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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

  

Senhor Coordenador-Geral, 

  

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 201300054, apresentamos os resultados dos 

exames realizados sob atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na supra-referida, no período de 01/05/2012 

a 20/03/2013. 

  

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 

Os trabalhos foram realizados na Sede da Controladoria-Geral da União em Brasília, no período de 17/12/2012 a 

20/03/2013, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal. Nenhuma 

restrição foi imposta aos nossos exames, os quais tiveram por escopo a análise do trabalho apresentado pela 

Universidade de Santa Catarina (UFSC) ao DEPEN,denominado "Estudo Emergencial", o qual tinha por objetivo 

a avaliação das composições de custo apresentadas pela empresa Verdi Construções, no sentido de viabilizar a 

inclusão das propostas de construção de unidades prisionais na nova plataforma de custos de referência a ser 

desenvolvida para o DEPEN, denominada de SINAPI-DEPEN 

  

  

II - RESULTADO DOS EXAMES 

 

1 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 

1.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS 

1.1.1 ASSUNTO - FORMALIZAÇÃO LEGAL 

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 001 

I.-Introdução 

                        A Controladoria-Geral da União – CGU, em seus trabalhos ordinários, está analisando as ações 

desenvolvidas pela Diretoria de Políticas Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN com 

vistas à criação de uma Tabela de Referência, sob denominação SINAPI-DEPEN, que contenha insumos e 

composições utilizados na construção de penitenciárias tendo em vista a relevância da Ação 8914. 

                        A Ação 8914 - Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Estaduais, integrante do Programa 

2070 – Segurança Pública com Cidadania, tem por objetivo a reestruturação e modernização do sistema criminal e 
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penitenciário, por meio do apoio à construção de unidades penais nas unidades da federação. Diante do quadro de 

substancial déficit de vagas (514.000 presos para 300.000 vagas) e do tempo necessário para construção de 

unidades penais pelo método tradicional, o DEPEN buscou alternativas construtivas com o objetivo de agilizar a 

execução das obras e, com isso, a geração de novas vagas. 

                        Dentre as alternativas analisadas, sobressaiu a da construção das unidades penais por meio de 

módulos pré-fabricados. A referida metodologia consiste, basicamente, na execução em fábrica de módulos 

padronizados e com características específicas, os quais são enviados posteriormente ao local da obra, onde são 

assentados e feitos os acabamentos finais. Tal procedimento agiliza o tempo de execução da unidade penal, uma 

vez que os módulos chegam prontos na obra, sendo montados in loco como se fossem “peças de lego”. 

                        A referida metodologia, no entanto, apresenta um complicador relacionado com a falta de 

composições de custo específicas para o método construtivo adotado no Sistema referencial de custos do Governo 

Federal (SINAPI). Tal fato dificulta a orçamentação da obra por parte do corpo técnico do DEPEN. 

                         Para solucionar o problema foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica nº. 02/2012, entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do Núcleo de Pesquisa da Construção - NPC, e o Ministério da 

Justiça, por meio do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, que tem consignado em seu plano de 

trabalho os seguintes objetivos: 

a)      Estabelecer os requisitos de desempenho (mecânicos, físicos, térmico, acústico, de resistência ao fogo, 
etc...) que devem atender as edificações penitenciárias pré-fabricadas para fins de especificação nos editais; 

b)      Definir normas e procedimentos para realização de ensaios para avaliação de desempenho dos elementos 

pré-fabricados prisionais; 
c)      Fazer um levantamento das instituições e laboratórios nacionais habilitados a realizarem os ensaios de 

desempenho para fins de informação aos interessados e aceitação de resultados; 
d)      Desenvolver composições de custos para celas prisionais pré-fabricadas e pré-moldadas, a fim de que as 

mesmas possam ser inseridas na base de dados do SINAPI, banco de dados mantido pela Caixa Econômica 

Federal; e 

e)      Aferir, verificar, detalhar e validar os insumos / composições dos produtos pré-fabricados e pré-moldados 

(celas prisionais), a fim de que os mesmos possam ser inseridos na base de dados do SINAPI-DEPEN.” 

                            Para o cumprimento dos objetivos elencados foram estabelecidos os seguintes prazos e 

atividades: 
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            Como pode ser observado, entre outros produtos, a UFSC deveria apresentar um Relatório contendo o 

estudo e a validação de composições fornecidas por empresas especializadas na produção de pré-fabricados de 

concreto interessadas no fornecimento das celas prisionais. Dentre as empresas existentes no mercado, as análises 

se restringiram à metodologia utilizada pela empresa Verdi Construções Ltda., com sede em Erechim/RS. Essa 

empresa já forneceu celas prisionais pré-fabricadas para os presídios de Itajaí/SC e de Guaíba/RS. 

             Entretanto, em face das denúncias acerca da construção de presídios pela VERDI, inclusive objeto de 

ações do Ministério Público Federal e de Laudos Periciais da Polícia Federal, o DEPEN solicitou à UFSC para 

promover um “Estudo Emergencial” que contemplasse a validação da contratação de onze obras, conforme tabela 

a seguir: 

Tabela 2- Contratos celebrados com a Verdi 

 

                        O “Estudo Emergencial” visava examinar a adequação dos preços contratados em relação aos de 

mercado das onze obras já adjudicadas à Empresa VERDI-Construções e seria utilizado basicamente nas obras 

contratadas em 2012, cujo repasse de recursos havia sido suspenso pelo DEPEN, após divulgação do Laudo da 

Polícia Federal, o qual apontava fragilidades nas composições de custo utilizadas pela citada empresa e na própria 

execução das obras. 

                        Em atendimento à solicitação do DEPEN para executar um “Estudo Emergencial”, o NPC/UFSC 

apresentou o documento intitulado “Relatório II” que contemplava tão somente duas das atividades previstas no 

Termo de Cooperação, a saber: 

 Atividade 2 - Avaliação das composições apresentadas pelas empresas para viabilizar a inclusão das 

propostas de construções de unidades prisionais no SINAPI-DEPEN. 

 Atividade 3 – Comparação dos requisitos com os descritos nas normas de desempenho NBR 15575. 

                        Registre-se que a presente ação de controle focou aspectos de engenharia e , a ação dividiu-se em 

duas vertentes: a primeira; a análise detalhada das premissas técnicas adotadas no SISCOPEN como meio hábil 

de robustecer a constatação esposada na Nota Informativa Nº 02/DSSEG/DS/SFC/CGU-PR quanto à insuficiência 

do Estudo Emergencial realizado pelo NPC/UFSC para inserção das composições advindas do SISCOPEN no 

SINAPI/DEPEN; a segunda; a verificação da adequação do Estudo Emergencial enquanto relatório técnico de que 

trata o parágrafo 3º do Art. 102 da Lei Nº 12.708 de 17/08/2012 (LDO 2013). 

                        Subsidiaram este trabalho os seguintes documentos: 

 Laudo de Exame de Obra de Engenharia nº 1.606/2009-INC/DITEC/DPF de 04/09/2009; 

 Laudo de Exame de Empreendimento nº 1.336/2009-SETEC/SR/DPF/SC de 17/12/2009; 

 Ofício nº 3234/2012-DIRPP/DEPEN/MJ de 10/12/2012. 

 Relatório II do NPC/UFSC de 16/10/2012. 
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 1.1.1.2 INFORMAÇÃO 002 

Características do Sistema Construtivo Penitenciário - SISCOPEN 

                     O Sistema Construtivo Penitenciário – SISCOPEN, proposto pela empresa VERDI Construções 

Ltda., compõe-se de módulos monoblocos pré-fabricados, com dimensões individualizadas, produzidos em 

fábrica específica, utilizando concretos especiais como o Concreto de Alto Desempenho (CAD) e o concreto 

reforçado com fibras de vidro (Glass Reinforced Concrete – GRC). 

                      Os dois concretos especiais, o CAD e o GRC, são produzidos com cimento estrutural branco que, 

segundo a VERDI, dispensa a posterior pintura das celas. Este último elimina a necessidade de ferragens no 

interior do concreto. 

                      O projeto prevê 10 tipos de módulos ou monoblocos pré-fabricados com celas individuais e/ou 

coletivas para 2, 4, 6 ou 8 vagas, além de celas de visita íntima e de passarelas de controle. 

                      Cada módulo obedece à seguinte disposição construtiva: 

 Paredes laterais com espessura de 7,5 cm confeccionadas em CAD branco; 

 Parede de fundo com espessura de 10,0 cm confeccionada em CAD branco, com duas janelas por cela, 

com grades cementadas e fechamento em policarbonato; 

 Parede frontal com espessura de 10,0 cm confeccionada em CAD branco, com porta de aço corrediça em 

trilho; 

 O piso tem 9,0 cm de espessura, sendo assentado em radier de concreto armado convencional de 10,0 cm 

de espessura; 

 A laje de forro do módulo é do tipo “sanduíche” composta por uma camada com espessura de 8,5 cm em 

CAD branco, uma chapa de isopor com espessura de 5,0 cm protegida mecanicamente por uma camada 

de GRC branco com espessura de 1,5 cm, provida de armadura em aço para combate à fissuração. A laje 

do forro é inclinada para permitir o escoamento das águas de chuva. 

 O mobiliário das celas, composto de camas, prateleiras, pias, e vaso sanitário são confeccionados em 

CAD branco recoberto por GRC branco de modo que as superfícies fiquem lisas e pouco permeáveis. O 

vaso sanitário é de aço inoxidável encapsulado em GRC branco. 

 

Foto 1 – Vista do interior de cela para 8 presos – Mini-Presídio de Feira de Santana/BA – janeiro/2013 

 8.                     O SISCOPEN prevê a circulação dos agentes prisionais em passarelas, situadas acima das celas, 

impedindo o contato físico com os presos. Essa disposição permite diminuir o contingente e melhorar a segurança 

física dos agentes prisionais. 
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Foto 2 – Celas c/a passarela superior de circulação dos agentes prisionais – F. de Santana/BA – janeiro/2013 

                         Ressalte-se que este arranjo arquitetônico obriga à solução térrea, acarretando a horizontalização 

dos presídios em terrenos mais amplos, aumentando consideravelmente a área de segurança a ser vigiada. Face à 

escassez e alto custo dos terrenos nas áreas urbanas, este fato pode levar à construção de presídios em áreas mais 

afastadas das cidades, obrigando à implantação de redes de energia elétrica, telefonia, água e esgotamento 

sanitário, o que poderá onerar significativamente o empreendimento. 

                         Destaque-se que as supostas vantagens do SISCOPEN face aos presídios convencionais seriam 

decorrentes do projeto arquitetônico e de sua execução com módulos pré-fabricados. Todavia, o conceito 

arquitetônico adotado não traz inovação conforme registrado nas folhas 13 e 14 do Laudo Pericial nº 1.336/2009 

da Polícia Federal, transcrevemos: 

 “As grandes vantagens atribuídas ao projeto arquitetônico de unidade prisional  são: a segurança de operação 

e o baixo custo operacional. Estas vantagens são decorrentes de um conceito de passarelas elevadas sobre os 
corredores com visibilidade suficiente para que o agente prisional observe o que acontece nos corredores e 

entorno das instalações, e manobre a movimentação dos presos sem contato direto. Esta concepção parece não 
ser novidade nem exclusividade da empresa proponente do SISCOPEN. Em diligências no estado do Rio Grande 

do Sul os Peritos tiveram conhecimento que este conceito foi desenvolvido pelo corpo técnico da Secretaria de 

Obras daquele Estado, e que o projeto foi licitado para execução em 1998, tendo inclusive como uma das 
empresas executoras de uma unidade prisional a empresa Deboni Engenharia, antecessora da VERDI. Naquela 

época a unidade prisional foi executada em sistema construtivo convencional, sem a utilização de CAD ou GRC. 
Diante disso, afasta-se, definitivamente, a vinculação do projeto arquitetônico ao processo construtivo, 

consequentemente, as vantagens propaladas devidas ao projeto arquitetônico podem ser obtidas sem que se 

execute a obra com os produtos pré-moldados em estudo. Mais do que isso, não é correto afirmar que se trata de 
uma solução original.” 

                         O Modelo SISCOPEN adota a seguinte sequência para implantação do presídio: 

Preparação do Terreno e Acesso às Redes de Serviços Públicos. 

                        O terreno, em local acessível por veículos rodoviários, será preparado da forma convencional com 

terraplenagem (cortes/aterros), de forma a obter-se uma superfície plana para a construção do presídio. As redes 

públicas de energia elétrica, telefonia, água e esgotos sanitários deverão ser levadas ao local do empreendimento. 

As caixas d’água potável, inferiores e superiores, são construídas na forma convencional, assim como o sistema 

de distribuição até os módulos. Da mesma forma, inexistindo rede pública de coleta de esgotos sanitários, deverá 

ser construído sistema próprio de coleta e disposição final dos efluentes gerados pelo presídio, geralmente fossas 

sépticas e sumidouros. 

Fundações dos Módulos Pré-fabricados. 

                        As fundações dos módulos serão radiers (lajes) de concreto armado convencional com mínimo de 

10,0 cm de espessura. Dessa forma, o radier “engrossa” o piso do monobloco. Os módulos, retirados dos 
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caminhões por guindastes, são montados sobre este radier na disposição prevista no projeto. 

 

Foto 3 – Módulo c/12 celas sobre radier em concreto armado convencional  – F. de Santana/BA – janeiro/2013 

Muralha de Proteção do Presídio. 

                         Os muros do perímetro do presídio são construídos segundo os processos convencionais, com 

altura, espessura e profundidade adequadas.  

 

Foto 4 – Muralha de proteção construída na forma convencional  – F. de Santana/BA – janeiro/2013 

Montagem dos Módulos 

                         Os módulos são produzidos industrialmente e transportados em caminhões para o local do 

presídio onde são içados por guindastes e montados conforme o projeto. 

 

Foto 5 – Caminhão-carreta transportando duas celas prisionais  –  Alagoas – dezembro/2012 
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Foto 6 – Módulo de passarela içado para montagem definitiva  – F. de Santana/BA – janeiro/2013 

Instalações Elétricas e Hidrossanitárias 

                        Após a montagem dos módulos procede-se à enfiação dos cabos elétricos nos eletrodutos, às 

ligações elétricas, às de água potável nas pias e às de esgotos sanitários dos vasos de cada cela à rede coletora do 

presídio. 

Manifestação do Auditado 

                              Por meio do Ofício nº 06/2013 de 25/02/2013, o NPC se manifestou conforme a seguir 

transcrito: 

 “Não faz parte do escopo do nosso trabalho avaliar se é melhor construir em áreas distantes, onde é necessário 
construir a infraestrutura, ou em áreas urbanas, que apresenta custo do terreno bem mais alto e proximidade da 

população ordeira.” 

 “Não faz parte do escopo do trabalho avaliar particularmente o sistema Siscopen, especialmente em questões 

relacionadas com a sua concepção arquitetônica.” 

  

Análise do Controle Interno 

                             Nesta informação buscou-se caracterizar o SISCOPEN. Os destaques feitos às possíveis 

implicações das características do sistema e à falta de inovação no conceito arquitetônico proposto, em que pese 

não façam parte do escopo do trabalho do NPC/UFSC, podem ser extremamente importantes quando da decisão 

do modelo penitenciário a ser adotado e, somente, buscaram auxiliar o juízo de conveniência e oportunidade a ser 

exercido pelo gestor. 

 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 003 

Inexistência de Inovação Tecnológica e de Boa Relação do Custo x Benefício no Sistema SICOPEN 

                           Às folhas 194 do Relatório II do NPC/UFSC consta o texto a seguir transcrito: 

 “O trabalho principal em desenvolvimento para o DEPEN/MJ busca estabelecer os requisitos mínimos 

desejáveis que as celas prisionais devem atender para possibilitar o preparo de licitações públicas para sua 

aquisição. Este trabalho emergencial, devido à exiguidade do tempo, não avalia em nenhum momento se os 

materiais e os requisitos de desempenho das celas em análise estão acima do mínimo exigido e, por esta razão, 

possam ter estes requisitos reduzidos com consequente redução de custos.” (grifos nossos) 

                     Assim, verifica-se que não foi examinada economicidade do sistema proposto pela VERDI, que 

poderá estar muito acima do mínimo necessário para as necessidades do sistema prisional, gerando uma situação 

desfavorável ao erário. 
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                            Ainda, às folhas 194, consta o texto a seguir transcrito: 

 “O projeto prevê o estabelecimento de requisitos mínimos de desempenho para licitação de celas penitenciárias 

com base no atendimento da Norma Brasileira NBR 15575 – Edifícios habitacionais até 5 pavimentos – 

Desempenho. No entanto, esta norma ainda está em discussão, em fase de votação e somente deverá entrar em 

vigor a partir de março de 2013. Por esta razão, os resultados dos ensaios do IPT foram comparados com outras 

normas e com Minutas de Diretrizes utilizadas pelo IPT para a avaliação. Estas minutas são geralmente 
baseadas em normas internacionais na falta de normas brasileiras apropriadas e são aceitas por órgãos de 

financiamento como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal.” 

                         Em seguida, o Relatório expõe a metodologia adotada na avaliação, o NPC/UFSC, às folhas 194, 

195 e 196, conforme a seguir transcrito: 

 “8.1 MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

Para a avaliação das celas prisionais Verdi foram analisados relatórios técnicos e feitas visitas à fábrica e a dois 

estabelecimentos prisionais construídos com as celas em análise, conforme descrito abaixo. 

 Documentação analisada 

 1 Laudo n. 1336/2009 – SETEC/SR/DPF/SC, elaborado por peritos da Polícia Federal de Florianópolis e 
fornecido ao grupo de pesquisa pelo DEPEN/MJ. 

2 Laudo n. 1606/2009 – INC/DITEC/DPF, elaborado por peritos do Instituto Nacional de Criminalística e 

igualmente fornecido ao grupo de pesquisa pelo DEPEN/MJ. 

3 Projetos da cela em análise, entregues pela Verdi Construções Ltda. 

4 Relatório Técnico n. 116 846-205, elaborado em abril de 2010 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São 

Paulo – IPT/USP, a pedido da empresa Verdi, fabricante das celas. 

5 Relatório Técnico n. 116 048-205, também elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo – 
IPT/USP, a pedido da empresa Verdi, fabricante das celas. 

Visitas realizadas 

Foram realizadas visitas aos seguintes locais: 

1 Fábricas da Verdi Construções Ltda. localizadas em Ivoti e Canoas, RS. 

2 Unidades Prisionais de Itajaí (SC), inaugurada em março de 2012, 2 vezes, e Guaíba (RS), construídas com 

celas pré-fabricadas produzidas pela Verdi.”       

                        Em seguida, o Relatório relata os principais exames contidos nos Relatórios Técnicos do IPT, 

comenta os achados técnicos da Polícia Federal e as correções efetuadas pela VERDI, sobretudo na cobertura das 

celas que haviam apresentado fissuras e infiltrações na Penitenciária de Itajaí/SC. São relatadas visitas à fábrica 

da VERDI e às unidades prisionais de Itajaí/SC e Guaíba/RS, ambas consideradas satisfatórias pelo NPC/UFSC. 

                        Finalmente, às folhas 211 e 212, o NPC/UFSC conclui: 

“9.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A AVALIAÇÃO TÉCNICA DA CELA PRISIONAL – ATIVIDADE 3 

Os painéis passaram por uma bateria de ensaios realizados no IPT, conceituada instituição de pesquisa e 
tecnologia do Brasil tendo a baixa iluminância sob iluminação artificial sido a única restrição informada no 

laudo. 

Em relação a este problema, a empresa informa ter adotado o uso de dois pontos de iluminação nas celas ao 

invés do ponto único inicialmente adotado. 
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Em relação às restrições técnicas dos peritos da Polícia Federal, as duas maiores divergências foram sanadas 

com a adoção de armadura de protensão nas lajes e a explicação adequada para a mudança do tipo de brita. 

Na visita realizada no último dia 18 de setembro ao presídio de Itajaí, foi possível igualmente observar que as 

celas visitadas, no presídio inaugurado há dois anos, aparentemente apresentavam bom estado de conservação. 

Em relação ao efeito do fenômeno do lascamento (spalling) nas estruturas de concreto armado submetidas a 
incêndio, a revisão crítica apresentada durante o 44º Congresso Brasileiro do IBRACON e resumida no item 

8.2.3, sugere que a melhor solução é o uso de fibras de polipropileno. Segundo os autores, a maior incidência 

dos lascamentos instantâneos ocorre entre 250 °C e 400 °C, temperaturas facilmente alcançadas em situação de 
incêndio, mas a adição de 

fibras de polipropileno, que começam a derreter a 170 °C pode reduzir o risco de lascamentos potencialmente 

explosivos a partir de 190 °C. Quando o concreto é aquecido, as fibras plásticas se fundem criando sulcos 

interligados que permitem a liberação do vapor d’água nos concretos de alta densidade. 

Assim, as celas que estão sujeitas a estes danos no caso de incêndios, que podem ser provocados pelos próprios 

presos no seu interior ou não, serão protegidas do fenômeno no caso de adição de fibras de polipropileno 
especiais. 

Segundo os laudos da empresa, todas as celas são feitas com o uso de fibra de polipropileno, mas com tamanhos 

diferentes dos preconizados pela literatura. Por outro lado, os painéis não contêm armadura de aço em seu 

interior, o que é um fator favorável para evitar o lascamento, pois a presença de aço aumenta bastante a 
possibilidade de ocorrência deste fenômeno. 

Desta forma, do ponto de vista estritamente técnico, e com as ressalvas estabelecidas no início deste capítulo 
(Limitações do parecer) pode-se afirmar que a solução proposta pela Verdi Construções Ltda. parece adequada 

e atende aos requisitos de desempenho, durabilidade e segurança requeridos para as celas prisionais. 
Recomenda-se, contudo, a realização de um ensaio de resistência ao fogo para melhor observação do 

comportamento das celas sob altas temperaturas e uma avaliação periódica das celas em uso para que se possa 

ter maior precisão 

do seu desempenho.” (grifos nossos) 

                        O NPC/UFSC informa que, dada a exiguidade do tempo, não foram fixados ou examinados os 

requisitos mínimos desejáveis para as celas prisionais (atividade 3 do Termo de Cooperação), às folhas 194, 

conforme anteriormente transcrito. 

                        O limite do escopo do trabalho impediu a determinação da solução que melhor atende ao interesse 

público. Todavia, tal fato não foi registrado de maneira clara na conclusão do relatório (item 9.2 Considerações 

Finais Sobre a Avaliação Técnica da Cela Prisional – Atividade 3 – Fl. 212), na qual foi consignando: 

 “Desta forma, do ponto de vista estritamente técnico, e com as ressalvas estabelecidas no início deste capítulo 

(Limitações do parecer) pode-se afirmar que a solução proposta pela Verdi Construções Ltda. parece adequada 

e atende aos requisitos de desempenho, durabilidade e segurança requeridos para as celas prisionais.” 

                        Assim, inexistindo a prévia definição dos requisitos mínimos desejáveis para as celas prisionais 

(desempenho, durabilidade e segurança), como poderia o NPC/UFSC afirmar que “a solução proposta pela Verdi 

Construções Ltda. parece adequada e atende aos requisitos de desempenho, durabilidade e segurança 

requeridos para as celas prisionais.”?   

                        Em que pese a necessidade da realização de todas as atividades previstas no termo de cooperação 

para definição da melhor solução técnica, análises preliminares efetuadas por esta Controladoria são suficientes 

para demonstrar que a solução oferecida pela VERDI, por uma série de motivos relacionados a seguir, não 

oferece uma boa relação Custo x Benefício. 

Os Concretos Utilizados no SISCOPEN 

                        O SISCOPEN utiliza na confecção dos módulos dois tipos de concreto: o de alto desempenho 
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(CAD) com fck = 80 MPa (mega-pascal) e o reforçado com fibra de vidro (GRC) com fck = 100 MPa. Segundo 

as composições de preços unitários validadas pelo NPC/UFSC, ambos os concretos são elaborados com cimento 

estrutural branco. 

                        Como é sabido, a grandeza fck expressa a resistência característica à compressão do concreto 

aos 28 dias de idade, sendo definida como o valor que tem apenas 5% de probabilidade de não ser atingido por 

um determinado lote do material. Portanto, o fck não é uma resistência média e sim uma característica do 

concreto. 

                        O Concreto de Alto Desempenho - CAD é uma tecnologia difundida no Brasil desde a década de 

1980, com ampla produção pelas empresas fornecedoras de concreto usinado (concreteiras), tendo uso intenso em 

prédios muito altos, shoppings, portos, aeroportos, grandes galpões e obras d’arte especiais como túneis, pontes e 

viadutos. 

                        Os concretos de alto desempenho visam ao aumento da vida útil das construções, devido à maior 

durabilidade das peças estruturais. A maior durabilidade das estruturas é conseguida com o aumento da 

compacidade do concreto, característica que retarda a penetração de agentes agressivos desagregadores. Por 

sua vez, a  maior compacidade final do concreto deve-se, dentre outros fenômenos, à menor fissuração, provocada 

pelo fenômeno da retração do concreto no período após a pega. 

                        A maior compacidade é obtida a partir de algumas práticas: 

 Traço do concreto, ou seja, as proporções de cimento, areia e brita. A taxa de cimento é muito elevada, 

ficando sempre acima dos 350 kg/m³ de concreto; 

 Menor quantidade de água de hidratação utilizada, permitindo reduzir o fator água/cimento, minimizando 

a exsudação durante a cura do concreto; 

 Adição de aditivos super-plastificantes  que compensam a redução da água no que diz respeito à 

trabalhabilidade do concreto; 

 Adição de metacaulin (microssílica) ou sílica ativa como agregado miúdo, que desempenha dois papéis: 

primeiro, o de microfiller reduzindo o espaço para a água e, segundo, produz ação pozolânica pois reage 

com o hidróxido de cálcio Ca(COH)2, cristal fraco e solúvel formado no processo de hidratação do 

cimento, transformando-o em um cristal resistente, o silicato de cálcio hidratado (C-S-H). 

                      Estas providências aliadas a cuidados na mistura dos componentes, no lançamento do concreto 

fresco nas formas, no adensamento e na cura, permitem obter um concreto muito compacto que terá maior 

durabilidade. 

                       Há também um bônus que é o aumento da resistência à compressão do concreto, decorrente do 

maior uso de cimento no traço e do menor volume de água de hidratação, permitindo menores taxas na relação 

água/cimento. Com a maior resistência à compressão do CAD há outros ganhos tais como: utilizar peças com 

menores seções transversais, reduzindo custos e aumentando a área útil das edificações. 

               O uso do CAD na confecção de celas prisionais, com sua característica de retardar a penetração de 

agentes agressivos desagregadores, faz sentido à medida em que se almeja maior vida útil para a edificação. 

Todavia, há que se compatibilizar o tipo de concreto a ser utilizado com a necessidade imposta pelo ambiente em 

que está implantado o complexo prisional. 

                A norma técnica brasileira que disciplina o projeto das estruturas de concreto, a NBR 6118, emitida em 

2003 pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, trata da questão no tópico a seguir transcrito: 

“6.4 Agressividade do Ambiente 

6.4.1 A agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que atuam sobre as 

estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, 
da retração hidráulica e outras previstas no dimensionamento das estruturas de concreto. 

6.4.2 Nos projetos das estruturas correntes, a agressividade ambiental deve ser classificada de acordo com o 

apresentado na tabela 6.1 e pode ser avaliada, simplificadamente, segundo as condições de exposição da 

estrutura ou de suas partes. 
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Tabela 6.1 - Classes de agressividade ambiental 

Classe de 
agressividade 

ambiental 

Agressividade 

Classificação geral do 
tipo de ambiente para 

efeito de projeto 

Risco de deterioração 

da estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana
1), 2)

 Pequeno 

III Forte 
Marinha

1)
 

Grande 
Industrial

1), 2)
 

IV Muito forte 
Industrial

1), 3)
 

Elevado 
Respingos de maré 

1) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível 
acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de 

serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto 

revestido com argamassa e pintura). 

2) Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em: obras em 

regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da 
estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde 

chove raramente. 

3) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento 

em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, indústrias químicas.  

            (...)” 

                        Então, segundo a NBR 6118, em regra geral, os presídios podem ser considerados na classe II de 

agressividade ambiental, sendo o risco de deterioração da estrutura pequeno. 

                        As possíveis exceções seriam os presídios erguidos em áreas litorâneas, não abrigadas da ação de 

ventos mar-terra e da umidade marinha, onde ocorre a deposição de sais trazidos pelos ventos úmidos sobre a 

superfície das edificações. 

                        Em presídios expostos a esta situação agressiva, teríamos uma classe III de agressividade 

ambiental resultando num risco grande de deterioração da estrutura. 

                        Ainda assim, a NBR 6118 é clara ao dizer que a agressividade do ambiente pode ser mitigada com 

a aplicação sobre o concreto de revestimento com argamassa e pintura para proteger a estrutura. Portanto, no caso 

do SISCOPEN, a aplicação de pintura nas superfícies de concreto das celas com selantes e tintas acrílicas/epóxi, 

por exemplo, deverá proteger satisfatoriamente a edificação. 

                        Dessa forma, fica claro que não há a necessidade de adoção de concreto de alto desempenho em 

todos os complexos prisionais previstos como forma de garantir a durabilidade da vida útil das estruturas a serem 

implantadas. O fundamental é garantir que o concreto adotado seja compatível com a agressividade do ambiente 

no qual será construído o presídio. 

                        Outro ponto importante a examinar no SISCOPEN é a suposta necessidade do uso de concretos 

com elevada resistência à compressão: CAD com fck=80 MPa e GRC com fck=100 MPa. 

                        Há duas vertentes a examinar: o custo do concreto e qual seria a resistência adequada do concreto 

(fck) para a confecção de cela prisional. Ressalte-se que há uma forte correlação entre o valor da resistência 

característica (fck) e o custo do concreto: quanto maior o valor desta grandeza maior será o custo do concreto. 

                        O CAD com fck=80 MPa, conforme a composição de preços unitários 82200 validada pelo 

NPC/UFSC, tem um custo de R$ 1.208,65/m³ de concreto, com insumos de Porto Alegre no mês de outubro de 

2012. A metodologia de valoração desse serviço será questionada mais adiante neste trabalho. 
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                        Quanto à questão da resistência característica à compressão (fck), não foi identificada na 

documentação examinada nenhuma justificativa para os valores adotados no SISCOPEN. 

                        Não está demonstrada a razão do uso desta resistência característica elevada para a 

confecção dos módulos. Em princípio, na ausência de requisito técnico essencial para a finalidade da edificação, 

poder-se-ia utilizar um CAD com fck menor e bem mais barato. 

                        Deve se considerar que o uso do CAD com fck=80 MPa não tem a ver, necessariamente, com 

maior segurança contra fugas de presos. Obviamente, que um concreto com fck=80 MPa é mais compacto que um 

com fck=40 MPa, mas, isto não impede sua quebra com ferramentas manuais. Mesmo este concreto com fck=80 

MPa, mais resistente à compressão, pode ser quebrado com ferramentas simples como marreta e ponteiro. Dessa 

forma, um concreto com fck=80 MPa apenas dificulta fugas de presos, contudo, não as impede. 

                        O fato é que, em pesquisa dos concretos adotados por outros fabricantes de celas prisionais, 

obteve-se os resultados mostrados na tabela a seguir: 

Tabela 3 -Concreto adotado por outros fabricantes de celas prisionais – Brasil e EUA 

Fabricante País Concreto (fck) 

Tindall Corporation[1] EUA 35 MPa 

Oldcastle Precast[2] EUA 35 MPa 

Fibrebond[3] EUA 35 MPa 

Brasilsat[4] Brasil 40 MPa 

CTO – Construtora Técnica de Obras Civis Ltda.[5] Brasil 40 MPa 

Consórcio SK Projetos e Construções, Prática Estruturas & 

ESESP[6] 
Brasil 40 MPa 

                        A tabela anterior demonstra que as indústrias de cela prisionais, tanto no Brasil como nos Estados 

Unidos, utilizam concretos com metade ou menos, da resistência característica à compressão (fck) proposta pela 

VERDI. 

                        Dessa forma, deve ser comprovada a necessidade/conveniência do uso em celas prisionais de 

concretos com fck igual ou superior a 80 MPa.  50.             Análise similar pode ser feita quanto ao uso do 

concreto reforçado com fibras de vidro (Glass Reinforced Concrete – GRC), que teve sua tecnologia difundida ao 

final da década de 1990. Por características próprias, como o uso de insumos importados e produção em fábricas 

específicas, não teve grande difusão no Brasil e consequente sucesso comercial. É um concreto extremamente 

caro e pouco utilizado. 

                        No caso do SISCOPEN está previsto o uso do concreto GRC com fck=100 MPa para recobrimento 

do mobiliário das celas (cama, prateleiras, pia, vaso sanitário) e como proteção mecânica da placa de isopor da 

laje de cobertura da cela. 

                        O NPC/UFSC validou a composição de preços unitários 82201 do concreto GRC ao custo de R$ 

3.922,89/m³. É um valor extremamente elevado, a ser analisado mais adiante neste trabalho. 

                        Ressalte-se que os fabricantes de celas prisionais norte-americanos utilizam o aço inoxidável na 

construção do mobiliário das celas como camas, pias e vasos sanitários; muito mais durável, higiênico e resistente 

ao vandalismo que o proposto pela VERDI em GRC. 
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Foto 7 – Cela da Oldcastle Precast – mobiliário em aço inox 

Outro ponto a considerar é o uso do cimento branco estrutural sob a alegação de que dispensará manutenção 

futura das superfícies paredes e tetos das edificações. 

                        Os Peritos da Polícia Federal, que elaboraram o Laudo Pericial nº 1.336/2009, visitaram na manhã 

de 26/11/2009 a sede da Fundação Iberê Camargo, situada às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre/RS. 

                        Conforme consta no sítio eletrônico da Fundação Iberê Camargo[1]: 

“Em maio de 2008, porém, a instituição inaugurou sua nova sede, primeira edificação do arquiteto português 

Álvaro Siza no Brasil. O projeto, que recebeu o Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2002, 

configura-se como um referencial arquitetônico não apenas para a cidade de Porto Alegre, mas também para o 
País. 

A Fundação conta com uma área total de 8.250m², construída em um terreno doado em 1996 pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul, às margens do Guaíba. O trabalho técnico de planejamento do espaço foi 

realizado ainda em 1999, mesmo ano em que Siza foi convidado a desenvolver a parte arquitetônica, dando 
início ao projeto – cujas obras foram iniciadas com o lançamento da pedra fundamental, em junho de 2002. 

Primeira no Brasil a utilizar concreto branco aparente, armado em toda a sua extensão, a construção não 

utiliza tijolos ou elementos de vedação. Além do impacto plástico, o material oferece alta durabilidade e baixa 

manutenção. Desenvolvido pela construtora Camargo Corrêa em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, foi um dos vencedores do 3º Prêmio de Tecnologia e Construtividade, criado pela UN 
Infraestrutura.” (grifos nossos)  

 

Foto 8 – A sede da Fundação Iberê Camargo em concreto branco aparente – Porto Alegra/RS 

                         Às folhas 62 do Laudo Pericial nº 1.336/2009, os Peritos relatam a visita e as informações obtidas, 

conforme a seguir transcrito: 

“Durante a visita os signatários foram guiados pelo Sr. Jorge Luís Mallmann, Engenheiro de Manutenção da 
empresa TOP SERVICE, que presta serviços à Fundação. O Sr. Jorge relatou que, embora novo, o concreto 

aparente já sofreu uma intervenção que visava reduzir a sua permeabilidade. 

Em 10/12/09, por e-mail, o Eng. Roberto Ritter, também integrante da equipe de manutenção do Museu, 

informou que o agregado do concreto era todo branco, sendo tanto a brita quanto a areia provenientes da 

moagem de rocha calcárea. Que não sabia informar o fck do concreto, apenas que o mesmo era auto-adensável e 
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que todas as armaduras foram galvanizadas a fogo. Finalmente, que o concreto foi protegido na superfície 

externa com o produto chamado RADCON da empresa Netherland (sede no Paraná). O produto, segundo 
informações disponíveis no site da empresa, “É uma solução bioquimicamente modificada que é aplicada como 

spray ao concreto curado e que penetra o substrato e reage como o concreto formado uma barreira flexível sob a 

superfície, impermeabilizando poros, capilares e grandes fissuras contra o ingresso de água e elementos 

agressivos.” 

Note-se, pelas fotografias mostradas adiante, que mesmo com a proteção superficial do concreto, há a 

necessidade de manutenção constante para remover a sujeira proveniente de poeira e fuligem da rua, o que 

mostra que o concreto branco, assim como os outros sistemas construtivos, não dispensa manutenções.” 

(grifos nossos)  

                  Portanto, a alegação de que o uso do cimento branco dispensará manutenção (limpezas e pinturas) 

das superfícies dos monoblocos do SISCOPEN não tem fundamento na realidade. No caso do SISCOPEN da 

VERDI, o uso do concreto branco apenas encarece a obra pública sem trazer o alegado benefício que justificaria o 

seu emprego. 

                   Dessa forma, o uso do concreto branco deve ser afastado por ofensa aos princípios da Eficiência 

(art. 37) e da Economicidade (art. 70), expressos na Constituição Federal de 1988. 

                    Para demonstrar a economia para o erário decorrente da troca do cimento branco pelo cimento 

Portland comum no CAD, foram recalculadas as planilhas conforme o Anexo II – Planilhas Ajustadas, deste 

trabalho, e refeita a simulação da área de vivência de um presídio para 600 presos. O resultado está na tabela 2 a 

seguir: 

 Tabela 4-Comparativo cimento branco X cimento comum – 600 presos – BDI=26,37% 

Composição Unid Qtd 
Cimento branco Cimento comum Economia 

R$ unit R$ total R$ unit R$ total R$ total 

82257 – 

Monobloco 

cela coletiva 6 

presos 

Um 100 23.032,65 2.300.032,65 

  

20.808,73 

  

2.080.873,00 219.159,65 

82263 – 

Monobloco 

passarela 

Um 50 9.599,99 479.999,5 

  

8.929,24 

  

446.462,00 33.537,50 

TOTAL       252.697,15 

                         As análises realizadas sobre o SISCOPEN demonstraram que esse sistema não traz tecnologia 

inovadora e adota índices de desempenho maiores que os usuais de mercado inclusive daqueles praticados 

internacionalmente, a exemplo da utilização de concretos com fck superior a 40 MPa. Dessa maneira, o 

SISCOPEN afasta-se de uma boa relação Custo x Benefício, elemento imprescindível à realização de uma 

contratação vantajosa para a Administração. 

                         A falta de comprovação de que o SISCOPEN adota índices compatíveis com os requisitos 

mínimos desejáveis para celas prisionais configurará gasto desnecessário em afronta ao princípio da 

economicidade. 

[1] Disponível em: www.tindallcorrections.com 

[2] Disponível em: www.oldcastleprecast.com 

[3] Disponível em: www.fibrebond.com 

[4] Disponível no Laudo nº 1.336/2009-SETEC/SR/DPF/SC – folhas 35 

[5] Disponível no Laudo nº 1.336/2009-SETEC/SR/DPF/SC – folhas 33 

[6] Disponível no Laudo nº 1.336/2009-SETEC/SR/DPF/SC – folhas 34 

[7] Disponível em: (http://www.iberecamargo.org.br/site/a-fundação/fundação-sede.aspx): 
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CAUSA: 

O DEPEN demandou a UFSC para elaboração de um estudo emergencial sobre as composições de custo das 

empresas fornecedoras de celas pré-fabricadas, porém não incluiu no escopo do referido estudo a avaliação dos 

requisitos mínimos desejáveis para as celas prisionais, o que acabou por validar composições e especificações 

técnicas sem a devida análise da relação custo-benefício para a Administração Pública. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 

                       A manifestação do NPC, por meio do Ofício nº 06/2013 de 25/02/2013, pode ser sintetizada por 

meio das seguintes transcrições: 

 a)      “O escopo dotrabalho emergencial, definido conjuntamente com o DEPEN, era avaliar se a proposta das 
empresas participantes do estudo, no caso somente a Empresa Verdi S.A. se apresentou, fornecia garantia de 

desempenho em itens como segurança, conforto térmico, conforto acústico, etc., além de obter um preço razoável 
para a execução das celas de tais empresas. A análise da economicidade do sistema SISCOPEN não era objeto 

do contrato do projeto de cooperação DEPEN/UFSC.” 

b)      “A determinação da solução que melhor atenda ao interesse público não era objeto do contrato do projeto 

de cooperação DEPEN/UFSC.” 

c)      “Como o nome sugere, a definição dos requisitos mínimos visa determinar as especificações que garantam 

a funcionalidade das celas e o atendimento dos requisitos de segurança, durabilidade e habitabilidade. Ainda, 
como já mencionado acima, o relatório de desempenho mínimo faz parte da pesquisa principal e não desta parte 

emergencial. O fato de ainda não estarem definidos os requisitos mínimos objetos da pesquisa não impede que se 

avalie se os requisitos existentes são adequados. E para verificar a adequação das celas foram usados resultados 
de ensaios normalizados feitos por instituição idônea. “ 

d)       “A melhor solução técnica não é objeto do contrato do projeto de cooperação DEPEN/UFSC.” 

e)       “Será que compatibilizar o tipo de concreto a ser utilizado com a necessidade imposta pelo ambiente em 
que está implantado o complexo prisional significa reduzir seu fck?”  

f)        “A norma NBR 6118 tem por objetivo fixar os requisitos básicos exigíveis para projetos de estruturas de 
concreto armado simples, armado e protendido, não se aplicando, portanto, ao CAD, que é o concreto usado no 

produto em questão.”  

g)      “De fato, a literatura internacional referencia Fck=35MPa, no entanto o trabalho do NPC/UFSC não 

contempla análise de fck.”  

h)      “A composição de preços unitário 82200 não procurou validar o preço do CAD (fck=80 MPa) da Verdi. 

Os processos da Verdi foram utilizados apenas como referência para elaboração delas.” 

i)        “Não fazia parte do escopo do projeto emergencial a avaliação da pertinência ou não do uso do concreto 

de 80MPa, bem como a sugestão de mudanças no processo construtivo das empresas e nas características dos 
seus produtos.”  

j)        “O relatório do NPC/UFSC em nenhum momento afirma que é necessário o uso de concreto de 80 MPa. 
Ao contrário, deixa claro que não está validando esta opção da empresa. O que o relatório afirma, até com base 

na literatura internacional, que trata do assunto de celas prisionais, é que a resistência utilizada pela empresa 
atende os requisitos, pois esta é significativamente maior do que as encontradas na revisão realizada.”  

k)       “A composição de preços unitário 82201 não procurou validar o preço do GRC da Verdi. Os processos da 
Verdi foram utilizados apenas como referência para elaboração delas.”  

l)        “Não faz parte do escopo do trabalho avaliar se o cimento branco deve ou não ser usado.”   

m)    “Não faz parte do escopo do projeto analisar se a tecnologia do SISCOPEN é inovadora.”   
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n)      “Não faz parte do escopo do projeto emitir parecer sobre a decisão de comprar ou não celas produzidas 

pelas empresas fornecedoras.”   

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 

                   O texto a seguir buscou consignar de maneira consolidada as análises efetuadas sobre as justificativas 

que, embora tenham sido distribuídas de maneira esparsa no documento encaminhado, apresentavam pertinência 

temática. 

 a)     Os argumentos apresentados no documento encaminhado e transcritos nas alíneas a, b, c, d, i, g, j, l, m e n 

comprovam a limitação do escopo do “Estudo Emergencial”.  Tome-se como exemplo a não realização da 

atividade 4 do plano de trabalho do Termo de Cooperação, qual seja a “ Determinação dos requisitos a serem 

exigidos pelo Depen nas licitações de unidades prisionais (atenção à Resolução 09)” , impede que seja 

identificada a solução que melhor atenda o interesse público. Logo, a inexecução integral do plano de trabalho do 

Termo de Cooperação DEPEN x UFSC, impede a utilização do Relatório II do NPC/UFSC para subsidiar a 

implantação do SINAPI-DEPEN e para a validação das contratações emergenciais de obras de penitenciárias com 

recursos federais. 

b)      Considerando o transcrito na alínea “e” deve-se esclarecer que, como é sabido, há uma forte correlação 

entre o custo do concreto e sua resistência característica (fck). Assim, há que se utilizar o material adequado à 

finalidade do seu uso, sem gastos adicionais desnecessários.    

c)      No que tange ao disposto na alínea “f”, deve-se ressaltar que o CAD é um concreto que visa maior 

durabilidade e maior resistência à compressão. Pode ser usado como concreto simples (sem armadura), armado 

(com armadura de aço) ou protendido (armado e com cordoalhas pré-tensionadas). Assim, ao contrário do que 

afirma o NPC/UFSC, a norma NBR 6118 regula sim a utilização do CAD no Brasil para fins estruturais, como é o 

caso em exame. 

d)     Em relação às justificativas objeto da alínea “h” e “k” não foi acatada. No Relatório II do NPC/UFSC, 

consta às folhas 5: 

 O objetivo da etapa 2 do relatório, segundo o termo de cooperação, “avaliar as composições apresentadas 

pelas empresas para viabilizar a inclusão das propostas de construções de unidades prisionais no SINAPI-

DEPEN”, foi cumprido por uma empresa (Verdi Sistemas Construtivos S/A), a única a fornecer dados 

que possibilitassem a pesquisa. 

 Desta forma, estar-se-á fornecendo subsídios para que o Departamento Prisional Nacional possa tomar 

decisões relativas à construção de edificações prisionais que utilizem as celas executadas por aquela 

empresa. 

  

RECOMENDAÇÃO: 001 

Abster-se de inserir o "estudo emergencial" da UFSC na da plataforma Sinapi-Depen, uma vez que não foram 

realizados estudos sobre a melhor relação custo benefício para execução das obras de unidades penitenciárias 

utilizando o método construtivo pré-fabricado. 

  

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 004 

Insuficiência de elementos para embasamento de algumas das conclusões do NPC/UFSC 

                       O Relatório II do NPC/UFSC, em suas folhas 54, 55 e 56, discorre sobre o consumo de cimento na 

produção do Concreto de Alto Desempenho, do qual transcrevemos parte: 

“Os autores referenciam estudo elaborado por Aiticin (2008) sobre calor de hidratação de CAD relatando que, 

para a obtenção de resistências à compressão de 30 a 120 Mpa, o consumo de cimento variou de 355 kg/m3 até 

um máximo de 540 kg/m3. 
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Israel Martins, Mônica Barbosa, Carlos Lazari e Flávio Salles, no artigo intitulado “Otimização dos materiais 

para a composição do concreto de alto desempenho”1, apresentado no 46º IBRACON (MARTINS et al., 2004), 
realizam estudo experimental de CAD consumindo um teor de cimento de 466,70 kg/m3, obtendo resistências a 

compressões variáveis de 60 a 90 MPa, em função da variação na utilização de outros componentes. 

O Prof. José de Almendra Freitas Jr., da Universidade Federal do Paraná, ao ministrar a disciplina de Materiais 

de Construção III aborda a dosagem de CAD e relata sobre o consumo de cimento apresentando resultados de 
resistência à compressão com apropriação de custos. O método de dosagem empregado é o Mehta/Aitcin, criado 

em 1990. Os seus custos são referenciados em maio de 2005. Realizamos atualização pela variação do INCC, 

Índice Nacional da Construção Civil, avaliado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Esta atualização 
corresponde a um acréscimo de 64,50% até agosto de 2012. De tal forma a Tabela 5, a seguir apresentada, 

contempla um consumo de cimento que inicia com 392 kg/m3 para obter 58 MPa e vai até 587 kg/m3 para 
obtenção de 108,50 MPa de resistência à compressão no rompimento dos corpos de prova. 

 Tabela 5 - Demonstrativo de dosagem de CAD - Prof. José de A. Freitas Jr 

Dosagem Fck (MPa) 
Consumo de 

cimento (kg/m³) 

Custo (R$/m³) 

05/2005 08/2012-INCC 

MEH 019 108,50 587,00 656,08 1.079,20 

MEH 023 100,80 546,00 454,56 747,72 

MEH 026 98,50 518,00 348,85 573,83 

MEH 031 86,20 476,00 291,07 478,79 

MEH 038 74,60 434,00 260,86 429,09 

MEH 045 58,00 392,00 232,13 381,84 

 Conforme a tabela 5, para a produção de CAD na faixa de 80 MPa o custo de produção é um pouco inferior a 

R$ 478,79/m3; e o consumo de cimento também um pouco inferior a 476,00 kg/m3. 

Assim sendo, com base nos autores pesquisados, é possível concluir que, para obtenção de 80 MPa de resistência 

à compressão em concretos de alto desempenho, o consumo de cimento não deve ser superior a 500,00 kg/m3. 
Claro está também que tais resultados podem variar em função do tipo de matérias utilizadas e suas 

granulometrias, sendo admissíveis variações da ordem de 20%. 

A empresa Verdi apresentou consumo de cimento de 423,53 kg/m3 para CAD de 80 MPa, conforme sua 

composição de preço 50.001 do estudo do NORIE/UFRGS de maio de 2010, em sua página 8. No entanto, em 
comunicado do dia 11/09/2012 a Verdi informa que o consumo de cimento branco é de 593 kg/m3. 

Assim, conforme pesquisado, o consumo de cimento branco apresentado pela empresa Verdi, de 423,53 kg/m3 ou 
593 kg/m3, está dentro de valores aceitáveis para o CAD, 500 kg/m3.” 

                         O texto do Relatório II, acima transcrito, apresenta grandes inconsistências, senão vejamos: 

 1º)Com base no artigo apresentado no 46º IBRACON, afirma que “estudo experimental de CAD consumindo um 
teor de cimento de 466,70 kg/m3, obtendo resistências a compressões variáveis de 60 a 90 MPa, em função da 

variação na utilização de outros componentes.” 

2º)Em seguida, fala do  trabalho do Prof. José de A. Freitas Jr, da UFPR, o qual demonstra que um CAD de 80 

MPa requer um consumo de cimento inferior a 476,00 kg/m³. 

3º)Ratifica as afirmativas anteriores com: “Assim sendo, com base nos autores pesquisados, é possível concluir 

que, para obtenção de 80 MPa de resistência à compressão em concretos de alto desempenho, o consumo de 
cimento não deve ser superior a 500,00 kg/m3. 

4º)Em seguida, contradiz-se ao afirmar sem apresentar qualquer comprovação: “Claro está também que tais 
resultados podem variar em função do tipo de matérias utilizadas e suas granulometrias, sendo admissíveis 

variações da ordem de 20%.” 

5º)Conclui com: “A empresa Verdi apresentou consumo de cimento de 423,53 kg/m3 para CAD de 80 MPa, 
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conforme sua composição de preço 50.001 do estudo do NORIE/UFRGS de maio de 2010, em sua página 8. No 

entanto, em comunicado do dia 11/09/2012 a Verdi informa que o consumo de cimento branco é de 593 kg/m3. 
Assim, conforme pesquisado, o consumo de cimento branco apresentado pela empresa Verdi, de 423,53 kg/m3 ou 

593 kg/m3, está dentro de valores aceitáveis para o CAD, 500 kg/m3.” 

                        Note-se que o texto do Relatório II demonstra que foi obtido, nos trabalhos citados, concreto com 

fck=80 MPa sendo o consumo de cimento inferior a 476,00 kg/m³. A própria VERDI apresentou, em estudo do 

NORIE/UFRGS de maio de 2010, consumo de cimento de 423,53 kg/m³ de CAD. 

                         Em seguida o NPC/UFSC recebe e acolhe, sem apresentar qualquer justificativa ou análise 

consistente, a composição da VERDI com o consumo de cimento de 593 kg/m³ de CAD com fck=80 MPa. 

                         O aumento do consumo de cimento de 423,53 kg/m³ para 593 kg/m³ implica numa variação de 

40%, com elevado impacto no custo do concreto produzido. 

                        Assim, além dos valores de consumo de cimento contraditórios apresentados pela VERDI, houve a 

concordância do NPC/UFSC sem que houvesse qualquer justificativa para tanto e contraditando a própria 

literatura técnica citada. 

                         Dessa forma, constata-se que há fragilidade no trabalho do NPC/UFSC, notadamente no que diz 

respeito aos quantitativos de cimento nas composições de preços unitários nos concretos usados no 

SISCOPEN.  Os quantitativos de cimento e dos demais agregados lançados nas composições não foram obtidos 

por medições/apropriações dos concretos produzidos pela VERDI e submetidos a ensaios que comprovem as suas 

características. 

 CAUSA: 

A equipe técnica do DEPEN aceitou o produto da UFSC denominado Estudo Emergencial, onde foram 

apresentadas conclusões sobre o consumo de concreto que não apresentaram elementos suficientes para o seu 

embasamento técnico. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 

                       A manifestação do NPC, por meio do Ofício nº 06/2013 de 25/02/2013, pode ser sintetizada por 

meio das seguintes transcrições: 

 a) “Não há contradição alguma, trata-se de uma resalva técnica que admite variações na obtenção do Fck em 
função da variação da granulometria dos agregados. 

A simples lavagem dos agregados graúdos, para remoção do pó de suas superfícies, é capaz de acrescer 8% na 
resistência à compressão do CAD, segundo dissertação de mestrado de autoria de Sandro Eduardo da Silveira 

Mendes, UFPR, Curitiba em 2002.( http://www.ppgcc.ufpr.br/dissertacoes/d0010.pdf) 

Fábio Costa Magalhães e Mauro de V. Real comprovaram uma variação de 20%, a 28 dias, na resistência a 

compressão de CAD Fck=40MPa, consumo de 400Kg  de cimento por m3 de CAD, durante um ano na execução 
da laje de fundo seco do Estaleiro Rio Grande, conforme divulgado no 4º  Seminário e Workshop em Engenharia 

Oceânica, FURG, Rio Grande/RS, novembro / 2010-( http://www.semengo.furg.br/2010/15.pdf). Estes autores 
admitem como fatores de variabilidade, para obtenção de resistência à compressão, a variação natural das 

jazidas de agregados miúdo e graúdo decorrentes das condições de extração e também a variação do grau de 

moagem do cimento.”   

b) “Não era objeto do estudo NPC/UFSC justificar traços de CAD e sim apresentar composições de custos.” 

c) “O consumo de cimento, dentro do traço do CAD, é uma variável interdependente dos demais agregados e 

aditivos, bem como dos objetivos a serem alcançados, sendo admissível sem variações. No entanto, somente 

estudo mais profundo será capaz de dirimir esta questão.” 

d) “Não há contradição, pois esta fase do trabalho do NPC/UFSC é emergencial e os dados bibliográficos sobre 
consumo de cimento estão em fase inicial de pesquisa.” 
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e) “A pseudo fragilidade sobre os quantitativos de cimento não passa de açodamento do analista da CGU que 

demonstrou sobejamente não estar inteirado do escopo do trabalho NPC/UFSC prejudicando sua emissão de 
juízo e conclusões.” 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 

             O texto a seguir buscou consignar de maneira consolidada as análises efetuadas sobre as justificativas 

que, embora tenham sido distribuídas de maneira esparsa no documento encaminhado, apresentavam pertinência 

temática. 

 a) A justificativa da alínea “a” não foi acatada. A contradição apontada por esta CGU é clara. Ademais, se a 

simples lavagem dos agregados graúdos aumenta a resistência do CAD em 8%, porque o NPC/UFSC não 

recomendou este procedimento?  

b)Quanto às manifestações das alíneas “b” e “c” temos que as composições de custos dos concretos CAD e GRC 

decorrem, principalmente, dos seus traços. Portanto, sua auditoria e validação pressupõem prévia análise e 

apropriação (medição) dos insumos, o que, infelizmente, o NPC/UFSC não fez. 

c)A manifestação da alínea “d” não foi acatada. A contradição é flagrante e prejudicial ao DEPEN.  

d) A manifestação da alínea “e” também não pode ser acatada. Os apontamentos desta Controladoria são 

obrigatoriamente baseados em evidências sólidas, como foi neste caso, sendo sempre submetidos a revisões 

interpares, conforme determinam as práticas de auditoria comumente aceitas. Dessa forma, os apontamentos 

exarados representam a posição oficial da Controladoria-Geral da União. Infelizmente, constata-se que as 

justificativas apresentadas pelo NPC/UFSC não elidiram os apontamentos desta CGU sobre o assunto examinado. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Reavaliar os dados sobre consumo de concreto, realizando os estudos necessários e suficientes, inclusive com 

medições em campo, no sentido de determiná-lo com a margem de segurança exigida. 

  

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 005 

Existência de Sobrepreço nas Composições de Preços Unitários Elaboradas pelo NPC/UFSC 

COMPOSIÇÃO 82200 - Produção de Concreto de Alto Desempenho – CAD – 80 MPA Adensável. Custo: 

R$ 1.208,65/m³ 

                        A composição 82200, informada no Ofício nº 3234/2012-DIRPP/DEPEN/MJ, de 10/12/2012, está 

transcrita na tabela 3 a seguir: 

Tabela 5 - Composição 82200 – Base: 10/2012 - Porto Alegre/RS 

Código 

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Preço 

unit. 

Custo 

total 

370 
Areia média – posto jazida/fornecedor 

(sem frete) 
m³ 0,20 42,00 8,40 

1380 Cimento branco kg 593,00 1,44 859,21 

1511 
Compressor de ar diesel rebocável 125 a 

134 pcm 
h 0,44 9,15 4,02 

4720 
Pedra britada nº 0 pedrisco ou cascalhinho 

– posto pedreira/ fornecedor – (sem frete) 
m³ 0,53 46,30 24,54 

4750 Pedreiro h 0,88 11,58 10,19 

6133 Servente c/insalubridade h 1,76 9,49 16,71 

13408 
Super plastificante para concreto – tambor 

200 kg 
200 kg 0,04 1.314,82 52,59 

31563 Areia branca (areia quartzosa industrial kg 519,00 0,06 31,14 
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AQ-70-1000) 

31594 Central de concreto 376 l com operador h 0,88 68,72 60,47 

31614 Ponte rolante 5 toneladas h 0,88 22,51 19,80 

31617 Metacaulin kg 37,55 0,84 31,54 

31618 Fibra polipropileno estrutural 40 mm kg 5,00 18,00 90,00 

TOTAL 1.208,65 

  

                        Na composição apresentada utiliza-se o cimento branco, código SINAPI 1380, cujo preço unitário 

é R$ 1,44/kg. Este produto é o cimento branco não estrutural (CPB) utilizado para rejunte de piso e azulejos e na 

confecção de ladrilhos hidráulicos, sendo vedado seu uso para fins estruturais, conforme a norma NBR 12989. 

Portanto, há um erro grave de apropriação do insumo na composição. 

                        O cimento branco estrutural correto, segundo a NBR 12989, seria o código SINAPI 25974 – 

Cimento Portland Estrutural Branco CPB-32, cujo preço unitário é R$ 1,00/kg. A composição 82200 “corrigida” 

deste erro de apropriação está na tabela 4 a seguir. 

Tabela 6- Composição 82200 “corrigida” – Base: 10/2012 - Porto Alegre/RS 

Código 

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Preço 

unit. 

Custo 

total 

370 
Areia média – posto jazida/fornecedor 

(sem frete) 
m³ 0,20 42,00 8,40 

25974 
Cimento Portland estrutural branco CPB-

32 
kg 593,00 1,00 593,00 

1511 
Compressor de ar diesel rebocável 125 a 

134 pcm 
h 0,44 9,15 4,02 

4720 
Pedra britada nº 0 pedrisco ou cascalhinho 

– posto pedreira/ fornecedor – (sem frete) 
m³ 0,53 46,30 24,54 

4750 Pedreiro h 0,88 11,58 10,19 

6133 Servente c/insalubridade h 1,76 9,49 16,71 

13408 
Super plastificante para concreto – tambor 

200 kg 
200 kg 0,04 1.314,82 52,59 

31563 
Areia branca (areia quartzosa industrial 

AQ-70-1000) 
kg 519,00 0,06 31,14 

31594 Central de concreto 376 l com operador h 0,88 68,72 60,47 

31614 Ponte rolante 5 toneladas h 0,88 22,51 19,80 

31617 Metacaulin kg 37,55 0,84 31,54 

31618 Fibra polipropileno estrutural 40 mm kg 5,00 18,00 90,00 

TOTAL 942,42 

  

                        A diferença de custos unitários representa: 593,0 kg x R$ 0,44 = R$ 260,92/m³. Assim, há uma 

superestimativa de valor no custo validado pelo NPC/UFSC de 28,24% em relação ao valor corrigido. 

                        Ilustrando a consequência apenas deste erro, refez-se o cálculo, a partir das composições 

apresentadas, do monobloco de cela para 6 presos e do monobloco passarela, conforme a tabela 5  a seguir:  

  

Tabela 7 - Prejuízo unitário derivado do erro de apropriação do cimento branco 

Composição 

Custo 

NPC/UFSC – 

R$ 

Custo 

revisado 

CGU – R$ 

Diferença 

R$ 

Prejuízo 

unitário c/BDI 

= 26,37% 
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82257 – Monobloco cela 

coletiva 6 presos 

24.716,73 23.032,65 1.684,08 2.128,17 

82263 – Monobloco 

passarela 

9.825,21 9.599,99 225,22 284,61 

                        As planilhas das composições integram o Anexo I – Planilhas Corrigidas do erro no CAD e GRC, 

deste trabalho. 

                        Para estimar a repercussão deste erro numa contratação hipotética com base nos preços validados 

pelo NPC/UFSC, vamos simular a área de vivência de um presídio com capacidade para 600 presos, montado 

com os monoblocos da tabela 6. O resultado está na tabela 6 a seguir: 

Tabela 8 - Prejuízo na área de vivência – Presídio com 600 presos 

Composição Unidade Quant. 

Prejuízo 

unitário 

c/BDI = 

26,37% 

Prejuízo 

total  c/BDI=26,37% 

82257 – Monobloco cela 

coletiva 6 presos um 100 2.128,17 212.817,00 

82263 – Monobloco passarela um 50 284,61 14.230,50 

TOTAL 227.047,50 

  

                        Foram detectados os seguintes problemas adicionais com a composição validada pelo NPC/UFSC: 

Central de concreto 

                        A central de concreto “31594 - central de concreto 376 litros com operador” tem um custo muito 

alto (R$ 60,47/m³). Dado o pequeno volume diário produzido (10 m³) pode ser substituída por betoneira elétrica 

de 320l com operador. Para fins de orçamento, recomenda-se adotar a tabela 7 abaixo: 

Tabela 9 - Central de concreto 580l c/operador – Hora – base: 10/2012 - Porto Alegre/RS 

Código 

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Preço 

unit. 

Custo 

total 

4230 
Operador de máquinas e equipamentos 

h 1,00 19,47 19,47 

10531 
Betoneira 320l elétrica trifásica 3,0HP 

c/carregador mecânico 
h 1,00 2,43 2,43 

TOTAL 21,90 

  

                        Considerando uma produtividade média de 4,7 m³/h de concreto, segundo o fabricante[1], teremos 

que o custo por m³ de concreto será R$ 21,90 / 4,7 m³/h, que resultará em R$ 4,66/m³ de concreto produzido. 

                        Então, existe entre o valor validado pelo NPC/UFSC (R$ 60,47/m³) e o valor calculado pela CGU 

(R$ 4,66/m³), um sobrepreço da ordem de 13 (treze) vezes ou 1.200 %. 

Apropriação de pedreiro 

                        A apropriação de pedreiro deve ser revista. Como se trata da produção do concreto em central não 

há sentido em apropriar-se 0,88 horas/m³ para o pedreiro. A produção de concreto em betoneira demanda a mão-

de-obra do operador da máquina, usualmente um servente. 
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                        Considere-se que na composição auxiliar “82207 – Preparação e concretagem de painéis (m³)” já 

consta a dupla pedreiro e servente. Esta composição integra todos os demais serviços. Portanto, trata-se uma 

dupla apropriação, indevida e com sensível prejuízo para o erário. 

Apropriação de ponte rolante de 5 toneladas   

                        A apropriação de 0,88 horas/m³ de ponte rolante de 5 toneladas gerando um custo de R$ 19,80/m³, 

é excessiva. A apropriação deve ser feita pelo uso efetivo do equipamento e não por sua disponibilidade conforme 

consta da folhas 53 do trabalho da UFSC. Dessa forma, está-se pagando hora improdutiva (mais barata) como se 

fora hora produtiva (mais cara). Nessa composição foi indevidamente apropriado o custo de ociosidade dos 

equipamentos decorrente da baixa produtividade do processo industrial da VERDI. 

                        Identifica-se a necessidade de além da revisão dos itens questionados anteriormente, dividir a 

composição em três composições de serviços: produção do concreto, transporte dos materiais e aplicação do 

concreto. 

  

COMPOSIÇÃO 82201 – Produção e aplicação de concreto reforçado com fibra de vidro – GRC. Custo: R$ 

3.922,89/m³ 

                        A composição 82201, informada no Ofício nº 3234/2012-DIRPP/DEPEN/MJ, de 10/12/2012, está 

transcrita na tabela 8 a seguir: 

Tabela 10 - Composição 82201 – Base: 10/2012 - Porto Alegre/RS 

Código 

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Preço 

unit. 

Custo 

total 

370 
Areia média – posto jazida/fornecedor 

(sem frete) 
m³ 0,26 42,00 10,92 

646 
Betoneira 320l dieselo 5,5 HP c/carregador 

mecânico 
h 4,33 4,47 19,39 

1380 Cimento branco kg 615,86 1,44 892,32 

1511 
Compressor de ar diesel rebocável 125 a 

134 pcm 
h 3,03 9,15 27,74 

3411 
Agregado leve para proteção térmica 

(pérolas de isopor) 
kg 39,43 26,67 1.051,92 

4750 Pedreiro h 21,66 11,58 251,00 

6133 Servente c/insalubridade h 43,33 9,49 411,53 

11849 Cola branca l 5,28 5,79 30,60 

13408 
Superplastificante para concreto – tambor 

200 kg 
200 kg 0,06 1.314,82 78,88 

31600 Cimento CP – V ARI kg 107,72 0,37 39,85 

31610 Ponte rolante 1 tonelada h 4,33 13,46 58,28 

31614 Ponte rolante 5 toneladas h 4,33 22,51 97,46 

31616 Fibra de vidro AR kg 62,36 10,55 657,85 

31617 Metacaulin Kg 101,23 0,84 85,03 

31619 Misturador de massa h 4,33 9,67 41,87 

31620 Guincho coluna giratório cap. 2 x 500 kg h 4,33 7,73 33,47 

31624 Máquina de projeção de GRC h 4,33 31,11 134,70 

TOTAL 3.922,89 

  

Uso do cimento branco na composição 82201 

                         Da mesma forma que na composição 82200, analisada anteriormente, nesta composição utiliza-se 
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o cimento branco, código SINAPI 1380, cujo preço unitário é R$ 1,44/kg. Este produto é o cimento branco não 

estrutural (CPB) utilizado para rejunte de piso e azulejos e na confecção de ladrilhos hidráulicos, sendo vedado 

seu uso para fins estruturais, conforme a norma NBR 12989. Portanto, há um erro grave de apropriação do 

insumo na composição. 

                        O cimento branco estrutural correto, segundo a NBR 12989, seria o código SINAPI 25974 – 

Cimento Portland Estrutural Branco CPB-32, cujo preço unitário é R$ 1,00. A composição 82201 “corrigida” 

deste erro de apropriação está na tabela 9 a seguir. 

Tabela 11 - Composição 82201 “corrigida” – Base: 10/2012 - Porto Alegre/RS 

Código 

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Preço 

unit. 

Custo 

total 

370 
Areia média – posto jazida/fornecedor 

(sem frete) 
m³ 0,26 42,00 10,92 

646 
Betoneira 320l dieselo 5,5 HP c/carregador 

mecânico 
h 4,33 4,47 19,39 

25974 
Cimento Portland Estrutural Branco CPB-

32 
kg 615,86 1,00 615,86 

1511 
Compressor de ar diesel rebocável 125 a 

134 pcm 
h 3,03 9,15 27,74 

3411 
Agregado leve para proteção térmica 

(pérolas de isopor) 
kg 39,43 26,67 1.051,92 

4750 Pedreiro h 21,66 11,58 251,00 

6133 Servente c/insalubridade h 43,33 9,49 411,53 

11849 Cola branca l 5,28 5,79 30,60 

13408 
Superplastificante para concreto – tambor 

200 kg 
200 kg 0,06 1.314,82 78,88 

31600 Cimento CP – V ARI kg 107,72 0,37 39,85 

31610 Ponte rolante 1 tonelada h 4,33 13,46 58,28 

31614 Ponte rolante 5 toneladas h 4,33 22,51 97,46 

31616 Fibra de vidro AR kg 62,36 10,55 657,85 

31617 Metacaulin Kg 101,23 0,84 85,03 

31619 Misturador de massa h 4,33 9,67 41,87 

31620 Guincho coluna giratório cap. 2 x 500 kg h 4,33 7,73 33,47 

31624 Máquina de projeção de GRC h 4,33 31,11 134,70 

TOTAL 3.646,35 

  

                        A diferença de custos unitários representa: 615,86 kg x R$ 0,44 = R$ 270,98/m³.  Assim, há um 

erro em desfavor do erário que representa 6,9% do custo validado pelo NPC/UFSC. 

                        Quanto ao uso do cimento branco no GRC para fim arquitetônico, valem as mesmas considerações 

feitas anteriormente, quando da análise do Concreto de Alto Desempenho – CAD, constantes do tópico “Uso do 

cimento branco na composição 82200” deste trabalho. 

Consumo de cimento por m³ de GRC produzido 

                        No SISCOPEN, este concreto é utilizado de duas formas: proteção mecânica na laje de cobertura 

das celas numa camada de 1,5 cm (15 mm) e na confecção do mobiliário das celas como camas, prateleiras, pias, 

vaso sanitário e outros. 

                        O Relatório II do NPC/UFSC, em suas folhas 57 e 58, discorre sobre o consumo de cimento e de 

fibras de vidro AR (álcali-resistente) na produção do Concreto Reforçado com Fibra de Vidro (Glass Reinforced 

Concrete – GRC), do qual transcrevemos parte: 
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“5.3.2 GRC – (Glass Reinforced Concrete) Concreto Reforçado Fibra de Vidro 

(...) 

A seguir, a Tabela 6 mostra a dosagem discriminada de um GRC com teor de cimento 723,56 kg/m3 e um 

consumo variável de fibra de vidro álcali resistente (AR) de 3 a 5%. 

(...) 

No compêndio Concreto: Ciência e Tecnologia, edição 2011, volume II, publicado pelo IBRACON, o concreto 
projetado é abordado no capítulo 38, elaborado por Luiz Prudêncio onde há referência ao consumo de cimento 

de 400 a 500 kg/m3 para facilitar o bombeamento do material. 

Prudêncio recomenda também um traço padrão 1: 3,7: 0,5 (cimento:agregados: água) a ser ajustado em 

laboratório. De tal forma o consumo de cimento pode variar em função das características e propriedades dos 
insumos empregados para obter a resistência e fluidez necessárias. 

A empresa Verdi apresentou consumo de cimento de 958,56 kg/m3 e consumo de fibra de vidro AR de 480 kg/m3 
para GRC, conforme sua composição de preço 50.002 do estudo do NORIE/UFRGS, de maio de 2010, em sua 

página 9. O consumo de fibra representa 50% sobre a quantidade de cimento. No entanto, em comunicado do dia 

11/09/2012, a Verdi informa que o consumo de fibra é de 6,20%. 

Assim, conforme pesquisado, o consumo de cimento apresentado pela empresa Verdi, de 958,56 kg/m3, é 32,50% 
superior ao valor máximo de 723,58 kg/m3 encontrado na bibliografia. De tal forma, o teor de cimento 

empregado pela Verdi, na produção de GRC, ultrapassa os teores aceitáveis. Considerando a última informação 

recebida, é possível considerar o consumo de 6,20% aceitável.” 

                        Mais adiante, nas folhas 66 e 67 do Relatório II, há o texto a seguir transcrito: 

“Composição de GRC 

Na composição de “Produção e aplicação de Concreto Reforçado com fibra de vidro – GRC”, de código 50.002, 
foram considerados os serviços de: produção do concreto reforçado com fibra de vidro na central, transporte até 

o ponto de aplicação sobre as fôrmas e a sua aplicação, que ocorre de forma projetada e com a compactação 
entre camadas com rolos manuais para compactação. 

O consumo total de cimento apresentado na composição de GRC pela empresa Verdi no relatório do NORIE 
(2010) era de 1.126,23kg (somando-se o cimento branco com o de alta resistência inicial - ARI) em 1m³, contudo, 

de acordo com pesquisa apresentada no item 5.3, o consumo máximo aconselhável proporcionalidade cimento 

branco x ARI mantida. Frase sem sentido... 

Já o consumo da fibra de vidro era 480 kg/m3 no estudo do NORIE (2010). 

Contudo, de acordo com fabricante desta fibra (Owens Corning), a quantidade é de 5% em massa, o que resulta 

num consumo de 62,36 kg/m3.” 

                        Assim, considere-se que: 

1º) Não foram medidas, pelo NPC/UFSC, as quantidades de cimento e fibra de vidro efetivamente utilizadas pela 

VERDI na fabricação dos produtos. 

2º) Os quantitativos limites de cimento e fibras AR, citados no Relatório II, baseiam-se em considerações 

extraídas de trabalho publicado no Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP BT/PCC/228 (São Paulo 1998), 

intitulado “Painéis em Cimento Reforçado com Fibras de Vidro (GRC)”[2] , partes do qual transcrevemos: 

"RESUMO 

Painéis leves em cimento reforçado com fibras de vidro são utilizados nos Estados Unidos, Europa e Japão como 
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uma alternativa capaz de ampliar consideravelmente o potencial arquitetônico de fachadas pré-fabricadas. 

O objetivo deste trabalho é apontar o as principais vantagens da utilização de painéis GRC e apresentar os tipos 

de componentes disponíveis no mercado internacional e as tecnologias utilizadas para a sua produção. 

A exemplo do ocorrido em nível internacional, a introdução de painéis GRC no mercado de construção brasileiro 

poderá representar a oferta de uma tecnologia eficiente de vedação de fachadas, com vantagens para projetistas 
e executores. 

(...) 

Além da durabilidade e das propriedades mecânicas propriamente, em se tratando de componentes de pequena 

espessura, cresce a dependência de outras propriedades em relação à formulação do compósito, em especial da 
trabalhabilidade da mistura fresca, relacionada à facilidade de bombeamento (projeção, injeção) e ao 

preenchimento completo do molde (injeção, prensagem); da retração por secagem e da absorção d’água 
(BALAGURU; SHAI, 1992). 

No caso específico de painéis de fachada, os dois últimos aspectos merecem especial atenção. A absorção de 
água afeta diretamente a estabilidade dimensional e o peso do componente. A retração por secagem, por sua vez, 

é fonte de uma fissuração intensa, tendo em vista o elevado consumo de cimento necessário para evitar a 
exposição das fibras e facilitar o bombeamento até o bico de projeção (Tabela 3.1). 

Tabela 3.1 – Formulação típica de misturas GRC empregadas na produção de painéis de fachada (Cem-FIL 

LTD., 1996) 

Constituintes (por m³) 
Tecnologia de Produção 

Projeção (5% fibras) Pré-mistura e moldagem (3% fibras) 

Cimento 723,56 kg 723,56 kg 

Areia 723,56 kg 723,56 kg 

Plastificantes 10,20 kg 10,20 kg 

Polímeros 200,84 kg 200,84 kg 

Fibras AR 100,64 kg 60,30 kg 

Água 241,19 kg 281,53 kg 

Relação a/c = 0,33; proporção cimento:areia = 1:1” 

                         Portanto, o quantitativo de 723,56 kg de cimento para um m³ de GRC, corresponde a um traço 

para a execução de painéis de fachada, não necessariamente adequado, para o uso em mobiliário de celas 

prisionais, menos ainda como proteção mecânica de chapa de isopor na cobertura das celas. 

Uso de pérolas de isopor 

                        O uso de pérolas de isopor para proteção térmica custa R$ 1.051,92 em cada m³ de GRC. É um 

valor extremamente oneroso para o erário. 

                        Ressalte-se que não consta da documentação examinada evidências de sua atuação ou eficácia 

como proteção térmica. 

                        Entende-se como inócuo o seu uso no GRC para a confecção de mobiliário de celas, pois as peças 

do mobiliário não recebem diretamente a ação solar. 

                        Diante do exposto, deve ser comprovada a real necessidade do uso da pérola de isopor no GRC 

como isolante térmico na confecção das celas prtisionais. 
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Apropriação de pedreiro e servente 

                        Na mão-de-obra verifica-se haver os coeficientes de 21,66 horas de pedreiro a um custo de R$ 

251,00 e 43,33 horas de servente a um custo de R$ 411,53, totalizando R$ 662,53 de mão-de-obra para 

produzir/aplicar 1 m³ de concreto. Tais coeficientes são muito elevados. 

                        Para ilustrar o quão superestimados estão os coeficientes da mão-de-obra, transcrevemos a 

composição do SINAPI/RS (06/2012)  de código “73944/1 – Concreto simples (13,5 MPa) 

c/betoneira,  lançamento e adensamento com vibrador”, na tabela a seguir: 

Tabela 12 - Composição 73944/1 – Base: 10/2012 - Porto Alegre/RS 

Código 

SINAPI 
Descrição Unid. Quant. 

Preço 

unit. 

Custo 

total 

370 Areia média m³ 0,6235 42,00 26,19 

643 
Betoneira 320 l diesel 5,5 HP c/carregador 

mecânico h 0,714 3,12 2,22 

1379 Cimento Portland comum CP-I-32 kg 327,60 0,44 144,14 

4718 
Pedra britada nº 2 ou 25 mm posto pedreira 

(sem frete) m³ 0,878 45,00 39,51 

4750 Pedreiro h 4,00 11,58 46,32 

6111 Servente h 9,00 8,24 74,16 

10485 

Vibrador de imersão c/motor elétrico 2HP 

monofásico qualquer diâmetro c/mangote h 0,30 1,14 0,34 

TOTAL 332,88 

  

                        Ressalte-se que o concreto produzido em canteiro da composição apresentada, requer, 

diferentemente de uma produção industrial, um maior consumo de mão-de-obra.  Assim, a tabela 10 permite 

constatar a existência de uma superestimativa da mão-de-obra de pedreiro e servente da ordem de R$ 542,05, 

resultado da subtração do valor SINAPI de pedreiro (R$ 46,32) e servente (R$ 74,16), no total de R$ 120,48 do 

valor validado pelo NPC/UFSC (R$ 662,53). O sobrepreço, em desfavor do erário, atinge cerca de 449,91 %. 

                        Consta do Relatório II, às folhas 67, a explicação de como foram obtidos tais coeficientes para a 

mão-de-obra e o uso dos equipamentos: 

“Quanto aos coeficientes de produtividade da mão de obra e dos equipamentos, os mesmos foram mantidos com 

relação aos apresentados no relatório do NORIE (2010), pois foram julgados adequados. Embora, num primeiro 

momento, o consumo de mão de obra parecesse excessivo, quando se acompanhou o processo de produção in 

loco, na fábrica, percebeu-se que se trata de uma execução bastante artesanal e grande consumidora de mão de 
obra, em função da necessidade de compactação após a projeção da “argamassa” e das fibras, onde cada 

camada é compactada por aproximadamente 6 operários simultaneamente por cerca de 15 minutos, resultando 

numa espessura muito pequena (que varia entre 12 e 15mm) e, consequentemente, num pequeno volume 
produzido.”  

                        Portanto, os coeficientes foram obtidos pelo NPC/UFSC dividindo-se as horas disponíveis de uma 

equipe, supostamente necessária, pela produção diária de GRC. Esta forma de apropriar é incorreta, pois soma as 

horas produtivas com as horas ociosas. Também, não ficou claro se esta equipe não é a mesma que produz o 

CAD, o que caracterizaria uma dupla apropriação. 

103.                 Finalmente, no trecho acima transcrito, os autores do Relatório II afirmam que “percebeu-se que se 
trata de uma execução bastante artesanal e grande consumidora de mão de obra”, ou seja, reconhecem que o 

processo proposto pela VERDI, longe ser eficiente e econômico implica em elevado ônus para o erário, 

contraditando toda a lógica do uso de pré-fabricados na engenharia. 
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Apropriação de equipamentos 

                         Na parte de equipamentos verifica-se o uso concomitante durante 4,33 horas/m³ de concreto de: 

betoneira 320l diesel 5,5 HP c/carregador mecânico (646), ponte rolante de 1 tonelada (SINAPI 31610), ponte 

rolante de 5 toneladas (SINAPI 31614), misturador de massa (SINAPI 31619), guincho de coluna giratório cap. 

2x500 kg (SINAPI 31620) e máquina de projeção de GRC (SINAPI 31624).  Estes coeficientes são muito 

elevados, conforme se demonstra a seguir. 

                        Uma betoneira de 400 litros a diesel, tem a capacidade de misturar 280 litros de concreto por ciclo, 

conforme o seu fabricante[3]. Ainda, segundo o fabricante, o equipamento opera cerca de 12 ciclos/hora, o que 

daria uma produção de concreto da ordem de 12 x 280 litros = 3.360 litros ou 3,36 m³ de concreto. Portanto, para 

se produzir um m³ de concreto precisamos de 1 / 3,36 = 0,30 horas de uso da betoneira. 

                        Portanto, há uma superestimativa da ordem de 4,03 horas da betoneira para se produzir um m³ de 

concreto, o que gera um sobrepreço de 4,03 horas x 4,47/h = R$ 18,01/m³ de concreto produzido. Raciocínio 

semelhante pode ser aplicado ao uso dos demais equipamentos.  

                        Como transcrito anteriormente do Relatório II, às folhas 67, a obtenção dos coeficientes não 

decorreu da apropriação das horas de uso efetivo dos equipamentos, tão somente de sua disponibilidade. Dessa 

forma, o erário iria pagar hora ociosa de equipamento como se produtiva fosse. 

                        Entende-se como questionável o uso de todos esses equipamentos durante 4,33 horas para 

produzir/aplicar 1 m³ de concreto. Também, é questionável o uso do compressor de ar diesel rebocável 125 a 134 

pcm (SINAPI 1511) durante 3,03 horas para produzir/aplicar 1 m³ de concreto.  

                        Identifica-se a necessidade de, além da revisão dos itens questionados anteriormente, dividir a 

composição em três composições de serviços: produção do concreto, transporte dos materiais e aplicação do 

concreto. 

  

Dupla apropriação do armador 

                        Constatou-se a ocorrência de dupla apropriação do armador na composição do serviço e na sua 

composição auxiliar 82207-Preparação e concretagem de painéis. Tal fato foi constatado nas composições 82218, 

82220, 82226, 82228, 82232, 82234, 82244, 82248, 82249 e 82268. 

                        Também, observou-se que mesmo que o papel do armador fosse restrito à instalação do perfil “U”, 

os coeficientes de produtividade estão muito elevados em todas as composições. Tal fato deve decorrer de não ter 

sido efetivamente medido o consumo de mão-de-obra do armador, como foram os casos anteriormente relatados 

do pedreiro e servente. 

                        Diversamente, em outras composições onde há a apropriação de aços inexiste a figura do armador, 

como é o caso das composições 82216, 82222, 82223, 82224, 82225, 82227, 82229, 82230 e 82231. 

                        Portanto, há falhas graves na elaboração das composições o que as torna inúteis para validar a 

contratação das obras com a VERDI. 

                        Devido a estas inconsistências, é imprescindível uma revisão minuciosa de todas as composições 

anteriormente referidas. 

  

Uso de perfil “U” em aço ASTM-A36 com galvanização 

                        Os perfis de aço ASTM-A36, em forma de “U”, são utilizados para formar as laterais das formas 

dos painéis. Posteriormente, na montagem das celas, os perfis são soldados entre si de forma a solidarizar os 

painéis permitindo a funcionalidade e a resistência da cela. 

                        O aço ASTM-A36, pela sua baixa resistência à corrosão, requer a galvanização a fogo, muito 
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dispendiosa.  

                        Identifica-se a necessidade de estudo quanto à possibilidade do uso de perfil em aço patinável 

(cortein) ao invés do perfil “U” em aço ASTM-A36 com galvanização a fogo. O aço patinável possui grande 

resistência à corrosão, o que reduz o custo de manutenção da edificação prisional. 

                        Dessa forma, além da vantagem de maior resistência à corrosão e maior durabilidade, pode-se ter 

um custo significativamente menor para o erário. 

                        Por tudo que foi exposto, conclui-se por existirem falhas e incoerências que demonstram a 

fragilidade do Relatório II do NPC/UFSC na análise e adequação das composições propostas pela VERDI. Assim, 

há que se promoverem novas análises e correção das falhas para que o trabalho realizado possa ser aceito como o 

relatório técnico de que trata o parágrafo 3º do Art. 102 da Lei Nº 12.708 de 17/08/2012 (LDO 2013). 

  

[1] Disponível em http://www.croacia.com.br/detalhe-produto/26/betoneira-320lts-master-mix.html 

[2] Disponível em: http://publicacoes.pcc.usp.br/PDFs%20novos/Bt228.pdf 

[3] Disponível em http://www.brasutil.com/produto/Betoneira-400-litros-CS---com-Motor-Diesel---CSM/1402 

 

CAUSA: 

A equipe técnica do DEPEN validou o trabalho apresentado pela a UFSC, o qual apresentava sobrepreço em 

diversas composições de custos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 

            A manifestação do NPC, por meio do Ofício nº 06/2013 de 25/02/2013, pode ser sintetizada por meio das 

seguintes transcrições: 

a) “Tratando-se da elaboração de composições unitárias, devido à complexidade e a quantidade a serem 

montadas, é sempre possível se equivocar. Alguns deles já foram identificados e devidamente corrigidos. O 

insumo cimento branco já foi alterado para cimento portland estrutural branco (cod. sinapi 25974) na revisão 
das composições entregues ao DEPEN, em 04/01/2013.” 

b) “Esta composição será revista à luz dos argumentos aqui apresentados.” 

c) “Conforme descrito no Relatório II, a fábrica não estava produzindo celas na ocasião da visita, e a 

apropriação de Homens-hora e equipamentos-hora foi estimada em função de uma produção diária de 44 
celas/mês. Considerou-se “pedreiro” um operário mais especializado, que seria responsável por regular e dar 

manutenção à central de concreto (verificamos in loco que é usada uma central de concreto e não uma 
betoneira).” 

d) “A apropriação não é indevida, pois os operários que constam desta composição não trabalham junto à 
central de concreto, e sim no “pátio” de concretagem, sobre as fôrmas, trata-se de outra equipe. Vide Figuras 1, 

2 e 3.” 

e) “Esta composição será revista à luz dos argumentos aqui apresentados.” 

f) “O transporte dos materiais para abastecimento da central de concreto já consta da composição de custo deste 

equipamento. O transporte do concreto pronto desde a central até o ponto de aplicação (fôrma) encontra 

inserido na composição “Produção de Concreto Branco de Alto Desempenho - CAD 80MPa Autoadensável” e a 
aplicação deste concreto encontra-se na composição “Preparação e concretagem de painéis”. Criar uma 

composição exclusivamente de transporte vai contra a lógica de desmembramento que está posta nas 

composições de concretagem do SINAPI atualmente.” 
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g) “Este insumo também já foi corrigido nas composições entregues em 04/01/2013, assim como no caso do 

CAD. Além deste, outros ajustes foram necessários nesta composição, o que fez com que o preço deste concreto 
fosse para R$2.933,10/m3.” 

h) “Sim, de fato não houve medição. Medições não era escopo nesta fase do trabalho NPC/UFSC.” 

i) “Esta composição será revista à luz dos argumentos aqui apresentados.” 

j) “O consumo do insumo isopor pérola foi alterado na composição, conforme composições revisadas enviadas 

ao DEPEN em 04/01/2013, totalizando um preço de R$350,00/m3 deste insumo. A real necessidade do uso da 
pérola de isopor no GRC como isolante térmico na confecção das celas prisionais não era objeto do estudo 

emergencial.” 

k) “O modo de aplicação de um concreto com fibra de vidro sobre a forma é inegavelmente diferente e 

incomparável do modo de concretagem de qualquer estrutura de concreto convencional. O concreto com fibra de 
vidro é aplicado com equipamento de projeção (Figura 4) e adensado com rolos (semelhantes aos usados em 

texturas (Figura 5), formando camadas muito pouco espessas (de 12 a 15mm), então, para se chegar à 

concretagem de 1 m
3
, este processo demanda realmente muito mais mão de obra que o que está posto no SINAPI 

e em outros manuais orçamentários (nestas fontes, não existe a concretagem de concretos com fibra de vidro). A 

decisão do NPC/UFSC de apresentar as produtividades estimadas e não levantadas (em virtude de a fábrica 
estar parada) foi aceita pelo DEPEN, o qual instruiu a UFSC para que, mesmo assim, as composições fossem 

elaboradas e entregues por se tratar de um estudo emergencial.” 

l) “Nas composições de custo do SINAPI não estão consideradas, na mão de obra, somente as horas produtivas e 

sim as horas em que o operário encontra-se “disponível para a execução do trabalho”, o que contempla tempos 

auxiliares e improdutivos. Esta premissa está sendo adotada também na revisão das composições do SINAPI-
CEF num projeto de abrangência nacional do qual a UFSC está participando. A metodologia de elaboração de 

composições usada pelo NPC/UFSC segue a mesma metodologia do SINAPI.” 

m) “A análise da eficiência e da economia no uso de pré-fabricados na engenharia não é objeto do estudo do 

NPC/UFSC.” 

n) “Esta composição será revista à luz dos argumentos aqui apresentados.” 

o) “Esta composição será revista à luz dos argumentos aqui apresentados.” 

p) “As falhas apontadas serão devidamente corrigidas, segundo nossa avaliação.  Agradecemos muito pela 
análise realizada que certamente contribuirá para melhoria do nosso trabalho. Lamentamos apenas que a CGU 

não tenha conseguido obter a desejada sintonia com os objetivos emergenciais deste trabalho.” 

 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 

            O texto a seguir buscou consignar de maneira consolidada as análises efetuadas sobre as justificativas que, 

embora tenham sido distribuídas de maneira esparsa no documento encaminhado, apresentavam pertinência 

temática. 

a) Há manifestação nas alíneas “a”, “b”, “e”, “g”, “i”, “n” e “o” de concordância pelo NPC/UFSC dos fatos 

apontados pela equipe de auditoria; 

b)A justificativa transcrita na alínea “c” não foi acatada, pois o serviço demanda um operário de baixa 

especialização, geralmente um servente treinado na operação dos equipamentos. 

c)A justificativa transcrita na alínea “d” não foi acatada, visto que o apontamento falou da apropriação indevida 

de pedreiro na produção de concreto. 

d)Também, a justificativa transcrita na alínea “f” não foi acatada. Tratar a produção, transporte e aplicação em 

uma única composição seria adequado caso o processo industrial fosse contínuo. Na verdade o processo de 

produção da VERDI é bastante artesanal. Assim, convém dividir o processo nas etapas sugeridas de forma a 
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quantificar e apropriar corretamente todos os insumos efetivamente envolvidos na produção. 

e)Quanto às justificativas transcritas nas alíneas “h”, “j”, “k”, “m” e “p” , constata-se que o fato apontado e a 

justificativa do NPC demonstram que a inexecução integral do plano de trabalho do Termo de Cooperação 

DEPEN x UFSC, impede a utilização do Relatório II do NPC/UFSC para subsidiar a implantação do SINAPI-

DEPEN e para a validação das contratações emergenciais de obras de penitenciárias com recursos federais. 

f)A justificativa transcrita na alínea “l” foi parcialmente acatada.  O processo industrial da VERDI é descontínuo, 

o que implica em baixa utilização dos fatores de produção gerando alto custo dos seus produtos. Este fato 

contraria a lógica do uso de pré-fabricados na construção civil, que somente se justifica pela maior qualidade e 

menor custo de produção frente ao processo tradicional.    

 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Realizar revisão completa das composições de custo apresentadas no estudo emergencial da UFSC 

 

  

1.1.1.6 CONSTATAÇÃO 006 

BDI sugerido pelo NPC/UFSC não representa os custos indiretos realmente incorridos pela VERDI. 

                    Como é sabido, a taxa de BDI compõe-se dos custos indiretos incorridos na produção dos 

monoblocos acrescido do lucro pretendido pela empresa. O preço final de venda do produto da empresa será 

calculado multiplicando-se a taxa do BDI pelos custos diretos de produção dos monoblocos. 

                         Embora existam algumas divergências entre autores a respeito de quais parcelas devem compor o 

custo indireto, de forma geral, considera-se os seguintes custos indiretos: administração central da empresa, 

despesas com seguros, despesas com a prestação de garantias contratuais, estimativa de riscos de engenharia e de 

execução, despesas financeiras incorridas, os tributos decorrentes do faturamento. 

                         Esses custos indiretos são calculados a partir da contabilidade da empresa, onde constam os 

valores desembolsados com cada uma das parcelas. Assim, a empresa deve estruturar o plano de contas de sua 

escrituração contábil, de modo a apropriar corretamente cada valor desembolsado, permitindo identificar 

claramente a destinação e a repercussão no custo de seus produtos. 

                         A taxa de lucro é fixada por cada empresa conforme sua estratégia negocial e os objetivos dos 

seus acionistas. Os fatores limitantes da taxa de lucro são o retorno mínimo esperado pelos acionistas e o retorno 

máximo que o mercado estará disposto a remunerar o capital da empresa. 

                           Em que pesem as particularidades de cada empresa, é possível e desejável que a Administração 

analise a adequabilidade do BDI adotado pelo proponente da proposta mais vantajosa de um certame ou mesmo 

estabeleça parâmetros de aceitabilidade considerando as peculiaridades da obra a ser contratada tais como: local 

de implantação, método construtivo entre outros aspectos. Assim, no caso do estudo emergencial a análise 

efetuada deveria basear-se nas características das obras objeto do estudo, quais sejam, os constantes da Tabela 2 

deste relatório: 

                         Todavia o estudo produzido pela equipe da NPC/UFSC foi genérico. A partir das folhas 166, o 

Relatório II passa a discutir a parcelas e seus percentuais que devem compor o BDI da VERDI. Em suas 

considerações, o NPC/UFSC faz referência ao Acórdão do TCU nº 325/2007-Plenário, na verdade os dados 

referem-se ao Acórdão TCU nº 2.369/2011-Penário, que tem por sumário “ADMINISTRATIVO. ADOÇÃO DE 

VALORES REFERENCIAIS PARA TAXAS DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI PARA 
DIFERENTES TIPOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E PARA ITENS ESPECÍFICOS PARA A 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES TÉCNICAS. DETERMINAÇÃO À SEGECEX 
QUE CONSTITUA GRUPO DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR COM VISTAS A EFETUAR A 

VERIFICAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DOS PARÂMETROS UTILIZADOS E DA REPRESENTATIDADE DAS 

AMOSTRAS SELECIONADAS, TANTO NO ÂMBITO DESTES AUTOS QUANTO NO ESTUDO QUE 
ORIGINOU O ACÓRDÃO N. 325/2007 - PLENÁRIO” 
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                         Após considerações e análises, o Relatório II, conclui na folha 193, conforme a seguir transcrito: 

 “7.8 BDI SUGERIDO 

 De acordo com as considerações acima, a composição do BDI para a fabricação das celas da Empresa Verdi é 

descrita a seguir. 

Para a parcela de rateio da administração central, optou-se por adotar um índice médio de 5,10%, 

correspondente a obras com valores de R$ 150.000,00 até 1.500.000,00. 

Os valores dos seguros e garantias são 0,36% e 0,21%, respectivamente. 

Para o risco, foi escolhido o valor médio para obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo 
adequado, com um percentual de 0,65%. 

A Taxa Selic adotada é a definida na reunião n. 168, do período de vigência de 12/07/2012 a 28/08/2012, 

correspondente a um valor de 7,89% a.a.; considerando 45 dias úteis, gera uma taxa de 1,36%. 

Para esta pesquisa a taxa de lucro sugerida é de 10%. 

Para esta pesquisa foram adotados os índices: ISS – 5,00%, PIS – 0,65% e COFINS – 3,00%. 

Logo, a taxa de BDI recomendada para a construção de celas pré-moldadas, na região de Porto Alegre, é de 

26,37% (Tabela 29). 

Tabela 29- Composição do BDI para a fabricação de celas  

  

Descrição Índice 

Administração Central 5,10% 

Seguros 0,36% 

Garantias 0,21% 

Riscos 0,65% 

Despesas financeiras 1,37% 

Lucro 10,00% 

Tributos 8,65% 

BDI 26,37% 

                       Primeiramente deve-se destacar que o BDI estimado pela NPC/UFSC não se refere às obras como 

um todo, como se depreende do texto extraído do item 7.7 do relatório ( Metodologia Adotada): 

 “O valor de BDI apresentado nesse relatório só deve ser aplicado para a construção de celas pré-fabricadas 
para penitenciárias, não considerando seu transporte e montagem in loco, com todos os seus custos 

administrativos e riscos inerentes. Posteriormente será elaborado um BDI para a instalação completa de 

presídios.” 

                   Assim, caso a construção da obra não tenha sido segregada em contratos distintos para produção das 

peças, transporte, montagem e construção das áreas administrativas, o parâmetro definido terá pouca utilidade. 

                 O estudo realizado lastreou-se em boa fundamentação teórica, mas careceu de aprofundamento nas 

análises detalhas dos contratos objeto do estudo emergencial. A título de exemplo dos impactos financeiros da 

dessa omissão podemos citar a falha na determinação da taxa de ISS a ser adotada no BDI. 

                    Considerando somente a produção das peças, a taxa de ISS a ser adotada deveria ser de 2,25% e não 
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de 5% em vista de ser essa a alíquota prevista no Decreto 696/2011 da Prefeitura de Canoas, local no qual a 

VERDI tem sua unidade de produção. 

              Também carece de explicação a adoção da taxa de 5,10% para Administração Central, considerando a 

existência do serviço GERENCIA DA PRODUÇÃO DA FÁBRICA ( 82211) a um custo de R$1.240,38 por 

bloco. 

                 Do exposto, constata-se que há necessidade de revisão do estudo realizado pelo NPC/UFSC com vistas 

ao aprofundamento das análises efetuadas principalmente no tange a consideração das vicissitudes de cada 

contrato e a definição do BDI para o objeto do contrato como um todo, não somente para produção das peças. 

 Manifestação do Auditado 

                     A manifestação do NPC, por meio do Ofício nº 06/2013 de 25/02/2013, pode ser sintetizada por 

meio das seguintes transcrições: 

a) “Os membros do NPC solicitaram, mas não tiveram acesso a orçamentos de unidades prisionais na ocasião 

do estudo emergencial.” 

b) “O escopo do projeto emergencial trata apenas do estudo da produção das celas.” 

c) “Foi adotada a alíquota de 5% de ISS (valor máximo aplicado no país) de forma que o BDI sugerido pudesse 

ser aplicado para a fabricação de celas em qualquer cidade do Brasil.” 

d) “A composição de custos “Gerência da produção da fábrica” é referente ao corpo técnico necessário no chão 

de fábrica para a fabricação das celas.  A taxa do BDI, de 5,10%, de “Administração Central” corresponde aos 
gastos com a gerência da fábrica, por exemplo, secretária, diretor, água, luz e telefone da gerência da fábrica. 

Dessa forma, é reafirmada a necessidade tanto da composição quanto da taxa do BDI acima mencionadas.” 

  

CAUSA: 

A equipe técnica do DEPEN validou o trabalho apresentado pela UFSC, o qual apresentava inconsistências 

quanto à metodologia de cálculo do BDI. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA: 

                     A manifestação do NPC, por meio do Ofício nº 06/2013 de 25/02/2013, pode ser sintetizada por 

meio das seguintes transcrições: 

a) “Os membros do NPC solicitaram, mas não tiveram acesso a orçamentos de unidades prisionais na ocasião 

do estudo emergencial.” 

b) “O escopo do projeto emergencial trata apenas do estudo da produção das celas.” 

c) “Foi adotada a alíquota de 5% de ISS (valor máximo aplicado no país) de forma que o BDI sugerido pudesse 

ser aplicado para a fabricação de celas em qualquer cidade do Brasil.” 

d) “A composição de custos “Gerência da produção da fábrica” é referente ao corpo técnico necessário no chão 

de fábrica para a fabricação das celas.  A taxa do BDI, de 5,10%, de “Administração Central” corresponde aos 
gastos com a gerência da fábrica, por exemplo, secretária, diretor, água, luz e telefone da gerência da fábrica. 

Dessa forma, é reafirmada a necessidade tanto da composição quanto da taxa do BDI acima mencionadas.” 

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO: 

Sobre as manifestações anteriormente transcritas, temos a ponderar: 
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a) Parcialmente acatada. Do exposto verifica-se que a inexecução integral do plano de trabalho do Termo de 

Cooperação DEPEN x UFSC, impede a utilização do Relatório II do NPC/UFSC para subsidiar a implantação do 

SINAPI-DEPEN e para a validação das contratações emergenciais de obras de penitenciárias com recursos 

federais. 

b) Acatada. O pedido para execução do estudo emergencial comprometeu o andamento do trabalho do 

NPC/UFSC, o que resultou nos problemas apontados pela CGU. 

c) Não acatada. O estudo emergencial solicitado pelo DEPEN restringia-se a licitações/contratações da VERDI. 

d) Não acatada. O mais adequado seria apropriar o corpo técnico na parcela da “Administração Central” do BDI 

uma vez que se trata de trabalhadores mensalistas que integram o custo indireto de produção da fábrica. 

RECOMENDAÇÃO: 001 

Realizar revisão do BDI a ser adotado, conforme apontamentos da equipe de auditoria. 

  

III – CONCLUSÃO 

 

Do anteriormente exposto, conclui-se que o “Estudo Emergencial”, cujos resultados foram consignados no 

Relatório II do NPC/UFSC, possui escopo restrito sendo que as análises efetuadas não são suficientes para 

subsidiar a contratação  da VERDI no fornecimento de celas prisionais para as obras citadas anteriormente. Da 

mesma forma, não pode ser usado para a implementação do Sistema SINAPI-DEPEN. Nesse sentido, o Termo de 

Cooperação firmado pelo DEPEN com o NPC/UFSC deve ser retomado e executado na totalidade do programa 

de trabalho proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF, 31/05/2013. 

 


