessa

3ª 
Remessa Total Valor do 

Contrato (R$)
Nº 

Contrato Contratada Entregue
?

A (1) 10.604 10.604 10.604 31.812 134.150.000,00 033/2013 PIETC/RMC Sim

B 10.604 10.604 10.603 31.811 134.150.000,00 034/2013 PIETC/RMC Sim

C 10.604 10.604 10.603 31.811 134.150.000,00 035/2013 PIETC/RMC Sim

Total 95.434 402.450.000,00

Fonte: Elaborado pela CGU a partir de informações constantes no edital.
(1) A quantidade de remessas foi alterada para 5 remessas.

A seguir, no Quadro 32, apresenta-se detalhamento dos respectivos contratos licitados por 
meio do Edital de Pregão Presencial Internacional nº 009/2013.
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Quadro 32: Quantitativo de trilhos por remessa (em toneladas)

Lote 1ª 
Remessa

2ª 
Remessa

3ª 
Remessa

4ª 
Remessa Total Valor do 

Contrato (R$)
Nº 

Contrato Contratada Entregue?

A (1) 8.900 8.900 8.908 - 26.708 98.905.126,67 010/2014 Trop/ 
Comexport

Parcialmente 
(2)

B (1) 8.900 8.900 8.908 - 26.708 122.614.576,27 017/2014 PIETC/RMC Sim

C (1) 8.900 8.900 8.908 - 26.708 180.545.408,69 016/2014 Trop/ 
Comexport

Parcialmente 
(2)

Total (Trecho Ilhéus – Caetité) 80.124 402.065.111,63

D (1) 8.300 8.300 8.300 8.566 33.466 203.547.571,58 018/2014 PIETC/RMC Parcialmente 
(3)

E 8.300 8.300 8.300 8.566 33.466 203.547.571,58 019/2014 PIETC/RMC Não (4)

Total (Trecho Caetité - Barreiras) 66.932 407.095.143,16

Total Geral 147.056 809.160.254,79

Fonte: Elaborado pela CGU a partir de informações no Edital e prestadas pela Valec.
(1) A quantidade de remessas foi alterada para 6 remessas (Lotes A, B e C) e 5 remessa (Lote D).

(2) Das 6 remessas, 4 foram entregues. Duas remessas no total de 9.199,03 (Lote A) e 9.113,14 (Lote B) 
toneladas de trilhos não foram entregues. Em virtude do contingenciamento de recursos por parte da União, 

após a suspensão do contrato por 12 meses, em comum acordo, os contratos nº 010/2014 e 016/2014 
foram rescindidos, em virtude de o Consórcio não concordar com nova suspensão de 12 meses. 

(3) Das 5 remessas, 4 foram entregues. Resta uma remessa de 10.740,619 toneladas de trilhos. Em virtude do 
contingenciamento de recursos por parte da União, o contrato encontra-se suspenso desde 1º de dezembro de 2016. 

(4) Em virtude do contingenciamento de recursos por parte da União, motivado por questões financeiras 
que enfrenta o País, o contrato encontra-se suspenso desde 1º de dezembro de 2016.

Com base nas informações constantes no Quadro 32, cumpre salientar o quão preocupante 
para o andamento e a conclusão das obras é a situação relatada quanto à não entrega de 
parte dos trilhos licitados (18.312,17 toneladas de trilhos) porque os contratos nº 010/2014 
e 016/2014 foram rescindidos e a suspensão de 44.206,62 toneladas de trilhos, em virtude 
do contingenciamento de recursos por parte da União, haja vista o quão dificultoso foi para 
realizar a licitação e a compra dos trilhos. Ou seja, a Valec ainda não tem 42,51% dos trilhos 
licitados por meio do Edital de Pregão Presencial Internacional nº 009/2013.

4.5.5 Os serviços de soldagem dos trilhos estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas e o projeto executivo aprovado?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.

Considerando-se que a soldagem dos trilhos é uma operação feita na via ou em estaleiro, 
que consiste em unir um trilho a outro, topo a topo, com emprego de processo adequado de 
solda, bem como a sua correta execução é fundamental para propiciar a consistência da linha e 
manter as condições de segurança do tráfego.

Demonstra-se ser essencial avaliar se os serviços de soldagem dos trilhos estão sendo realizados 
conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado.

Em relação à execução dos serviços de soldagem dos trilhos, as equipes de fiscalização não 
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identificaram divergências entre as especificações técnicas, o projeto executivo aprovado e os 
serviços medidos e aqueles efetivamente executados.

4.5.6 Os serviços de escavação e aterro estão sendo realizados conforme as especificações 
técnicas e o projeto executivo aprovado?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.

Considerando-se que a terraplenagem envolve três operações distintas: escavação, transporte 
e aterro, bem como os serviços de escavação visam à retirada de solo de um determinado local 
a fim de se atingir a cota necessária para a execução de uma determinada construção.

Considerando-se que irregularidades envolvendo as ações de terraplanagem são rotineiras.

Considerando-se que dentre as causas das irregularidades está a estimativa inadequada das 
distâncias de transporte dos volumes de terraplenagem.

Demonstra-se ser essencial avaliar se os serviços de escavação e aterro estão sendo realizados 
conforme as especificações técnicas e o projeto executivo aprovado.

A partir do roteiro de fiscalização definido pelas equipes de fiscalização, verificou-se em campo 
se o volume de material efetivamente escavado ou aterrado corresponde ao volume que está 
sendo medido.

Em relação às especificações técnicas, não foram observadas inconformidades em ambos os 
lotes da FNS e FIOL em relação à execução dos serviços.

Em relação ao projeto executivo aprovado, identificou-se que o Quadro de Orientação de 
Terraplenagem (QOT) não está sendo seguido devido a problemas como pendências nas 
desapropriações.

Entretanto, evidenciou-se as seguintes inconsistências/divergências quanto aos serviços de 
escavação e aterro, conforme Quadro 33 a seguir:

Quadro 33: Inconsistências constatadas quanto aos serviços de escavação e aterro das obras 
fiscalizadas

Principais Achados

Inconsistências entre as memórias de cálculo e os volumes pagos dos serviços de escavação. (Lote 3F)

Divergência de volumes de corte, constantes de medições realizadas, com cálculo baseado em 
levantamento topográfico, ocasionando pagamento a maior em medição realizada no valor de R$ 

219.591,02. (Lote 5S)

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.
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4.5.7 As distâncias médias de transporte cobradas estão em conformidade com as 
especificações técnicas, com o projeto executivo aprovado e o boletim de medição?

Considerando-se a importância de execução de todos os serviços contratados em aderência 
aos projetos e especificações.

Considerando-se que a distância média de transporte é a distância entre os centros de gravidade 
do corte e do aterro ou é a distância medida entre os pontos final e inicial da locomoção, bem 
como seu uso é rotineiro em pagamento de serviços de terraplenagem. 

Considerando-se que entre as causas de irregularidades envolvendo as ações de terraplanagem 
está a estimativa inadequada das distâncias médias de transporte.

Demonstra-se ser essencial avaliar se as distâncias médias de transporte cobradas estão em 
conformidade com as especificações técnicas, com o projeto executivo aprovado e o boletim 
de medição.

A partir do roteiro de fiscalização definido pelas equipes de fiscalização, verificou-se em campo 
se as distâncias médias de transportes de brita e outros materiais para o local de aplicação estão 
de acordo com os valores medidos e previstos em projeto.

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que as distâncias médias de transporte cobradas 
estavam parcialmente coerentes com as respectivas memórias de cálculo e os boletins de 
medição apresentados, em virtude da inconsistência relacionada no Quadro 34 a seguir:

Quadro 34: Inconsistência evidenciada entre as distâncias médias de transporte cobradas e as 
especificações técnicas, o projeto executivo aprovado e o boletim de medição custos das 

obras fiscalizadas

Principais Achados

Inconsistências no cálculo de Distâncias Médias de Transporte (DMTs), constantes na Planilha de 
material de primeira categoria medido, ocasionando pagamentos a maior em medições realizadas 

de, no mínimo, R$ 995.747,85.

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações constantes nos relatórios de fiscalizações.

Avaliação Conclusiva

Para a questão 4.5, a avaliação conclusiva desta CGU é que os serviços executados nos lotes 
fiscalizados, levando-se em conta a conformidade com as especificações técnicas e projeto 
executivo aprovado, estão sendo executados regularmente, apesar de algumas ressalvas. 

Entretanto, tal fato não inviabiliza a emissão de recomendações estruturantes e pontuais emitidas 
em 4.2 e que afetam também as avaliações feitas nas subquestões estratégicas 4.5.6 e 4.5.7.
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5. Conclusão

 As ações de construção de ferrovias vinculadas ao Objetivo 0141 - Promover a expansão 
da malha ferroviária federal por meio da construção de novas ferrovias, conexões ferroviárias e 
acessos –, compreendido no Programa Temático nº 2072 – Transporte Ferroviário –, exercem 
papel importante para o país, tendo em vista a sua finalidade de proporcionar uma via econômica 
de escoamento à produção das regiões, com possibilidade de integração aos demais modos de 
transporte, mediante a garantia das operacionalizações dos trechos construídos, dentro dos 
padrões tecnicamente estabelecidos de segurança e confiabilidade.

A relevância da Ferrovia Norte-Sul está diretamente relacionada com os objetivos econômicos 
e sociais advindos com sua implantação, a qual promoverá a integração nacional, minimizando 
os custos de transporte de longa distância e interligando as regiões Norte e Nordeste às regiões 
Sul e Sudeste, por meio das suas conexões.

Por sua vez, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste dinamizará o escoamento da produção do 
estado da Bahia e servirá de ligação dessa região com outros polos do país, por intermédio de 
conexão com a Ferrovia Norte-Sul.

Ao contrário de programas tradicionais, em que ocorre uma pulverização da aplicação de 
recursos, com elevado número de intervenções e maior simplicidade de execução, as ações de 
obras ferroviárias caracterizam-se por serem empreendimentos de grande materialidade, de 
alta complexidade, com menor quantidade de despesas faturadas.

A execução das obras ferroviárias possui diversos pontos críticos para a sua execução, com 
destaque para: a elaboração dos projetos básicos ou executivos de engenharia, a execução física 
e controle qualitativo das obras e serviços e a medição e pagamento dos serviços contratados. 

A seguir, é apresentada a síntese das avaliações conclusivas e principais recomendações 
estruturantes, em relação às questões estratégicas relacionadas no tópico anterior:

1. Foi observado o princípio da isonomia nos procedimentos licitatórios de cada lote?

Apesar de a análise específica em relação à realização da licitação de obras e serviços pela Valec 
não ter sido efetuada, em virtude de todos os lotes terem sido licitados em 2010 e em função 
da necessidade de priorizar as análises atinentes à realização das obras e serviços de cada lote 
licitado. Todavia, com base na análise da execução contratual das obras fiscalizadas, alguns 
resultados e reflexos podem ser mencionados. 

Apurou-se que os descontos concedidos quando da licitação das obras e serviços foram 
irrisórios (Quadro 17), bem como não estimulou a competitividade entre os licitantes.
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Tal situação pode ser descrita principalmente pelo fato de a licitação não ter sido precedida 
de um amplo estudo, com detalhamento suficiente de todos os elementos necessários para 
caracterizar a obra, o que implica em aumento dos riscos para os futuros empreendedores e 
em aumento dos gastos públicos. 

2. O projeto garante a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a 
economicidade das obras?

Os projetos básicos e executivos são as principais referências de execução das obras ou serviços 
de engenharia e é o que garantirá a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e 
a economicidade das obras. Dessa forma, qualquer erro no projeto terá grandes repercussões 
na aplicação dos recursos. 

Para a questão 2, a avaliação conclusiva da CGU é de que os projetos básicos e executivos 
elaborados não garantem a viabilidade, o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a 
economicidade das obras avaliadas. 

A partir dos 12 (doze) contratos fiscalizados, verificou-se que os custos das obras avaliadas não 
correspondem aos custos de mercado. 

Os sobrepreços e superfaturamentos identificados e mantidos foram de R$ 6.276.445,48 e de  
R$ 146.208.729,8812, respectivamente.

As obras foram precedidas de um planejamento precário que culminaram na elaboração de 
projetos básicos e executivos deficientes, com significativas falhas nas fases de desapropriação, 
de licenciamentos ambientais, de arqueologia e dos estudos geológicos e geotécnicos e 
terraplenagem, incluindo a não liberação em tempo hábil das respectivas licenças, não 
detalhamento em nível de execução das obras de arte especiais, composições de concreto não 
condizentes com a realidade da obra (usina de concreto ao invés de betoneira 320l), ausência 
de composições detalhadas de estações de tratamento de esgoto, ausência de justificativas 
técnicas consistentes para as alterações introduzidas pelo projeto executivo em relação ao 
projeto básico e justificativas para as alterações introduzidas na execução da obra em relação 
ao previsto no projeto executivo.

As deficiências apontadas nos relatórios, quanto ao planejamento e aos projetos das obras 
fiscalizadas, constantes no Quadro 19, evidenciaram impactos extremamente relevantes no 
contrato, seja no que diz respeito aos atrasos no cronograma físico-financeiro da obra, seja no 
tocante à ocorrência de superestimativa, sobrepreço e/ou superfaturamento no orçamento da 
obra, aditivos de valor e custos extraordinários com a supervisão da obra, ou ainda sujeitando 
a ferrovia a falhas de execução.

12  Inclui, dentre outros, os achados constantes no Quadro 18. Entretanto, não inclui outros benefícios financeiros 
dependentes de mensuração de valor.
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O que se observou foi que, além do precário planejamento da execução feito pela Valec, o 
projeto básico elaborado teve características de anteprojeto, enquanto que o projeto executivo 
foi de fato o projeto básico – apesar de apresentar inúmeras inconsistências.

Cumpre mencionar que, com base nas informações prestadas, verificou-se que as deficiências 
de sondagens realizadas pela Valec, ocasionou o aumento da despesa, oriundos das variações 
do item 3 – Terraplenagem, no valor total de R$ 727.161.324,05 nos contratos de execução das 
obras e serviços dos lotes da Fiol e Extensão – Sul – FNS. Tal fato demonstra o quão precário e 
deficientes foram o planejamento e os projetos básicos e executivos das obras licitadas.

Ainda, identificou-se inconsistências relacionadas aos cálculos dos volumes de transporte de 
terraplenagem e das distâncias médias de transporte cobradas, sintetizadas no Quadro 20.

3. A empresa supervisora está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

A empresa supervisora configura-se como elemento estratégico no controle da efetiva execução 
das obras e serviços, devendo emitir relatórios periódicos sobre a execução da obra, além de 
fornecer apoio técnico à medição e à fiscalização do representante da Valec (fiscal residente).

Para a questão 3, a avaliação conclusiva da CGU é de que os resultados obtidos indicam 
que a empresa supervisora não está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições em 
cada lote fiscalizado, principalmente em virtude das inconsistências apontadas em 2 afetas às 
responsabilidades contratuais das empresas supervisoras, além das fragilidades apontadas a seguir.

Verificou-se, por amostragem aleatória não probabilística, que havia correspondência entre a 
documentação da empresa supervisora (presentes na última medição) referente ao quantitativo 
de equipamentos e funcionários medidos e os funcionários e equipamentos vistos em campo, 
não sendo verificadas ocorrências que merecessem registros.

A partir dos relatórios periódicos emitidos pela empresa supervisora, verificou-se que estes 
foram elaborados mensalmente, bem como que há controles internos existentes referentes 
à execução da obra sob responsabilidade da empresa supervisora. Todavia, constatou-se as 
deficiências descritas no Quadro 22 quanto aos controles efetuados pela empresa supervisora 
ao não emitir recomendações ou alertas ou autorizações para as eventuais alterações ocorridas 
na execução dos serviços, no Relatório de Atividade Técnica, sobre os serviços executados 
ou em andamento, e ao não apontar irregularidades na medição de serviços do contrato de 
execução da obra ou na inibição de irregularidades.

Verificou-se que a estrutura montada pela empresa está compatível com o contratado. 
Entretanto, constatou-se as inconsistências descritas no Quadro 23 quanto à estrutura (carros, 
equipamentos, computadores, licenças de software, requisitos mínimos de experiência, entre 
outros) da empresa supervisora com o contratado, além das inconsistências descritas no item 
4.2.1 deste relatório quanto à aplicação imprópria de reajuste e à ocorrência de aplicação de 
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reajuste de preços em interstício inferior a um ano nos contratos de supervisão de obras.

4. O fiscal do contrato está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições?

O engenheiro residente é o principal representante da administração, sendo o responsável 
primário pelo gerenciamento e fiscalização quanto à adequada e regular execução e medição 
das obras, devendo ser o interlocutor da equipe quando nos trabalhos de campo.

Para a questão 4, a avaliação conclusiva da CGU é de que os resultados obtidos indicam que 
a fiscalização da Valec não está desempenhando satisfatoriamente suas atribuições, devido às 
constatações observadas nas subquestões estratégicas 4.2 e 4.3. 

Apesar de o atraso de cronograma físico-financeiro identificado (subquestão estratégica 
4.4.1), não se pode atribuir tal responsabilidade à fiscalização exercida. Entretanto, tal fato não 
inviabiliza a emissão de recomendações estruturantes e pontuais.

Considerando-se que o cronograma previsto inicialmente previa a conclusão das obras no 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de janeiro de 2011, evidenciou-se que há 
um grande atraso na evolução das obras, posto que, passados 60 meses do seu início, as obras 
ainda se encontram em execução.

As causas do atraso da obra estão intimamente ligadas à constatação de planejamento deficiente, 
no que se inclui o projeto básico deficiente, e que já foi tratado no item 2 acima.

Entretanto, no entendimento da Valec, as principais causas para os atrasos ocorridos na 
execução das obras sob sua reponsabilidade foram decorrentes de atrasos nos repasses dos 
recursos financeiros à Valec, de medidas de órgãos de controle que visaram modificar ou 
paralisar temporariamente alguns serviços e da necessidade de aprimoramento dos projetos.

A partir dos resultados obtidos, evidenciou-se as inconsistências constantes no Quadro 27 
quanto ao atesto dos serviços medidos.

Apesar da existência e consistência de determinados controles administrativos referentes 
aos contratos de execução e supervisão das obras e serviços contratados, evidenciou-se as 
deficiências de controle descritas no Quadro 28 deste relatório.

5. A medição está adequada, levando-se em conta a conformidade com as especificações 
técnicas e projeto executivo aprovado?

A execução dos serviços contratados é a etapa que concretizará o objeto a ser disponibilizado 
para a sociedade. O atingimento das finalidades do empreendimento depende da execução de 
todos os serviços contratados em aderência aos projetos e especificações.
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Durante a execução dos serviços existe a possibilidade de desvios comprometedores da 
qualidade e funcionalidade do empreendimento, causando expressivos prejuízos ao Erário e à 
sociedade. 

Para a questão 5, a avaliação conclusiva desta CGU é que os serviços executados nos lotes 
fiscalizados, levando-se em conta a conformidade com as especificações técnicas e projeto 
executivo aprovado, estão sendo executados regularmente, apesar de algumas ressalvas, em 
virtude das inconsistências evidenciadas concernentes aos serviços de escavação e aterro e às 
distâncias médias de transporte. 

Ademais, com base nas informações constantes no Quadro 32, cumpre salientar o quão 
preocupante para o andamento e a conclusão das obras é a situação relatada quanto à não 
entrega de parte dos trilhos licitados (18.312,17 toneladas de trilhos) porque os contratos nº 
010/2014 e 016/2014 foram rescindidos e a suspensão de 44.206,62 toneladas de trilhos, em 
virtude do contingenciamento de recursos por parte da União, haja vista o quão dificultoso foi 
para realizar a licitação e a compra dos trilhos. 

Ou seja, a Valec ainda não tem 42,51% dos trilhos licitados por meio do Edital de Pregão 
Presencial Internacional nº 009/2013.

Ante o exposto, as inconsistências e deficiências observadas, principalmente em relação às 
questões estratégicas 2, 3 e 4, resultaram não somente em prejuízos à execução das obras 
avaliadas, como também em custos adicionais aos contratos de execução e supervisão das 
obras da Fiol e Extensão Sul da FNS, atrasos no cronograma físico-financeiro das obras e 
distorções nos estudos de viabilidade, mas também aos objetivos da obra, tendo em vista que 
a repercussão negativa não ocorre apenas no âmbito financeiro, em função da postergação da 
utilização das ferrovias pelo Estado, com impactos na capacidade produtiva e de geração de 
renda regional e nacional.

Ademais, os resultados obtidos descrevem problemas estruturantes que impactam ou poderão 
impactar todo o programa, fazendo com que os objetivos delineados possam não ser atingidos 
ou os custos incorridos sejam exorbitantes. 

Cada uma das recomendações emitidas está sendo monitorada pela CGU, de acordo com 
o cronograma de implementação estabelecido com o gestor, no sentido de certificar o seu 
cumprimento.

Destaco que das 38 recomendações estruturantes e 39 recomendações pontuais, foram 
implementadas integralmente, canceladas ou consolidadas em outra recomendação, 23 e 
30 recomendações, respectivamente, o que representa 68,83% de nível de atendimento, 
demonstrando razoável nível de atendimento das recomendações, conforme o Quadro 35 a seguir: 
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Quadro 35: Acompanhamento das recomendações estruturantes e pontuais emitidas, com 
informações atualizadas até dezembro de 2017

Tipo de 
Recomen-

dação

Quantidade 
de 

Recomen-
dações 

Emitidas

Quantidade 
de 

Recomen-
dações 

Atendidas

Quantidade de 
Recomendações 
Canceladas ou 
Consolidadas

Quantidade de 
Recomendações 

Atendidas 
Parcialmente ou com 
Início de Tratativas 

% de 
Recomendações 

Atendidas ou 
Canceladas ou 
Consolidadas

% de 
Recomen-

dações 
Pendentes

Estruturante 38 18 05 15 60,53 39,47

Pontual 39 11 19 09 76,92 23,08

TOTAL 77 29 24 24 68,83 31,17

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações prestadas e documentos encaminhados pela Valec.

Ao se questionar a Valec quais ações estão sendo desenvolvidas no sentido de aferir e propiciar 
a efetividade do Programa Temático n° 2087, Objetivo 0141, Iniciativas: OOBU - Construção 
de Ferrovia EF 151 - Ferrovia Norte-Sul e OOBZ - Construção de Ferrovia - EF334 - Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste, a Unidade informou que busca cumprir a sua missão, qual seja, 
a construção e a exploração de transporte ferroviário, que executa as obras sob sua gestão 
conforme o planejamento e a dotação orçamentária definida pelo Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil e que tem atuado intensamente na melhoria de sua gestão, controle, 
planejamento e execução de obras, por meio da adoção de diversas medidas, dentre elas, 
merece destaque o Programa de Governança.

A Valec pondera que tem implementado ações efetivas de melhoria de gestão, fiscalização e 
controle, de modo que, os resultados de tais ações já se traduziram em ganhos mensuráveis, 
por exemplo, a significativa redução das pendências junto aos órgãos de controle interno e 
externos. Dentre as ações mencionadas no parágrafo anterior, destacam-se: o Programa de 
Integridade; a Estrutura de Governança; o Programa da Qualidade da Construção; o Sistema 
de Acompanhamento de Contratos de Obras Ferroviárias; o Sistema de Acompanhamento 
de Projetos (Channel); e a Norma de Processo Administrativo Sancionatório, de apuração de 
responsabilidade de pessoas jurídicas, de rescisão contratual unilateral e de constituição de 
débito, a qual estabelece um fluxo, prazos e modelos de documentos a serem seguidos.

Vale ressaltar que algumas das ações implementadas decorreram de fiscalizações desta 
Controladoria, quais sejam, o Programa de Integridade que se encontra em desenvolvimento e 
a Estrutura de Governança da Valec a qual já se encontra aprovada.

Ainda, ao se questionar qual é o planejamento da Valec para o prosseguimento do Programa 
Temático mencionado, visto que a maioria dos contratos licitados está previsto para finalizar 
entre 2018 e 2019, a Valec informa que estabelece seus cronogramas de execução referente 
às suas ações com base na proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo Federal, 
de acordo com as suas diretrizes, e na aprovação desta pelo Poder Legislativo, bem como o 
repasse integral dos recursos financeiros por parte do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil. Ou seja, por parte da Valec, há indefinição sobre o prosseguimento do Programa 
Temático avaliado e os rumos da empresa a respeito.
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Sabendo o quão importante é a interligação dos trechos em obras à malha ferroviária brasileira, 
ao se questionar, a Valec informa que está buscando interligar os trechos em obras à malha 
ferroviária brasileira, apesar de a missão da Valec quanto aos trechos em obras diz respeito 
a construção destes para serem entregues à operação e a interligação da malha como um 
todo, por outro lado, é providência inerente à atuação do Ministério dos Transportes, Portos e 
Aviação Civil que define as diretrizes à Valec dentro de sua área de atuação.

Por fim, recomenda-se ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação que:

•	 preferencialmente, licite qualquer obra de grande vulto, quando houver Estudos 
de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, Estudos Ambientais, incluindo os 
estudos topográficos, estudos hidrológicos, estudos geológicos e geotécnicos, e os Projetos 
Básicos e Executivos de Engenharia que atendam aos requisitos previstos na Lei nº 
8.666/93, com o intuito de: atender ao pilar técnico para condução de políticas voltadas para 
infraestrutura; de priorizar o “melhor projeto” dentre os disponíveis na área de infraestrutura 
de transportes, ainda mais em épocas de escassez de recursos, como enfrentada pelo país; 
de agilizar o andamento da obra; de viabilizar o cumprimento do cronograma inicial; de evitar 
a ocorrência de diversos aditivos, custos extraordinários, sobrepreços e superfaturamentos 
que elevam os custos das obras; de estimular a competitividade e a redução dos preços 
ofertados; de reduzir os riscos do empreendimento; e de propiciar a utilização da obra pelo 
Estado, elevando a capacidade produtiva e a geração de renda regional e nacional;

•	 apresente o planejamento diretivo quanto ao prosseguimento do Programa Temático 
avaliado; 

•	 apresente as diretrizes e providências que serão tomadas para interligação dos trechos 
em obras à malha ferroviária brasileira; e

•	 apresente, em conjunto com a Valec, plano de ação para elidir os problemas ocasionados 
no cronograma de execução das obras decorrentes da rescisão dos contratos  nº 010/2014 e 
016/2014 de aquisição de trilhos, haja vista que sem os referidos trilhos as obras ferroviárias 
em andamento não poderão ser concluídas.



Anexo I – Detalhamento dos lotes fiscalizados
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Anexo II – Detalhamento dos contratos de execução e 
supervisão das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste – 

Fiol e Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul

Ferrovia de Integração Oeste-Leste – Fiol

Lotes Objeto Nº 
Contrato Contratada Valor 

Contrato

% 
Execução 

(1)

Prazo p/ 
Conclusão

Lote 1F
Construção 007/14 Trail/Pavotec 614.857.563,05 36,09 dez/2019

Supervisão 095/10 Maia Melo 67.838.694,84 64,63

Lote 2F 
+ 2FA

Construção 054/10 Galvão 873.639.340,82 82,94 dez/2019

Supervisão 096/10 Concremat 78.482.411,26 65,21

Lote 3F
Construção 062/10 Torc/Ivaí 486.800.128,73 91,05 jun/2018

Supervisão 012/11 Fiol Leste 3 59.276.190,13 61,23

Lote 4F
Construção 055/10 Andrade *rescindido 733.5503.031,27 76,63 dez/2019

Supervisão 097/10 Falcão Bauer 74.607.732,93 58,05

Lote 5F
Construção 006/14 Pavotec 797.673.989,20 21,68 nov/2019

Supervisão 098/10 Fiol Bahia 44.624.934,18 67,75

Lote 5FA
Construção 085/10

Loctec/Sanches Tripoloni/
Sobrenco

138.180.504,87 75,12 set/2018

Supervisão 099/10 LBR/Strata 19.953.488,74 76,09

Lote 6F
Construção 059/10 Constran 549.856.049,04 5,30 dez/2020

Supervisão 100/10 Ubaniza/Setepla/Engercops 45.283.924,03 53,51

Lote 7F
Construção 060/10 Tiisa/Cowan/Pelicano 543.484.384,48 15,70 nov/2020

Supervisão 101/10 STE 44.855.284,29 50,95

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações prestadas e documentos encaminhados pela Valec.
(1) Referência: agosto/2017.



Ferrovia Norte-Sul – Extensão Sul

Lotes Objeto Nº Contrato Contratada Valor 
Contrato

% Execução 
(1)

Prazo p/ 
Conclusão

Lote 1S + 
1SA

Construção 064/10 e 016/17 AZVI 598.575.203,93 91,17 ago/2018

Supervisão 026/17 Maia Melo 59.037.863,66 67,22

Lote 2S
Construção 065/10 Pavotec/Trail/Sobrado 463.052.246,60 98,62 mar/2018

Supervisão 087/10 Egis 53.176.270,06 87,00

Lote 3S
Construção 036/14

Queiroz Galvão/Camargo 
Correia

780.842.239,63 100,00 jun/2016

Supervisão 088/10 Consórcio E.A. 88.032.358,52 100,00

RDC 3SA
Construção 001/17 Integral/Spavias/Trail/Alta 202.653.736,35 85,85 jan/2018

Supervisão 088/10 Consórcio E.A. 81,40

Pátio de 
Santa 
Helena

Construção 088/10 Prumo/KM/Pavotec 78.200.000,00 19,49 abr/2018

Supervisão 088/10 Consórcio E.A. 81,40

Lote 4S
Construção 067/10 Constran 639.106.357,40 84,40

Indefinido 
 (2)

Supervisão 089/10 Contécnica 93.528.409,18 68,35

Lote 5S + 
RDC 5SA

Construção 068/10 e 042/14 Tiisa 561.002.261,24 95,27
Indefinido 

 (2)

Supervisão 090/10 Tiisa 64.369.093,61 81,72

Fonte: Elaborado pela CGU a partir das informações prestadas e documentos encaminhados pela Valec.
(1) Referência: agosto/2017.

(2) O contrato do lote 04S está em processo de redução de escopo e transferência das obras remanescentes 
para a futura subconcessão. Os lotes 05S e 05SA encontram-se com as atividades de superestrutura paralisadas 

em decorrência de questionamento realizado pelo TCU quanto à qualidade da brita para lastro.

MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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