
 

 

 

 

RELATÓRIO Nº 201700224 

 

QUAL FOI O TRABALHO 

REALIZADO? 

Linha de Atuação: Ação de 
Controle Pontual. 
 
Unidade examinada: 
Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica - SIH 
 
Objeto: Edital do RDC nº 
07/2016, cujo objeto é a 
Execução das Obras Civis, 
fornecimento, instalação, 
montagem, testes e 
comissionamento das obras 
complementares do trecho I – 
Eixo Norte, do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco 
com bacias hidrográficas do 
Nordeste Setentrional - PISF. 
 
Ação: 5900 - Integração do Rio 
São Francisco com as Bacias dos 
Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e 
Apodi (Eixo Norte)   
 
Programa: 2084 – Recursos 
Hídricos. 
 
Escopo: Análise documental do 
processo licitatório, com ênfase 
na análise da compatibilidade 
do orçamento com as 
especificidades do projeto e 
custos dos Sistemas Oficiais de 
Custos do Governo Federal. 
 
Referencial Legal: Lei nº 

12.462/2011. 

 POR QUE O TRABALHO foi realizado? 
O trabalho buscou homenagear a ação 
preventiva do Controle Interno, evitando que 
falhas iniciais, detectadas previamente ao 
momento da contratação, impedissem que a 
Administração obtivesse os melhores 
resultados com a contratação que se queria 
efetivar. Ademais, trata-se de obra necessária 
a conclusão do eixo norte da transposição do 
Rio São Francisco. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Com base nos exames realizados, verificou-se 
que o orçamento anexo ao edital inicialmente 
publicado necessitava de correções. Após 
manifestação inicial da CGU, a SIH revisou 
tempestivamente o orçamento de R$ 
599.017.388,21 para R$ 574.303.564,71, uma 
redução de R$ 24.713.823,50 do valor 
estimado para a licitação. 

Frisa-se que apesar de ainda haver pontos 
passíveis de correção, entendeu-se possível o 
prosseguimento do certame sem a revisão da 
última versão do edital, desde que houvesse o 
devido cuidado na condução do futuro 
contrato, notadamente em relação aos 
valores que serão efetivamente recolhidos a 
título de ISSQN. A CGU recomendou, ainda, 
que o MI institua normativo interno que 
preveja que só devem ser licitadas obras para 
as quais tenha sido realizado estudo 
comparativo entre as duas sistemáticas de 
recolhimento do INSS a fim de garantir a 
escolha daquela que traga menores custos 
para a Administração, em observância ao 
princípio constitucional da economicidade. 

 

  

Ministério da Transparência, Fiscalização 

e Controladoria-Geral da União 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

 

Unidade Auditada: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA - SIH 

Município - UF: Brasília - DF 

Relatório nº: 201700224 

UCI Executora: SFC/DG/CGEOB/Coordenação-Geral de Auditoria de Obras 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

1. Trata-se de análise preliminar deste Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União - CGU em face do Edital do RDC nº 

07/2016, cujo objeto é a Execução das Obras Civis, fornecimento, instalação, montagem, 

testes e comissionamento das obras complementares do trecho I – Eixo Norte, do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF.  

2. Os trabalhos junto ao MI foram realizados em estrita observância às normas 

de fiscalização aplicáveis ao Serviço Público Federal, e aos procedimentos 

especificados na Ordem de Serviço nº 201700224.  

3. Ressalta-se que a presente ação busca homenagear o aspecto preventivo do 

Controle Interno, evitando que falhas iniciais, detectadas previamente ao momento da 

contratação, impeçam que a Administração obtenha os melhores resultados com a 

contratação que se quer efetivar. 

Ressalvamos, ainda, que o presente trabalho não exaure futuras avaliações desse 

empreendimento por parte do Controle Interno. 

 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
 

4. Em 09 de dezembro de 2016, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica do MI 

publicou aviso de licitação (SEI 0409523) do RDC Eletrônico nº 06/2016. Em 16 de 

dezembro de 2016, esse edital foi alterado para o RDC Eletrônico nº 07/2016, resumido 

conforme Quadro 1. 

Quadro 1 – Informações sobre o objeto do Edital do RDC nº 07/2016 – Meta 1N. 

Lote  Único 
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Objeto 
Obras Complementares Trecho I – Eixo Norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco com 

bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF 

Regime Preço Unitário 

Trecho Captação Cabrobó-PE –  Reservatório de Jatí/CE 

Jurisdição SIH/MI 

Orçamento R$ 599.017.388,21 (Após primeira revisão MI). 

 

 

 
 

Figura 1 – Mapa de Localização metas do PISF. 

5. Obras complementares do Trecho I, Eixo Norte, a serem contratadas, 

compreendem as estruturas entre a Captação do Rio São Francisco, no Município de 

Cabrobó-PE, no canal WBS 1204, Estaca E0, até o final do canal WBS 1224, na estaca 

E7033 (início do Reservatório Jati), em Jati-CE. Constituem na conclusão das Estações 

de bombeamento EBI-1, EBI-2 e EBI-3 e demais obras e serviços pertinentes a elas, e 

dos segmentos de canal, barragens, túnel, aquedutos, galerias, pontes, passarelas, 

drenagens e demais obras e serviços complementares.  
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Figura 2 –  Resumo das estruturas Trecho 1, Eixo Norte. 
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O orçamento de referência da Administração era de R$ 596.398.156,14, na data-base de 

maio/2016, alterado posteriormente para R$ 599.017.388,21, após revisão motivada por 

questionamentos de proponentes, sendo que a data prevista para abertura das propostas 

é 01/02/2017. 

 

II – RESULTADO DOS EXAMES 

1 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

1.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

1.1.1 FORMALIZAÇÃO LEGAL                             

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

ITENS CORRIGIDOS NO EDITAL nº 07/2016 APÓS QUESTIONAMENTOS 

DA CGU  

 

Fato 
 

6. Visando atender ao caráter preventivo deste Controle Interno, a 

Coordenação-Geral de Auditoria de Obras procedeu à análise do edital em epígrafe, ao 

longo da qual foram identificadas irregularidades que demandavam revisão por parte da 

Administração. Assim, foi emitido o Ofício nº 21711/2016/CGINTE/DI/SFC-CGU, por 

meio do qual vários questionamentos foram feitos, a fim de que eventuais falhas 

pudessem ser corrigidas antes da abertura das propostas e celebração do contrato 

administrativo.  

7. Os questionamentos da Equipe de Auditoria versaram, notadamente, sobre 

itens relacionados ao orçamento de referência da Administração, buscando evitar 

possíveis subpreços e/ou sobrepreços. 

8. Foram questionados 15 itens do edital. Os questionamentos formulados 

foram suficientes à promoção, pelo MI, de correções em relação aos itens: Ib, IIa, IIIa, 

IIIb, IIId, IIIg, IIIh, IIIi e IIIj. Assim, optou-se pelo não detalhamento dos apontamentos 

acatados pelo MI para não tornar o relatório excessivamente longo. 

Quadro 2 – Descrição resumida das correções realizadas pelo MI a partir do 

questionamento da CGU. 

Item Descrição 

Ib 

Opção pela sistemática de recolhimento do INSS que implica 

menores custos com a Administração 

IIa 

Custos indevidos a título de mão de obra para manutenção de 

equipamentos, que já estão incluídos nos custos horários do 

SICRO 2 

IIIa Diâmetro equivocado de chumbadores  

IIIb Sobrepreço na perfuração de chumbadores 

IIId Subpreço no concreto poroso 

IIIg Sobrepreço em razão de adoção de coeficiente equivocado 

IIIh 

Utilização de fator de eficiência muito baixo nos serviços de 

usinagem de concreto 
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IIIi e IIIj Falhas na precificação dos serviços de fios para cercas 

 

9. As correções executadas pelo MI, após notificação da CGU, fizeram o 

orçamento ser revisado de R$ 599.017.388,21 para R$ 574.303.564,71, uma redução de 

R$ 24.713.823,50 do valor estimado para a licitação, conforme abaixo: 

Quadro 3 – Resumo do impacto financeiro das correções no Edital nº 07/2016. 

Subpreço apontado CGU e corrigido  R$      1.128.327,60  

Sobrepreço apontado CGU e corrigido  R$   25.842.151,10  

Diferença de valores entre editais:  R$   24.713.823,50  

  
##/Fato## 

1.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

PONTOS AINDA PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELO MI MAS QUE PELA SUA 

POUCA REPRESENTATIVIDADE NÃO IMPEDEM A CONTINUAÇÃO DO 

CERTAME 

 

Fato 
 

10. Apesar da ação tempestiva e proativa do MI logo após o recebimento do 

Ofício nº 21711/2016/CGINTE/DI/SFC-CGU, com a consequente correção do Edital nº 

07/2016, vale ressaltar que caberiam, ainda, algumas ressalvas à versão atual do edital. 

Contudo, face à pouca representatividade no custo total da obra, tais ressalvas não 

impedem a continuidade do certame, porém merecem ser relatadas, para que possam ser 

corrigidas em futuras licitações, ou, ainda, no próprio edital em comento, caso venha a 

ser republicado por qualquer outro motivo. 

 

A) FALTA DE JUSTIFICATIVA DA REDUÇÃO DE PRODUTIVIDADE DAS 

CARREGADEIRAS NOS SERVIÇOS DE REESCAVAÇÃO 

11. O MI utilizou, para a carregadeira de pneus, índice de produtividade de 

141,20 m³/h na composição de reescavação (CB9481). Tal fator estaria subestimado, se 

comparado aos índices de produtividade da carregadeira no SICRO 2, que seriam de 

162 m³/h e 214 m³/h, respectivamente, para carga de material de 2ª e 1ª categoria.  

12. O MI alegou que a composição foi baseada no código 9.008 do Edital nº 

02/2007 e vem sendo adotada no banco de dados do órgão desde então.  

13. A simples alegação de que tal composição já foi utilizada anteriormente não 

é suficiente para garantir que seu preço está correto. Contudo, a CGU reconhece que a 

produtividade da carregadeira do serviço de escavação, carga e transporte no SICRO 2 

possa ser maior que a dos serviços de reescavação previstos no edital ora em análise, 

pois nas composições de referência do SICRO a carregadeira carrega material de 

pequenos montes recém cortados (empurrados) pelos tratores de esteira. Ou seja, o 

material ainda está solto, facilitando o trabalho da carregadeira. A reforçar essa 

diferença, o edital faz referência à reescavação de grandes volumes de material que está 

em “prateleira” a longa data e que, portanto, não se encontra mais solto. Logo, haverá 

necessidade de esforço adicional da escavadeira e, por consequência, redução ainda 

maior de sua produtividade. 
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14. Não obstante as ressalvas acima, entende-se que a produtividade da 

carregadeira, ainda assim,  estaria aquém da correta. Porém, como não existe 

composição de reescavação no SICRO 2 e como não podemos determinar o quantum 

dessa redução da produtividade entre serviço de “carga” e de “reescavação”, entende-se 

possível a licitação com base na composição que historicamente vem sendo utilizada 

nos editais da transposição.  

15. Neste diapasão vale observar que o total do serviço de reescavação de solo é 

aproximadamente R$ 4,9 milhões, ou seja, menos de 1% do valor total estimado para a 

contratação, sendo a divergência apontada pela CGU de aproximadamente 15% desse 

serviço, ou seja, a divergência entre este Controle Interno e o MI perfaz apenas 0,15% 

do valor total estimado para a obra.  

16. Porém, devido à recorrência desses serviços nas grandes obras hídricas, 

inclusive em outros lotes da transposição, recomenda-se ao MI e/ou Codevasf que 

apropriem o serviço de reescavação, para que se tenha mais segurança em orçamentos 

futuros, justificando adequadamente as razões da utilização de um custo superior ao 

médio do SICRO 2, em vassalagem ao parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 

7.983/2013 

B) SOBREPREÇO NOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALA 

PARA DRENAGEM INTERNA  

17. A CGU questionou os custos da composição CG9509 ABERTURA DE 

VALA PARA DRENAGEM INTERNA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 

CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1,00 KM, pois estavam supostamente superestimados 

pela inclusão de um caminhão de porte pequeno, qual seja, de 6m³, que gerava alto 

custo com o transporte. Nesse sentido, vale observar que o custo do transporte de R$ 

7,80/m³ dessa composição era superior ao da composição CB9481 - REESCAVAÇÃO 

EM ESTOQUE DE SOLO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1,00 KM (1ª E 2ª 

CATEGORIA) de R$ 4,87/m³, a qual contemplava o transporte e a reescavação. 

18. O MI não acatou o questionamento da CGU alegando que o serviço da 

composição CG9509 compreenderia a abertura de vala no fundo do canal para 

drenagem interna, conforme desenhos de projeto 1210-DEP-1206-04-57-001-R05 e 

1210-DEP-1206-04-57-003-R04 (recortes a seguir), por isso o transporte teria que ser 

realizado por um caminhão de 6 m³, pois escavação seria realizada com uma 

retroescavadeira que lançaria o material diretamente no caminhão. 

 

Figura 3 – Detalhe da drenagem interna, recorte do projeto 1210-DEP-1206-04-57-003-

R04. 
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19. Discorda-se do posicionamento do MI, pois entende-se haver espaço para 

uma escavadeira de pequeno porte no fundo do canal, que já seria mais produtiva que a 

retroescavadeira. Ademais, mantem-se o entendimento quanto ao porte do caminhão e, 

consequentemente, que o custo do serviço, em tese, está acima do referencial de 

mercado. Por outro lado, é forçoso reconhecer que o acesso dos caminhões ao fundo do 

canal provoca reduções de produtividade pela dificuldade de manobra e acesso.  

20. Vale frisar que os serviços ora questionados referentes à abertura de vala 

para drenagem interna em 1ª e 2ª categoria correspondem a apenas R$ 268.330,61 do 

valor inicialmente estimado para a contratação. Ou seja, o eventual sobrepreço nestes 

itens tem pouca magnitude, menor que 0,03%. Contudo, recomenda-se que, caso o MI 

realize aditivos futuros de quantitativos significativos nesses serviços, proceda à revisão 

dos custos, pois a CGU mantém seu posicionamento inicial. 

C) DUPLICIDADE DO CUSTO DO CAMINHÃO DE 

LUBRIFICAÇÃO  

21. O orçamento de referência incluiu na Administração Local os custos com a 

mão de obra da oficina mecânica e do caminhão de lubrificação. A CGU questionou que 

tais custos seriam indevidos, pois o coeficiente de manutenção K do SICRO 2, já 

embute todos os custos de manutenção inclusive a mão de obra, MANUAL DE 

CUSTOS RODOVIÁRIOS, Volume 1, Metodologia e Conceitos, pag. 50. E no 

adicional de 20% e 10%, que incide sobre os consumos de óleo diesel e gasolina, 

respectivamente, já incluiriam o custo do caminhão comboio de lubrificação. 

22. O MI acatou parcialmente as observações deste Controle Interno, retirando 

do orçamento de referência o custo de R$ 1.977.920,11, referente ao grupo “1.1.6. 

Oficina Mecânica”, no qual figuravam os mecânicos e auxiliares. Porém, manteve o 

montante de R$ 1.220.012,10 relativo ao caminhão de lubrificação, sob a seguinte 

alegação: 

b) o caminhão de lubrificação será mantido, após reuniões com a Gerenciadora, o 

consenso foi que há equipamentos no orçamento que não possuem custo unitário do 

SICRO 2 e que há a necessidade do caminhão, pois nem todos equipamentos retornam 

da frente de serviço para o canteiro após a jornada de trabalho, sendo necessário seu 

abastecimento e lubrificação nas frentes de serviço durante a troca dos turnos. 

 

23. A Equipe de Auditoria sabe que boa parte dos equipamentos, especialmente 

aqueles de esteira, são reabastecidos/lubrificados nas frentes de serviço com o auxílio 

do caminhão popularmente conhecido como “merloza”, caminhão comboio de 

lubrificação, ou seja, sabe-se que de fato esse custo existe. O questionamento dessa 

CGU é no sentido de que tal custo não era incluído no item “Administração Local”, pois 

sempre se entendeu que já estava contemplado no custo horário dos equipamentos do 

SICRO 2, seja no k de manutenção, seja no adicional aplicado sobre os combustíveis. 

24. Assim, mesmo que existam alguns equipamentos no orçamento de 

referência que não têm seus custos horários referenciados no SICRO 2, é fato que a 

grande maioria dos equipamentos teve o preço balizado por esse sistema. Logo, a CGU 

mantém seu posicionamento inicial de que haveria um sobrepreço de R$ 1.220.012,10. 

25. Por fim, há que se observar que o sobrepreço questionado perfaz 0,21% do 

valor do orçamento corrigido, logo, apesar de a CGU manter seu entendimento de que 

tal item deve ser corrigido, o prosseguimento do certame depende apenas do juízo de 

conveniência e oportunidade dos gestores do MI. 
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D) SUBESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DE PERFURAÇÃO 

TIPO HX  

26. A Equipe de Auditoria questionou a velocidade de perfuração do tipo HX e, 

consequentemente, a produtividade dos serviços de perfuração de chumbadores no 

Ofício nº 21711/2016/CGINTE/DI/SFC-CGU, item III b, conforme abaixo: 

 

b) Ainda em relação aos chumbadores, questiona-se o custo utilizado para a perfuração 

dos mesmos, qual seja, CA0294 – Perfuração HX, a um custo de R$ 125,48/m, custo 

compatível com sondagem rotativa de rocha e não com a perfuração para execução dos 

chumbadores. Neste sentido cabe destacar que para perfuração dos tirantes com maior 

diâmetro, nas mesmas contenções, foi utilizado um custo quase vinte vezes menor de 

R$ 7,08/m, correspondente a composição CA 0406 - “Furação para Tirantes ou 

Chumbadores”. Logo solicita-se rever o valor das composições: CB9042 e CG9594. 

 

27. O MI e Gerenciadora alegaram que as composições foram baseadas na CPU 

código: 2 S 04 002 01 – Perfuração para dreno sub-horizontal mat. 1ª cat. Do SICRO 2, 

que prevê uma produção de 1m/h. 

28. De fato, a composição do SICRO 2 referendada possui produção de apenas 

1m/h, porém há que se destacar que as composições dos Sistemas SICRO 2 e SINAPI 

não são absolutas, neste sentido o Decreto nº 7.983/2013 no parágrafo único do art. 8 

permite que as composições de referência sejam afastadas em casos justificados. 

Ademais, esta CGU já recomendou anteriormente ao MI no Relatório de Auditoria nº 

201408632 que não utilizasse composições do SICRO 2 indicadas naquele momento.  

29. Neste diapasão há que se destacar que o SICRO 2 se encontra em revisão e 

o material disponível na consulta pública indica que a produção da perfuração da 

composição utilizada pela Gerenciadora como referência será corrigida para 16,6m/h 

em materiais de primeira, e 12,45 m/h para de segunda categoria. 

 

Figura 4 – Composição de perfuração de dreno sub-horizontal em material de 1ª 

categoria com d=75. 

30. Assim, recomenda-se ao MI que não utilize a composição referenciada do 

SICRO 2, pois esta não reflete reais custos de mercado para o serviço. De qualquer 

sorte, como o MI acatou a recomendação do item III a, e substituiu a perfuração HX nos 

chumbadores pela composição de perfuração de tirantes, logo os maiores custos 
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relativos a perfuração do tipo HX, aqueles relacionados aos chumbadores, foram 

revistos conforme a seguir: 

 

 

Figura 5 – Orçamento anexo ao Edital nº 07/2016, antes dos questionamentos CGU. 

 

Figura 6 – Orçamento anexo ao Edital nº 07/2016, após questionamentos CGU. 

31. Assim, os preços unitários dos chumbadores, em trabalho em altura, caíram 

de R$ 285,73/m para R$ 126,00/m, e os sem trabalho em altura foram reduzidos de R$ 

188,02/m para R$ 44,04. Tais correções implicaram uma redução de mais de R$ 7,5 

milhões no preço de referência conforme abaixo: 

 

Quadro 4 – Resumo do impacto financeiro da correção dos custos de escavação nos 

tirantes. 

 

32. Como a única composição que ainda manteria o custo da perfuração tipo 

HX equivocado seria a “CB9401 – Estrutura de saída e medição de vazão”, na qual o 

custo da perfuração é pouco representativo, entende-se que pode haver continuidade do 

certame, com a ressalva de que, caso o edital venha a ser republicado, o item em 

comento deve ser revisto. 

Quantidade 

(m)

Preço 

Unitário 

(R$/m)

Subtotal

Preço 

Unitário 

(R$/m)

Subtotal

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CHUMBADORES Ø 25 MM - COM EQUIPAMENTO AUXILIAR 

PARA TRABALHO EM ALTURA, INCLUSIVE PERFURAÇÃO  31.753,13      285,73          9.072.820,94      126,00        4.000.894,00  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES 25MM 17.079,36      188,02          3.211.261,26      44,04          752.175,01      

12.284.082,20    B= 4.753.069,02  

7.531.013,18  

A=

Edital antes do Ofício CGU Edital corrigido

Descrição do serviço

Redução do preço de refereência da Licitação (A-B) (R$)=
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Figura 7 – Composição de referência CB9401 - Estrutura de saída e medição de vazão. 

33. Logo, em que pese as divergências remanescentes entre os entendimentos da 

CGU e do MI, não há recomendação de republicação do edital, opção que ficaria 

exclusivamente na dependência do juízo de oportunidade e conveniência dos gestores 

do MI. Entretanto, caso o edital venha a ser republicado por quaisquer outros motivos, 

reitera-se as seguintes recomendações: 

 

Recomendações Preliminares: 

 

Caso opte-se por republicar o Edital nº 07/2016: 

 

Recomendação 1: Quando utilizar parâmetros de produtividade menores que aqueles 

constantes do SICRO e SINAPI e, por consequência custos unitários maiores, justifique 

adequadamente as razões, em vassalagem ao parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 

7.983/2013. 

 

Recomendação 2: Utilize apenas caminhões de porte compatível com a obra, evitando a 

inclusão de equipamentos de pequeno porte que, por sua baixa produtividade, onerem 

excessivamente a Administração. 

 

Recomendação 3: Retire os custos relativos ao caminhão comboio de lubrificação da 

Administração Local, pois tais custos já estão embutidos no custo horário dos 

equipamentos do SICRO 2. 

 

Recomendação 4: Corrija a composição “CB9401 – Estrutura de saída e medição de 

vazão”, notadamente, quanto ao valor da perfuração tipo HX. 

 

34. Após o envio do relatório preliminar a SIH não apresentou nova 

manifestação sobre essa constatação, assim a CGU mantém seu posicionamento inicial. 

Por fim vale observar que como o MI optou por não republicar o edital as 

recomendações do relatório preliminar, deste item do relatório, perderam seu objeto. 

  
##/Fato## 

1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
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ESCOLHA DA FORMA MENOS ECONÔMICA DE RECOLHIMENTO DA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS NO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO.   

 

Fato 
 

35. Em que pese a alteração promovida pelo MI no item Ib, faz-se necessária a 

instituição de normativo interno sobre a necessidade de avaliar, quando da elaboração 

dos orçamentos de referência, qual das sistemáticas de recolhimento da contribuição do 

INSS é mais vantajosa para a Administração a cada contratação de novos 

empreendimentos  

36. A partir de 01.12.2015, passou a existir a possibilidade de opção pelo 

recolhimento da CPRB – Contribuição Previdenciária sobre a Receita (Lei nº 

13.161/2015) sobre o total do faturamento, alíquota de 4,5%, ou pela sistemática 

tradicional, 20% sobre os salários. Logo, existe a necessidade de estudo comparativo da 

vantajosidade para a Administração em se prever a reoneração dos encargos sociais e 

não inclusão de CPRB no BDI versus a sua situação oposta (previsão de 4,5% no BDI e 

não oneração dos Encargos Sociais), esta última a opção considerada inicialmente no 

orçamento base do MI. 

37. Vale frisar que, via de regra, para as obras de infraestrutura, a sistemática 

antiga, recolhimento sobre a folha, tem gerado valores menores, ou seja, tem-se 

mostrado mais vantajosa. 

38. Assim, recomenda-se ao MI que sempre realize o estudo comparativo entre 

as duas sistemáticas de recolhimento do INSS e opte por aquela que traga menores 

custos para a Administração, em obediência ao princípio constitucional da 

economicidade.  

39. Importa frisar que a correção para a sistemática mais vantajosa, sobre a 

folha, gerou uma economia superior a R$ 10 milhões no Edital nº 07/2016. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de normativo interno regulamentando a necessidade de estudo da opção mais 

vantajosa de recolhimento da CPRB quando da elaboração dos orçamentos de 

referência. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve nova manifestação da unidade. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Mantem-se o posicionamento inicial desta CGU.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Institua normativo interno que preveja que só devem ser licitadas 

obras para as quais tenha sido realizado estudo comparativo entre as duas sistemáticas 

de recolhimento do INSS, quais sejam, recolhimento da CPRB/Contribuição 
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Previdenciária sobre a Receita (Lei nº 13.161/2015) sobre o total da fatura com alíquota 

de 4,5%, ou pela sistemática tradicional, 20% sobre os salários, a fim de garantir a 

escolha que traga menores custos para a Administração, em observância ao princípio 

constitucional da economicidade. 

 

 

1.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

PERCENTUAL DE ISSQN INADEQUADO NA COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

Fato 
 

40. Nos editais nº 6/2016 e 7/2016, que tratam da execução das obras civis, 

fornecimento, instalação, montagem, testes e comissionamento das obras 

complementares do trecho I, eixo norte, do Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com bacias hidrográficas do nordeste setentrional – PISF, o Ministério da Integração 

Nacional (MI) apresentou, nas composições para o BDI das obras, a previsão de 5,0% 

para o tributo ISSQN, conforme detalhamento reproduzido abaixo. 

 

 

Figura 8 - Composição do BDI no Edital nº 6/2016. 
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Figura 9 - Composição do BDI no Edital nº 7/2016, após a retirada da CPRB a pedido 

da CGU. 

41. Cabe destacar que, mesmo que todos os municípios pelos quais se 

desenvolve a obra adotassem a alíquota máxima de 5% conforme inciso II do art. 8º da 

Lei Complementar nº 116/2003, o valor a figurar nas planilhas acima, em tese, deveria 

ser inferior. Isso porque há que se descontar o custo dos materiais, visto que esses não 

compõem a base de cálculo do ISSQN, conforme o seguinte dispositivo da supracitada 

lei complementar: 

 

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 

(...) 

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza: 

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 

e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; 

 

42. Nesse sentido, vale à pena rememorar o Acórdão nº 2.622/2013-TCU-P, que 

tratou sobre BDI referenciais em obras públicas, trazendo considerações acerca da 

forma de cálculo do tributo, a saber: 

 

Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário 

183. Conclui-se, assim, que a composição do BDI de obras públicas deve considerar a 

legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços de construção 

civil, levando em conta a forma de definição da base de cálculo e, sobre esta, a 

respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre o limite máximo de 5% 

estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo 

art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

43. Questionado pela CGU quanto ao percentual de ISSQN no Edital nº 6/2016, 

o MI, por meio da Nota Técnica nº 05/2017/CGOC/DPE/SIH/MI, informou que todos 

os municípios onde a obra ocorre adotam o percentual de 5%, inclusive o de 

Salgueiro/PE, que alterou a alíquota de 3 para 5% conforme Lei nº 1.939/2014. O MI 

informou ainda que, nas notas fiscais da última medição da Meta 1N, verificou-se que 
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os municípios não descontaram os materiais da base de cálculo do imposto. Dessa 

forma, o MI manteve o percentual de 5% na composição da taxa do BDI do Edital nº 

7/2016. 

44. Em que pese os esclarecimentos prestados, entende-se possível a redução do 

percentual de ISSQN na composição da taxa do BDI. Repisa-se que conforme inciso I 

do § 2º do art. 7º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, os valores dos materiais 

fornecidos pelo prestador dos serviços não compõem a base de cálculo do imposto. A 

título exemplificativo, cita-se a Lei nº 508/2016, de 29 de fevereiro de 2016, município 

de Jati-CE, onde se localiza o último trecho da obra, que disciplinou a dedução de 

materiais na base de cálculo do imposto em obras de construção, conforme recorte 

abaixo. 
 

 

Figura 10 – Dedução do ISSQN na Lei nº 508/2016, do município de Jati-CE. 

45. A própria Lei nº 1.939/2014, do município de Salgueiro-PE, outro 

município por onde passa a obra, ao alterar o código tributário local, incluiu o § 2º no 

art. 58 para que o imposto seja calculado considerando a dedução dos materiais até o 

limite de 40% do valor total dos serviços, conforme recorte abaixo. 
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Figura 11 - Dedução do ISSQN na Lei nº 1.939/2014, do município de Salgueiro-PE. 

46. Contudo, sabe-se que, de fato, mesmo frente às possibilidades legais de 

exclusão da base de cálculo de parte dos materiais empregados nas obras, algumas 

prefeituras têm exigido que o imposto seja recolhido à alíquota de 5% sobre o valor 

integral da fatura. Cita-se, a exemplo de casos conhecidos desta Equipe de Auditoria, as 

obras do BRT na Avenida Augusto Montenegro -Belém/PA, Contrato nº 152/2014, 

CONSÓRCIO BRT BELÉM e Crema 2ª Etapa na BR-101/BA, Contrato nº 003/2013, 

CONSÓRCIO TOP/SVC/PAVISERVICE. 

Ainda nesse sentido, é possível encontrar processos judiciais versando sobre a matéria, 

confirmando que há casos de excessos de algumas municipalidades. Contudo, há que se 

observar que o Supremo Tribunal Federal já mantém jurisprudência favorável à 

possibilidade de dedução dos valores dos materiais empregados na construção civil da 

base de cálculo do referido imposto, no. Recurso Extraordinários nº RE-599.582 (Min. 

Ayres Britto) e ARE-757079 (Min. Cármen Lúcia), recorta-se: 

 

GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO 

CIVIL. BASE DE CÁLCULO. ABATIMENTO DOS MATERIAIS E 

SUBEMPREITADAS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal é firme no sentido de que o art. 9º do Decreto-Lei 406/1968 foi recepcionado 

pela Constituição Federal de 1988. Pelo que é possível a dedução da base de cálculo do 

ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das subempreitadas. 2. 

Agravo regimental desprovido” (RE 599.582-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 

Segunda Turma, DJe 29.6.2011). 

 

47. Logo, ainda que algumas municipalidades realmente mantenham a prática, 

abusiva, diga-se, de impedir o abatimento dos materiais da base de cálculo do ISS, não 

parece razoável que essa conduta, que não se coaduna com a melhor interpretação das 

normas vigentes, seja adotada como regra pelos municípios que abrigam trechos da obra 

em comento. 

48. Nesse diapasão, esta Equipe de Auditoria entende que o edital e o 

orçamento deveriam adotar como premissa a conduta escorreita dos entes municipais, 

vale dizer, com o consequente desconto dos materiais da base de cálculo do ISS. Nos 

casos em que a prefeitura assim não procedesse, sugerir-se-ia, inclusive, que as 

contratadas considerassem a hipótese ajuizarem ação competente, visando ao 

reequilíbrio econômico dos contratos. Esse, contudo, não foi o entendimento do MI. 
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49. Vale observar que, na hipótese de que pudessem ser abatidos 30% do total 

das faturas (o Novo SICRO utilizará 40% como valor médio), o percentual de ISSQN a 

figurar na planilha seria de 3,5%, compatível com orçamentos de obras anteriores do 

PISF. Nesse caso, chegaríamos ao BDI de 23,29%, o que implicaria uma redução 

superior a R$10 milhões do preço de referência da obra. Esse montante, significativo 

em termos absolutos, perfaz menos que 1,75% dos R$ 574 milhões estimados para a 

obra e será canalizado às administrações municipais.  

50. Logo, mesmo discordando do posicionamento do MI pelas razões 

anteriormente expostas, a equipe de auditoria não recomendará a correção imediata do 

BDI, pois isso acarretaria, necessariamente, a republicação do edital, opção que depende 

de juízo de conveniência e oportunidade de competência exclusiva dos gestores do MI. 

De toda forma, visando à melhor aplicação dos recursos públicos, recomenda-se: 

  
##/Fato## 

Causa 
 

Desconhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre à possibilidade 

de dedução dos valores dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo 

do ISSQN.   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve nova manifestação da unidade. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Mantem-se o posicionamento inicial desta CGU.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Verificar em cada medição do futuro contrato se o valor recolhido 

pelo contratado a título de ISSQN é compatível com o percentual ofertado na proposta 

vencedora. Caso o valor recolhido seja inferior, devido ao abatimento dos custos de 

materiais da base de cálculo do tributo, promover o estorno da diferença, de modo a 

evitar o enriquecimento sem causa da contratada. 

 

Recomendação 2: Proceda às ações judiciais cabíveis contra os municípios que 

eventualmente impeçam o abatimento de materiais da base de cálculo do ISSQN, pois 

tal procedimento vem onerando indevidamente as obras públicas federais.  

 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 
 

51. Do exposto no presente relatório, resta evidenciado que a intervenção da 

CGU no Edital nº 07/2016 da Meta 1N do PISF fez com que diversas inconsistências 

presentes no instrumento fossem revistas e corrigidas pelo Gestor Federal, provocando 

uma redução de R$ 24.713.823,50 no preço estimado para a licitação. 

52. Vale destacar a atuação tempestiva do MI que, uma vez notificado pela 

CGU, corrigiu prontamente o edital, superando quase a totalidade das irregularidades 

inicialmente apontadas pela equipe de auditoria. 
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53. Frisa-se que apesar de ainda haver, no entendimento deste Órgão de 

Controle Interno, pontos passíveis de correção, entende-se possível o prosseguimento 

do certame sem a revisão da última versão do edital, desde que haja o devido cuidado na 

condução do futuro contrato, notadamente em relação aos valores que serão 

efetivamente recolhidos a título de ISSQN.  

54. Valendo repisar que a competência para realizar qualquer ato relacionado ao 

certame é exclusiva do MI, a seu juízo de conveniência e oportunidade. 

55. Por fim, estima-se que o benefício dessa ação de controle seja de R$ 

25.842.151,00 total do sobrepreço apontado pela CGU e corrigido pelo MI. 
 

 

Brasília/DF, 02 de março de 2017. 
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