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Secretaria Federal de Controle Interno 
 
 

 
 

 
 
Unidade Examinada: BELEM PREF GABINETE DO 
PREFEITO 
 

Introdução 

 
1.  Introdução 
 
 
Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de solicitação 
feita pelo Procurador - Chefe da República no Estado do Pará, Daniel César Azeredo Avelino, 
que deu origem ao Processo nº 00213.000035/2014-57. 
 
Por meio do OF.PR/PA/GAB4/Nº 841/2014, de 04 de fevereiro de 2013, o Procurador - Chefe 
da República no Estado do Pará informa que o Ministério Público Federal firmou com a 
Prefeitura Municipal de Belém termo de ajustamento de conduta (TAC) a fim de que fossem 
realizadas, de forma adequada, as obras do Sistema BRT (bus rapid transit) na Avenida 
Augusto Montenegro e solicita a análise da minuta do edital de licitação, minuta de planilha 
de preços, relação dos modelos de declaração e minuta do contrato firmado com pessoa 
jurídica especializada para elaboração do projeto executivo e execução das obras destinadas à 
implantação do Sistema BRT. 
 
O termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado em 22 de março de 2013, tem como 
signatários também o Ministério Público do Estado do Pará e a Caixa Econômica Federal 
(CAIXA). A assinatura do TAC, se deu por conta de inúmeras irregularidades ocorridas na 
execução da primeira etapa do projeto, iniciada na Av. Almirante Barroso, tendo sido 
executado tão somente um “corredor de trânsito”, entre o terminal de São Brás e o 
Entroncamento. 
 
A licitação realizada pela Prefeitura Municipal de Belém para execução da 1ª etapa do projeto, 
Concorrência Internacional nº 034/2011, teve irregularidades apuradas pelo Ministério 
Público do Estado do Pará e pelo Ministério Público Federal. 

Relatório de Demandas 
Externas 
 
Número do relatório: 201408090 



 

 

 
Em virtude das irregularidades constatadas, o Ministério Público Federal ingressou com duas 
ações na Justiça Federal, uma com tutela inibitória visando impedir a liberação de recursos 
federais, que recebeu liminar favorável (processo nº 0006074-25.2012.4.01.3900) e outra 
objetivando embargar as obras (processo nº 13398-66.2012.4.01.3900), para a qual o TRF 1ª 
Região proferiu decisão autorizando a continuidade das obras, o que implicou na participação 
da União com a liberação de recursos federais, por meio do Programa de Aceleração do 
Crescimento, tendo a Caixa Econômica Federal como agente financeiro. 
 
As liberações de recursos federais estão sendo realizadas por meio dos instrumentos a seguir 
relacionados:  

 
Quadro – Contratos Recursos Federais BRT – Belém. 

Contrato Tipo Descrição da obra Contratante Assinatura 
Valor 
Investimento 

Financiamento/ 
Repasse 

Valor 
Liberado 

Percentual 
Obra/ 
Serviços 

395.946-72 OGU 

BRT Almirante Barroso e 
Augusto Montenegro e 
centro de Belém e 
Icoaraci - Elaboração de 
projetos 

Pref. de 
Belém 

30/04/2013 4.326.597,89 1.000.000,00 1.000.000,00 100% 

393.644-79 Financiamento 
BRT Almirante Barroso e 
Augusto Montenegro e 
centro Belém Icoaraci 

Pref. de 
Belém 

14/05/2013 376.800.000,00 314.000.000,00 179.628.072,92 54,22% 

447.467-91 Financiamento 

Trecho Av. Pedro Álvares 
Cabral e Senador Lemos, 
correspondente a 8,1 km 
BRT-Belém 

Pref. de 
Belém 

26/06/2015 156.130.763,37 148.324.225,20 - - 

427.614-52 - 

BRT Almirante Barroso e 
Augusto Montenegro e 
Centro de Belém e 
Icoaraci - Intervenções 
OGU OBRAS Centro de 

Pref. de 
Belém 

 115.714.583,81 99.000.000,00 - - 

446.013-86 - 
BRT Belém Corredor 
Centenário 

Pref. de 
Belém 

 106.967.515,25 106.967.515,25 - - 

390.797-68 Financiamento 

Prolongamento da Av 
João Paulo II trecho 
Alameda Moça Bonita a 
Av. Mário Covas 

Gov. do Pará 28/06/2013 205.395.282,32 104.000.000,00 40.154.472,38 38,97% 

402.089-60 OGU 

Prolongamento da 
Avenida Joao Paulo II 
Passagem Mariano à 
Alameda Moça Bonita 

Gov. do Pará 13/12/2013 96.338.248,31 80.000.000,00 44.224.133,32 21,66% 

Fonte: Página eletrônica da Caixa Econômica Federal www.caixa.gov.br. 
 
A análise da minuta do edital foi realizada e o resultado dos exames foi encaminhado por esta 
Regional ao endereço eletrônico do procurador solicitante no dia 04 de abril de 2014. Na 
análise foram identificadas as seguintes falhas: 
 
- Ausência de Parecer Jurídico das Minutas do Edital e do Contrato. 
 
- Foi exigido número máximo de empresas consorciadas sem apresentação de justificativa. 
 
- Falta complementar o título do item 6.1.2.4 – Documentos necessários à demonstração da 
capacidade técnica, da Minuta do Edital, para melhor esclarecer. 
 
- A qualificação técnica exige comprovação da licitante de possuir em seu quadro, 
profissionais devidamente reconhecidos pela entidade competente, detentores de atestados de 
responsabilidade técnica por execução das obras compatíveis com o objeto da licitação sem 
que as parcelas de maior relevância técnica ou de valor significativo tenham sido prévia e 
objetivamente definidas no instrumento convocatório. 
 
- O item 13 da Minuta do Edital exigiu garantia contratual correspondente a 10% do valor do 
contrato atualizado, sem previsão na Minuta do Contrato e ainda sem parecer tecnicamente 
aprovado pela autoridade competente. 



 

 

 
- Falta pesquisa prévia de preços e (ou) indicação da fonte de consulta dos preços unitários 
que embasaram a estimativa prévia do valor do objeto a ser licitado. 
 
- Divergência entre o preço estimado obtido conforme Planilha Orçamentária – Anexo III da 
Minuta do Edital e o preço indicado no item b, 7.2, da Minuta do Edital, sem qualquer 
justificativa. 
 
- Ausência de Cláusula necessária na Minuta do Contrato. 
 
Em virtude da importância do projeto para o município de Belém e do vulto dos recursos 
federais envolvidos no projeto, o trabalho teve prosseguimento tendo como escopo a 
verificação da execução do Contrato de Financiamento nº 393.644-79, relativo à segunda 
etapa do projeto, cujas obras estão em andamento na avenida Augusto Montenegro. 
 
A presente fiscalização tem como objetivos: a verificação da legalidade do processo licitatório 
Concorrência Pública nº 10/2014, que originou a contratação do Consórcio EIT/PAULITEC 
(CNPJ: nº 05.055.041/0001-07), no valor de R$ 263.685.972,19, (Contrato nº 152/2014 - 
SEURB) para execução do projeto executivo de engenharia e execução de obras civis, 
incluindo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, estações e terminais de 
passageiros, obras de reurbanização, destinados a implantação do sistema BRT (Bus Rapid 
Transit) na avenida Augusto Montenegro, bem como a verificação da conformidade dos 
projetos contratados, no tocante à funcionalidade, impacto tarifário positivo, integração 
tarifária, melhoria da qualidade do serviço de transporte e o atendimento das diretrizes 
estabelecidas para os projetos de mobilidade urbana. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19/10/2015 a 25/02/2016 sobre a 
aplicação de recursos federais do programa 2048 - Mobilidade Urbana e Trânsito / 10SS - 
Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano no município de Belém/PA. 
 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 
registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários. 
 
Cabe destacar que as análises técnicas de engenharia realizadas estão suportadas pela Nota 
Técnica Nº 417/2016/GSNOB/GAB/SFC/CGU-PR, de 24 de março de 2016, e Nota Técnica 
Nº 1724/2016/GSNOB/GAB/SFC/CGU-PR, de 24 de novembro de 2016, sob 
responsabilidade do Núcleo de Coordenação de Auditoria de Obras e Serviços – GSNOB, e 
se limitaram à verificação do orçamento de referência e dos preços do Contrato nº 152/2014 
e seus termos aditivos (até o Segundo - há citação pontual sobre o Terceiro Aditivo, em razão 
da apreciação das justificativas apresentadas pelos gestores), das compatibilidades dos 
projetos básicos e executivos com os preços contratuais e das medições realizadas (até a 12ª - 
há citação pontual da 16ª medição, em razão da apreciação das justificativas apresentadas 
pelos gestores) e com a real execução da obra. 
 
Análises técnicas suplementares de engenharia constam de forma complementar ao 
referenciado nas citadas Notas Técnicas. 
 



 

 

O prazo previsto para a execução do Contrato nº 152/2014 era de 18 meses a partir da sua 
assinatura em 30/12/2014, o que foi alterado pelo Quinto Termo Aditivo firmado em 
25/05/2016 (publicado em 21/12/2016), prorrogando o prazo de execução, em 12 meses, a 
partir de 08/07/2016 até 07/07/2017 e a vigência até 28/08/2016.  
 
A última medição apresentada à CGU foi a 12ª medição, referente a outubro de 2015. Nessa 
medição, os serviços medidos totalizaram R$ 41.902.314,48, ou 15,89% do valor contratual.  
 
O referido Contrato nº 152/2014 sofreu significativas alterações, consubstanciadas em quatro 
termos aditivos, o último firmado em 05/05/2016, com a inclusão de diversos serviços e 
supressão de outros, de sorte que uma curva ABC com os serviços/quantitativos estimados 
inicialmente, podem não vir a refletir adequadamente a planilha final do empreendimento. 
 
Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 
tendo se manifestado, a Prefeitura Municipal de Belém, em 22 de junho de 2016, por meio do 
Ofício  nº 1233/2016-GABS/SEURB e o Ministério das Cidades – CAIXA, em 09 de setembro 
de 2016, por meio do Ofício nº219/2016/SEI/AECI/GAB-MCIDADES, cabendo ao 
Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à 
consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades.  
 
 
1.1. Informações sobre a Ação de Controle 
 
 

Ordem de Serviço: 201408090 
Número do Processo: 00213.000035/2014-57 
Município/UF: Belém/PA 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse  
Unidade Examinada: BELEM PREF GABINETE DO PREFEITO 
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
 

 
2. Resultados dos Exames 
 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 
tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 
de monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.   
 
2.1 Parte 1 
 
Os fatos apresentados a seguir destinam-se aos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal - gestores federais dos programas de execução descentralizada. A princípio, tais fatos 
demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte desses gestores, visando 
à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente Tomada 
de Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 



 

 

2.1.1. Realização de Licitação com falhas no Projeto Básico, no Orçamento Base e na 
Proposta do Consórcio EIT/Paulitec (Consórcio BRT Belém) 
 
Fato 
 
Na análise do Projeto Básico, especialmente do orçamento base e especificações técnicas e da 
proposta da empresa vencedora da Concorrência Pública nº 010/2014 – SEURB, Consórcio 
EIT/Paulitec (Consórcio BRT Belém - CNPJ: 21.602.323/0001-25), foram identificadas 
diversas irregularidades a seguir exemplificadas: 
 
- Utilização, na planilha orçamentária contratada, de unidade de medida em desacordo com a 
Súmula nº 258/2010 do Tribunal de Contas da União – TCU 
 
No Item “Administração Local da Obra” foi adotado, na composição de custo unitário da 
contratada, o coeficiente genérico “1” para todos os insumos do referido item. Dessa forma, 
não ficou demonstrado o quantitativo individualizado de mão de obra, material/serviço e 
equipamentos que foram considerados no preço ofertado, conforme demonstrado na tabela a 
seguir: 
 

Tabela ADM Local – Proposta/Contrato 
Item Serviço  Unidade 
4.01 Administração Local da Obra Mês 

      

Código  Descrição  Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário  
Custo 
Total 

 MÃO DE OBRA     
1201 ALMOXARIFE Mês 1,00 3.282,34 3.282,34 
1202 APONTADOR Mês 1,00 16.681,28 16.681,28 
1204 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mês 1,00 6.138,71 6.138,71 
1205 AUXILIAR ALMOXARIFADO Mês 1,00 4.203,68 4.203,68 
1206 AUXILIAR TÉCNICO Mês 1,00 9.723,72 9.723,72 
1207 CHEFE ADMINISTRATIVO Mês 1,00 10.008,77 10.008,77 
1208 COMPRADOR Mês 1,00 9.341,52 9.341,52 
1209 DESENHISTA Mês 1,00 2.335,38 2.335,38 
1210 CHEFIA PESSOAL Mês 1,00 6.672,51 6.672,51 
1211 ENGENHEIRO PLENO Mês 1,00 72.730,41 72.730,41 

1212 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO Mês 1,00 7.906,93 7.906,93 

1213 ENGENHEIRO SENIOR Mês 1,00 49.526,07 49.526,07 
1214 GERENTE DO CONTRATO Mês 1,00 24.763,03 24.763,03 
1215 MÉDICO DO TRABALHO Mês 1,00 7.906,93 7.906,93 
1216 MESTRE DE OBRAS Mês 1,00 30.693,57 30.693,57 
1219 MOTORISTA Mês 1,00 4.624,05 4.624,05 
1222 TÉCNICO ENFERMAGEM Mês 1,00 3.669,88 3.669,88 
1224 TÉCNICO MEIO AMBIENTE Mês 1,00 3.669,88 3.669,88 
1225 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO Mês 1,00 11.009,65 11.009,65 

 TOTAL MÃO DE OBRA    284.888,31 
 MATERIAL / SERVIÇO     

89001 ADICIONAL DE MÃO DE OBRA - 
FERRAMENTAS 15% 

% 1,00 64.043,68 64.043,68 

89002 ALUGUEL ENGENHARIA MORADIA UN 1,00 7.380,00 7.380,00 
89003 ALUGUEL MORADIA ADMINISTRAÇÃO UN 1,00 3.280,00 3.280,00 



 

 

89004 ALUGUEL MORADIA PRODUÇÃO UN 1,00 1.640,00 1.640,00 
89005 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO CENTRAL UN 1,00 5.740,00 5.740,00 

89006 ALUGUEL DE REFEITÓRIOS FRENTE DE 
SERVIÇO 

UN 1,00 4.428,00 4.428,00 

89007 CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO C/ 1 
WCB COMPL 

UN 1,00 2.296,00 2.296,00 

89008 ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS UN 1,00 5.904,00 5.904,00 

89009 PCMAT-PROGRAMA CONTROLE DO MEIO 
AMBIENTE DE 

UN 1,00 205,00 205,00 

89010 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO 
E SAÚDE OCUPAC 

UN 1,00 205,00 205,00 

89011 PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS 

UN 1,00 205,00 205,00 

89012 LTCAT-LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABAL 

UN 1,00 205,00 205,00 

89013 DESPESAS COM TREINAMENTO DE PESSOAL Mês 1,00 328,00 328,00 

89014 DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAIS, 
PERIÓDICOS E DEM E 

Mês 1,00 6.560,00 6.560,00 

89015 DESPESAS COM ASSESSORIA - JURÍDICA UN 1,00 4.100,00 4.100,00 

89016 DESPESAS COM ASSESSORIA - 
CONTABILIDADE 

UN 1,00 4.100,00 4.100,00 

 TOTAL MATERIAL/SERVIÇOS    110.619,68 
 EQUIPAMENTO     

95001 VEÍCULO LEVE DE PASSEIO UN 1,00 22.275,00 22.275,00 
95002 VEÍCULO COMERCIAL ATÉ 1,2 T UN 1,00 10.651,99 10.651,99 
95003 VEÍCULO COMERCIAL ATÉ 0,5 T UN 1,00 2.673,00 2.673,00 

 TOTAL EQUIPAMENTOS    35.599,99 
      
 MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO    146.219,67 
 MÃO-DE-OBRA    284.888,31 
 ENCARGOS SOCIAIS   49,87% 142.069,58 
 TOTAL PARCIAL    573.177,56 
 B.D.I   24,00% 137.562,61 
 TOTAL GERAL    710.740,17 

Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) 
 
Pelo acima exposto, denota-se que não existe na proposta apresentada/contratada a informação 
sobre o quantitativo de almoxarife, apontador, engenheiro, e demais insumos listados, que foi 
considerado no preço ofertado/contratado. 
 
A irregularidade detectada contraria a Súmula nº 258/2010 do TCU: 
 
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram 
o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar 
dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados 
mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”. (grifo CGU)  
 
- Adoção de preço único para o serviço “Locação Topográfica da Obra”, no orçamento base 
(R$ 3,51/m²) e na proposta contratada (R$ 3,26/m²), sendo que há serviços rodoviários e 
serviços de construção civil (edificação) previstos na execução da obra, para os quais os 
custos/preços são diferentes. Ressalta-se que a maioria dos itens contratados nos quais incide 
o serviço de “locação” são rodoviários, que têm o custo menor. No entanto, o preço adotado 



 

 

de forma uniforme foi o de construção civil (edificações), que tem custo maior, o que impactou 
na majoração indevida no preço ofertado/contratado. Ademais, chama atenção o fato do 
serviço em tela ser o de “Locação Topográfica da Obra”, mas a respectiva composição de 
preço unitário contratual (CPU do Consórcio EIT/Paulitec) não considera topógrafo como 
insumo da mão de obra, bem como não inclui nível ótico, teodolito ou estação total como 
ferramentas ou equipamentos imprescindíveis à execução desse serviço.  
 
- Inclusão indevida e repetida do serviço “Locação Topográfica da Obra” em diversos itens 
da planilha orçamentária, incorrendo na contabilização reiterada do mesmo serviço. 
 
O serviço em questão foi incluído na etapa de “Terraplanagem” e foi repetido mais quatro 
vezes na etapa de “Pavimentação”, sendo que o serviço de locação é o mesmo. Na obra de 
arte especial “Viaduto Independência” foi incluído duas vezes, no “Mergulhão 
Independência” e no “Mergulhão Tapanã” foi incluído três vezes em cada uma dessas obras 
de arte e no item “Terminais e Estações” quatro vezes. 
 
- Adoção de dimensão única para o serviço “Poço de visita em concreto armado de 1,5 x 1,5 
x 2,5 m”, no orçamento base (R$ 6.258,59/un) e na proposta contratada (R$ 5.770,05/un), 
sendo que há diferentes diâmetros de tubulação ao longo da rede de drenagem, o que altera as 
dimensões do poço para cada situação avençada. 
 
No orçamento base e na proposta contratada foi considerada a execução de apenas um tipo de 
poço de visita, conforme retroidentificado. Contudo, nos referidos orçamentos, está prevista 
uma rede de drenagem com variação no diâmetro de 400mm a 1.200mm. Dessa forma, para 
cada diâmetro de tubulação há uma dimensão adequada para o poço de visita, conforme tabela 
constante do projeto: 
 

Quadro – Diâmetro das tubulações rede de drenagem 

 
Fonte: Projeto Básico (Rede de Drenagem – DE-F01-B41-0018) 

 
Ressalta-se que o maior quantitativo de rede de drenagem previsto/contratado é o de diâmetro 
0,40 m (19.242 metros), mas o preço contratado para execução de poços de visita corresponde 
ao de diâmetro de rede de drenagem igual a 1,00 m, que tem previsto/contratado apenas 3.535 
metros para execução, conforme demonstrado a seguir: 
 

Tabela – Rede de Drenagem – Planilha Orçamentária Contratual 
08.04 Fornecimento e Assentamento de Rede Und. Quant. P. Unit R$ P. Total R$ 



 

 

08.04.01 
Fornecimento e assentamento de rede de 
drenagem ponta e bolsa diâmetro 400 mm, 
inclusive juntas em argamassa 

M 19.242,00 75,35 1.449.884,70 

08.04.02 
Fornecimento e assentamento de rede de 
drenagem ponta e bolsa diâmetro 500 mm, 
inclusive juntas em argamassa 

M 6.717,00 109,05 732.488,85 

08.04.03 
Fornecimento e assentamento de rede de 
drenagem ponta e bolsa diâmetro 600 mm, 
inclusive juntas em argamassa 

M 5.302,00 134,58 713.543,16 

08.04.04 
Fornecimento e assentamento de rede de 
drenagem ponta e bolsa diâmetro 800 mm, 
inclusive juntas em argamassa 

M 8.347,00 228,24 1.905.119,28 

08.04.05 
Fornecimento e assentamento de rede de 
drenagem ponta e bolsa diâmetro 1000 mm, 
inclusive juntas em argamassa 

M 3.535,00 315,28 1.114.514,80 

08.04.06 
Fornecimento e assentamento de rede de 
drenagem ponta e bolsa diâmetro 1200 mm, 
inclusive juntas em argamassa 

M 1.460,00 534,48 780.340,80 

08.05.14 
Poço de visita em concreto armado de 1,5 x 
1,5 x 2,5 

un 930,00 5.770,05 5.366.146,50 

Fonte: Planilha Orçamentária Consórcio EIT/Paulitec 
 
Pelo exposto, constata-se que há incompatibilidade da especificação, das quantidades e dos 
preços entre o “fornecimento e assentamento da rede de drenagem” e o “poço de visita” 
licitados, o que compromete o serviço contratado. 
 
Na inspeção física da obra, realizada nos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2016, foram 
identificados diversos poços de visitas especiais sendo construídos e/ou redimensionados, 
necessários à execução da obra, mas que não estavam previstos no projeto básico e respectivo 
orçamento. 
 

 
Foto – Poço de visita especial – 1º Trecho – Belém (Pa), 20 

de janeiro de 2016 

 



 

 

- Divergência entre as especificações do Projeto Básico, as composições de custo unitário 
(orçamento base e proposta) e a execução física do serviço “Boca de lobo de 1,00 x 1,20 x 
1,5m em alvenaria de bloco de concreto” 
 
Consta determinado nas especificações técnicas do referido serviço que a grelha, caixilho e 
cantoneira serão executados em ferro fundido. Contudo, no orçamento base e na proposta 
apresentada (Consórcio EIT/Paulitec) foi considerada grelha de concreto, contrariando as 
especificações. Outrossim, na inspeção física da obra, realizada nos dias 19, 20 e 21 de janeiro 
de 2016, foram verificadas diversas bocas de lobo sem grelhas e de dimensões não previstas 
inicialmente no projeto e nos orçamentos (bocas de lobo duplas e triplas). 
 

Foto – Ausência de grelhas nas bocas de lobo - 1º 
Trecho, Belém (PA), 20 de janeiro de 2016 

Foto – Boca de lobo tripla em construção - 1º 
Trecho, Belém (PA), 20 de janeiro de 2016 

 

 
Foto – Boca de lobo dupla em construção - 1º Trecho, 

Belém (PA), 20 de janeiro de 2016 

 



 

 

 
Foto – Boca de lobo dupla em construção - 1º Trecho, 

Belém (PA), 20 de janeiro de 2016 

 
Foi prevista, ainda, nas especificações técnicas e no orçamento base (composição de custo 
unitário) do citado serviço, a utilização de argamassa cimento/areia 1:3. No entanto, foi 
contratada argamassa cimento areia 1:5 (resistência e custo inferiores ao especificado), 
conforme consta na composição de custo unitário da Proposta do Consórcio EIT/Paulitec. 
 
- Ausência de previsão no projeto básico de dispositivo de drenagem superficial denominado 
“Boca de Leão”: Esse tipo de dispositivo de captação de águas foi considerado necessário em 
diversos pontos no projeto executivo, mas não houve previsão no projeto básico. 
 

Foto – Boca de leão dupla - 1º Trecho, Belém (PA), 
20 de janeiro de 2016 

Foto – Boca de leão tripla em construção - 1º 
Trecho, Belém (PA), 20 de janeiro de 2016 

 
- Contratação do serviço “Fornecimento e cravação de estacas perfil met. “I” de 12" duplo” 
em desacordo com o especificado na composição de custo unitário do orçamento base. 
 
Verificou-se que o serviço em tela foi contratado com perfil de aço “I” 12" simples, conforme 
composição de custo unitário do Consórcio EIT/Paulitec. Entretanto, no orçamento base foi 
determinado um perfil metálico “I” de 12" duplo. Ressalta-se que não foi identificado no 
projeto básico disponibilizado pela Prefeitura o detalhamento do referido perfil. Dessa forma, 
tem-se que o custo do serviço está superestimado ou houve falha na análise da proposta na 
fase da licitação, impactando na contratação do serviço com insumo (perfil de aço “I” simples) 
inferior ao determinado no orçamento base (perfil metálico “I” de 12" duplo) 



 

 

 
- No Projeto Básico estão previstos os terminais “Mangueirão”, “Tapanã” e “Maracacuera”, 
sendo que os mesmos não são iguais, apresentam diferenças de projeto, dimensão e custo. No 
entanto, nos orçamentos (básico e proposta do Consórcio EIT/Paulitec) os quantitativos e os 
custos/preços para execução dos serviços de construção dos terminais (demolição, 
pavimentação, fundação, estrutura, alvenaria e os demais serviços desse item) estão 
agrupados, ou seja, não estão individualizados por terminal, o que compromete a transparência 
dos dados e inviabiliza a avaliação técnica. Situação semelhante foi observada no item 
“Estações 1 a 18”, no qual os serviços também encontram-se agrupados, sendo que foram 
licitadas 18 estações, mas só serão executadas 11. Ressalta-se, ainda, que o Projeto Básico 
não apresenta um nível de detalhamento que permita a realização de um levantamento real e 
consistente das quantidades previstas nos orçamentos (Por exemplo: Não foi identificado o 
projeto estrutural dos terminais na fase de licitação). 
 
- Existência de sobrepreço em diversos itens de serviço contratados, identificados por 
amostragem, e detalhados em itens específicos deste relatório, a exemplo: confecção de 
pavimento rígido, lastro de concreto magro, concreto compactado a rolo, fornecimento 
preparo e colocação de aço CA-50, carga mecanizada de material demolido em caminhão 
basculante, carga mecanizada de material 1ª categoria, sub-base de brita graduada simples 
com fornecimento de material, base de brita graduada simples - BGS com fornecimento de 
material e forma em compensado resinado, e = 15 mm. 
 
As demais irregularidades identificadas, relacionadas ao Projeto Básico e proposta do 
Consórcio BRT Belém (objeto do Contrato nº 152/2014 SEURB) estão detalhadas em 
constatações individualizadas para melhor entendimento, a saber: 
 
- Jogo de Planilha Gerando Sobrepreços e Reduzindo Desconto Ofertado na Licitação; 
 
- Duplicidade no Adicional de Mão de Obra no Orçamento de Referencia; 
 
- Previsão e Pagamento de Serviços em Duplicidade, e 
 
- Premissas Antieconômicas no Orçamento da Administração: No orçamento de referência 
foram utilizadas premissas que oneram desnecessariamente o erário por preverem custos 
desnecessários ou soluções mais caras em franco desacordo com o princípio constitucional da 
economicidade, e que tiveram impacto no Contrato nº 152/2014, conforme descrito a seguir: 
 
- Inclusão Indevida do Custo de Horas Extras no Custo Horário da Mão de Obra; 
 
- Composições de Serviços Incompatíveis com o Porte da Obra; 
 
- Custos Desnecessários com Transportes de Materiais; 
 
- Custos Indevidos com o Serviço de Carga de Materiais na Pavimentação e na 
Terraplenagem; 
 
Pelo exposto, constata-se que o Projeto Básico foi licitado em desacordo com a Lei º 8.666/93 
(artigo 6º, inciso IX), pois o mesmo não demonstra um nível de precisão e detalhamento 
adequados e apresenta falhas severas que comprometem a avaliação do custo da obra.  
 



 

 

A proposta do Consórcio EIT/Paulitec foi analisada e aprovada pela SEURB, conforme 
Parecer Técnico sobre a Concorrência nº 10/2014 SEURB, assinado pelo Diretor do 
Departamento de Obras Civis – DEOC - CPF: ***.714.852-** em 05 de novembro de 2014. 
No referido parecer não foi mencionada irregularidade quanto aos preços unitários da proposta 
do Consórcio EIT/Paulitec. 
 
O Projeto Básico e o respectivo orçamento foram registrados junto ao Conselho de Engenharia 
e Agronomia do Pará – CREA/PA, conforme discriminado na tabela a seguir: 
 

Tabela ART Projetos 
Item Discriminação ART Responsável Técnico 

1 

Projeto: Fundações Superficiais, Estrutura 
de Concreto Armado, Conjuntos 

Arquitetônicos, Pavimentação Asfáltica, 
Pavimentação de Concreto, Sinalização, 

Terraplenagem, Drenagem, Estrutura 
Metálica, Sondagem, rede Hidro 

Sanitária, Instalação Elétrica em Baixa 
Tensão para fins residenciais/comerciais e 

Fundações Profundas 

1861D PA/682 
(20/01/2014) 

Engenheiro Civil  – CPF: 
xxx.161.882-xx 

2 
Elaboração de Orçamentos/Custos 

(Básico) 
00001000000761 

Engenheiro Civil – CPF: 
xxx.393.792-xx 

Fonte: ART’s CREA/PA 
 
A CAIXA, Agente Financeiro da operação de crédito (Contrato de Financiamento nº 393.644-
79/13), não realizou a análise e aprovação do projeto básico e respectivo orçamento referentes 
ao trecho da avenida Augusto Montenegro (Entroncamento – Icoaraci), que está sendo 
executado pelo Consórcio EIT/Paulitec, conforme Termo de Contrato nº 152/2014 – SEURB, 
contrariando o determinado nos itens 4.2.1 e 4.2.1.1 da Norma Interna AE 104 008 da CAIXA, 
e nas letras “e” e “f”, do item 5.1.8.1, do capítulo IV, e letras “a”, “b” e “c”, do item 5.1.8.2, 
do capítulo IV, ambos do Manual de Fomento - Setor Público e Privado - Programa PRÓ – 
TRANSPORTE. 
 
Ressalta-se que a análise realizada pela CGU foi com o objetivo de verificação preliminar das 
condições contratuais, tendo sido efetuado exame por amostragem de itens do projeto básico 
e dos custos/preços unitários dos serviços licitados/contratados. 
 
Conclui-se que a Prefeitura Municipal de Belém/PA licitou a obra em questão com a 
existência de falhas severas no projeto básico e respectivo orçamento, e a CAIXA incorreu 
em falha grave pela ausência de análise do referido projeto e orçamento, tendo como 
consequência a contratação irregular da obra do “BRT Belém” e o comprometimento da sua 
execução. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016, o gestor se 
manifestou da seguinte forma: 
 
“PARECER TÉCNICO nº 001/2016-FISCALIZAÇÃO 
 
Trata-se de parecer técnico solicitado pelo Sr. Secretário Municipal de Urbanismo acerca 
das inconsistências de caráter técnico que foram objeto do Relatório Preliminar da 



 

 

Controladoria Geral da União (Processo nº 00213.000035/2014-57), referente à avaliação 
de aplicação dos recursos federais, garantidos em contratos de repasse e financiamentos 
através da Caixa Econômica Federal para a execução do Projeto BRT-Belém, tendo como 
foco a obra em execução no trecho da Avenida Augusto Montenegro. 
Objetivando adotar um procedimento lógico para as respostas quanto às ocorrências 
tipificadas no Relatório Preliminar de Auditoria, prestamos as informações a seguir, de modo 
a permitir uma análise pontual e conclusiva para fins de apreciação e demais providências 
de caráter administrativo ou de natureza técnica, que o mencionado relatório está a requerer.  
 
2. Realização de Licitação com Falhas no Projeto Básico, no Orçamento Base e na Proposta 
do contratado BRT Belém. 
 
2.1 Utilização, no Projeto Básico, de unidade de medida para o item Administração Local 
em desacordo com a Súmula n° 258/2010 do Tribunal de Contas da União-TCU. 
 
A suposta inobservância à Súmula n° 258/2010 do Tribunal de Contas da União-TCU 
apontada diz respeito aos itens pertinentes à Administração Local da Obra, pois, segundo o 
Auditor responsável, a mensuração dos itens com a indicação de Coeficiente “1,00” e 
unidade “Mês”, afrontaria o disposto na citada Súmula. 
  
Comentários/Justificativas: 
 
Primeiramente importa observar que existe, no processo licitatório, planilha impressa geral 
contemplando os itens da Administração Local, a qual, porém, não estabeleceu nenhuma 
unidade genérica ou como verba. Houve a definição da efetiva unidade de pagamento de cada 
item do serviço, qual seja, “mês” (o pagamento é mensal, conforme os itens previstos e 
executados de acordo com o histograma que é parte integrante do Anexo IX do Edital – 
Critérios de Medição). 
 
Nada obstante essa constatação, não se pode olvidar que as composições de custos unitários 
relativos à Planilha geral da Administração local que consta impressa fisicamente no 
processo licitatório, existem e foram efetivamente disponibilizadas tempestivamente aos 
interessados, conforme se comprova às fls. 489 dos autos do processo licitatório, na medida 
em que constam discriminados, referidos arquivos, da seguinte forma em meio digital, no site 
da Prefeitura: “Documentação Complementar 1 – Convenção Coletiva; 2-Encargos Sobre a 
mão de obra; 3-Composição de Custo de Mão de obra (horista); 4-Memória de Cálculo dos 
Encargos Sociais; e 5-Administração Local da Obra; 1. Composição de Preço 
Unitário_Principais; Principais Novas; e, Principais Auxiliares”. 
 
A disponibilidade dos arquivos é corroborada no endereço eletrônico de disponibilização dos 
editais da Prefeitura de Belém: www.belem.pa.gov.br (Editais de 
Licitações/SEGEP/Concorrência10-2014). 
 
Observa-se, assim, que não apenas pela planilha geral, cuja unidade de medição foi prevista 
consoante o histograma, como também pelos dados constantes nas composições de custos 
unitários disponibilizados em meio digital, comprovando a origem dos valores totais 
constantes na planilha geral, houve pleno atendimento ao determinado na Súmula.  
Além disso, é preciso ressaltar que o critério de medição adotado pela CEF e SEURB consiste 
na medição e pagamento dos custos reais, ou seja, apenas aqueles efetivamente executados 



 

 

pela Contratada e comprovados pela Administração, conforme consta das memórias de 
cálculo das medições. 
  
Conclusão 
 
Considerando que os itens da Administração Local foram previstos em Planilha Geral 
conforme sua medição efetiva (unidade/mês) e que o detalhamento das composições de custos 
unitários foram disponibilizados aos interessados conforme fls. 489 do processo licitatório, 
estando, até a presente data. disponível para consulta no site da Prefeitura, sendo que as 
medições desses serviços são efetivadas em consonância com o histograma, não houve 
violação efetiva a qualquer normativo, apta a macular a higidez dos atos praticados. 
 
2.2- Adoção de preço único para o serviço ''Locação Topográfica da Obra'', no orçamento 
base (R$ 3,51/m2) e na proposta contratada (R$ 3,26/m2). 
 
O Relatório aponta a adoção de preço único para o serviço ''Locação Topográfica da Obra'', 
no orçamento base (R$ 3,51/m2) e na proposta contratada (R$ 3,26/m2), sendo que há 
serviços rodoviários e serviços de construção civil (edificação) previstos na execução da obra 
para os quais os custos/preços são diferentes, importando em suposta majoração indevida do 
preço ofertado/contratado. 
 
2.3. Inclusão indevida e repetida do serviço “Locação Topográfica da Obra” em diversos 
itens da Planilha Orçamentária, incorrendo na contabilização reiterada do mesmo serviço. 
 
Comentários/Justificativas dos itens 2.2. e 2.3: 
 
No que se refere aos preços estimados dos serviços topográficos impende observar que a 
metodologia do orçamento de referência levou em consideração exatamente o fato de que os 
serviços de topografia seriam executados, medidos e pagos em diferentes etapas do 
empreendimento. Sendo assim, buscou-se um critério uniforme para medição, a fim de evitar 
distorções posteriores. 
 
Com efeito, os Serviços Topográficos de Pavimentação pertencem ao grupo de serviço 009 - 
LEVANTAMENTO CADASTRAL (SINAPI), que se refere a todo tipo de serviço topográfico 
de levantamento de informações para fins de cadastramento, o que não atende aos serviços 
de locação para implantação de serviços de engenharia, os quais estão relacionados no grupo 
de serviços 008 – LOCAÇÕES e que incluem, além das atividades de levantamento cadastral, 
as locações de referenciais para orientação e delimitação vertical e horizontal para a 
execução dos serviços distintos e específicos contratados. 
 
Note-se que na mesma tabela do SINAPI, no grupo 008 – Locação, o serviço de locação de 
uma rede adutora ou coletores tronco e interceptores, normalmente de menor grau de 
dificuldade, é de R$ 0,97/m de locação do eixo da rede, o que evidencia que não é correto 
adotar preços de serviço de levantamento cadastral para avaliar preços de locação de obra. 
 
Os preços do serviço de locação topográfica do SINAPI têm os valores que variam de R$ 
2,64/m² até R$ 12,26/m², quando se aplica o BDI de 27,46% deste projeto. Nesse contexto, o 
preço unitário máximo de R$ 3,55, utilizado no orçamento base desta obra, foi bastante 
econômico, visto que se encontra bem mais próximo do menor valor da tabela do SINAPI, 
atendendo a um critério de uniformidade de medição que não traz nenhum prejuízo à 



 

 

Administração, mesmo porque além de não haver sobrepreço ou quiçá superfaturamento 
(pois, ao contrário, o valor estimado está em verdade muito próximo do menor valor 
estabelecido pela tabela SINAPI) não há comprovação de que o critério de uniformidade do 
preço estimado realmente trouxe prejuízo à Administração, nada assegurando, por outro 
lado, que a adoção de preços diferenciados (muitos dos quais são bastante superiores, 
conforme ressaltado alhures), seria realmente a opção mais vantajosa, até mesmo sob o ponto 
de vista da medição dos serviços nas diferentes etapas do empreendimento. 
 
De outra banda, no que se refere à suposta duplicidade de itens relativos à Topografia, a 
análise constante no Relatório considerou, neste ponto, o serviço de forma generalizada 
(embora no item anterior tenha sido pontuada sua diversidade), como se existisse apenas uma 
única atividade de topografia, o que, porém, não é o caso, uma vez que os serviços 
topográficos previstos são específicos, ressalte-se mais uma vez, de cada etapa do 
empreendimento. 
 
Com efeito, não se pode olvidar que o referido item de serviços remunera, de acordo com a 
etapa respectiva do empreendimento, as atividades de locação topográficas de meios-fios, 
sarjetas, das redes de água, luz, esgoto e comunicação existentes e a serem executadas, 
locação das edificações, viadutos, além das locações de cada uma das camadas de 
terraplenagem e pavimentação das vias urbanas de implantação das obras e dos 
cruzamentos, tanto daquilo que será demolido como do que será executado. 
 
Sendo assim, não se tratam de serviços idênticos que estariam duplicados ou repetidos, visto 
que as atividades de locação foram quantificadas por camada de reforço, sub-base de brita 
graduada simples– BGS do alargamento da pista, da sub-base de solo da ciclovia, sub-base 
de concreto da pista do BRT; fresagem a frio da pista existente dos acessos laterais; 
construção de reforço, pavimento semirrígido da área do viaduto independência; construção 
de reforço, sub-base e base de brita graduada simples e CBUQ da área do Mergulhão 
Independência; construção de reforço, Sub-base e base de brita graduada simples e CBUQ 
da área do Mergulhão Tapanã; construção de reforço, Sub-base de concreto, pavimento 
rígido, CBUQ e edificações da área dos Terminais 1, 2 e 3. Construção de Fundação - Blocos, 
cintas e laje das áreas das estações1 a 18. 
 
Conclusão 
 
A metodologia de elaboração do orçamento do serviço de topografia considerou todas as 
variáveis do SINAPI para estabelecer um preço unitário mais adequado ao menor previsto 
na tabela oficial, a fim de melhor definir um critério homogêneo para a medição dos serviços, 
em proteção ao interesses públicos de preservação do erário, considerando que estes são 
objeto de diferentes etapas do empreendimento. 
 
Quanto à suposta duplicidade dos serviços, observa-se que não procede a constatação, uma 
vez que as localidades e respectivas etapas dos serviços de topografia foram computados 
apenas com suas quantidades respectivas em cada momento específico de sua execução, de 
forma que não há duplicidades nas previsões e quantitativos do serviço na planilha. 
 
2.4- Dimensão única para o serviço ''Poço de visita em concreto armado de 1,5 × 1,5 × 2,5 
m". 
 



 

 

Outra suposta irregularidade apontada diz respeito à dimensão única para o serviço ''Poço 
de visita em concreto armado de 1,5 × 1,5 × 2,5 m", no orçamento base (R$ 6.258,59/un) e 
na proposta contratada (R$ 5.770,05/un), sendo que haveriam diferentes diâmetros de 
tubulação ao longo da rede de drenagem, o que alteraria as dimensões do poço para cada 
situação avençada. 
 
Comentários/Justificativas 
 
A análise efetivada através do relatório não considerou o fato de que o Projeto Básico sofreu 
modificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, conforme permitido pelo art. 
65,  I, “a” da Lei nº 8.666/93. 
 
Com efeito, a constatação existente no relatório decorre de uma análise da execução física 
da obra, a qual, porém, diz respeito às quantidades revisadas do projeto executivo mediante 
prévia celebração de termo aditivo, em razão da constatação da necessidade de uma nova 
rede de drenagem e, consequentemente, houve o correlato acréscimo de elementos 
hidráulicos em relação ao projeto básico. 
 
O detalhamento do projeto executivo permitiu uma avaliação ainda mais precisa sobre o 
cálculo e o dimensionamento necessário para soluções de drenagem com diâmetros e 
tubulações variados, tais como bocas de lobo, poços de visitas com diversas seções, e 
elementos hidráulicos (grelha e boca de leão). 
 
Conclusão 
 
Considerando que a análise constante no relatório preliminar não considerou as adequações 
técnicas procedidas no Projeto Básico, nos limites estritos previstos na Lei nº 8.666/93, as 
supostas irregularidades constatadas não subsistem na medida em que contempladas em 
alteração contratual de natureza técnica, amparada pela legislação correlata. 
 
2.5- Divergência entre as especificações técnicas, as composições de custo unitário 
(orçamento base e proposta) e a execução física do serviço "Boca de lobo de 1,00 × 1,20 × 
1,5m em alvenaria de bloco de concreto" 
 
Segundo o Relatório Preliminar de Auditoria, consta determinado nas especificações técnicas 
do referido serviço que a grelha, caixilho e cantoneira serão executados em ferro fundido. 
Contudo, no orçamento base e na proposta apresentada (Consórcio EIT/Paulitec) foi 
considerada grelha de concreto, contrariando as especificações. (...). Foram verificadas 
diversas bocas de lobo sem grelhas e de dimensões não previstas inicialmente no projeto e 
nos orçamentos (bocas de lobo duplas e triplas). (...). Foi prevista, ainda, nas especificações 
técnicas e no orçamento base (composição de custo unitário) do citado serviço, a utilização 
de argamassa cimento/areia 1:3. No entanto, foi contratada argamassa cimento areia 1:5. 
 
Comentários/Justificativas 
 
Novamente, a constatação decorre da avaliação dos dados constantes no projeto básico, o 
qual, porém, conforme exposto no item anterior sofreu ajustes técnicos quando da elaboração 
e aprovação do projeto executivo, momento em que se verificou a necessidade técnica, pela 
especificidade e peculiaridades do local de execução, de ser realizado o detalhamento de 
outros tipos de boca de lobo: simples, dupla, tripla e boca de leão, a fim de melhor atender 



 

 

aos objetivos do empreendimento. É de se ressaltar que tais serviços observam as alterações 
de natureza técnica, contemplando grelhas e elementos hidráulicos, e as argamassas 
utilizadas de cimento/areia 1:3 bem como observam os valores de referência estabelecidos 
pelo SINAPI assim como os preços dos insumos e serviços já contemplados no contrato. 
  
Conclusão 
 
As constatações referentes a essa suposta irregularidade não procedem diante das alterações 
de caráter técnico procedidas quando do detalhamento do Projeto Executivo. 
 
2.6 - Ausência de previsão no projeto básico de dispositivo de drenagem superficial 
denominado "Boca de Leão". 
 
De acordo com os relatos contidos no Relatório de Auditoria, esse tipo de dispositivo de 
captação de águas foi considerado necessário em diversos pontos no projeto executivo, mas 
não houve previsão no projeto básico. 
 
Comentários/Justificativas 
 
O fato de não ter sido previsto, no Projeto Básico, o tipo de dispositivo de drenagem 
mencionado não torna a adequação técnica irregular uma vez que se tratou de situação 
superveniente que ensejou a alteração técnica dessa informação inicialmente concebida no 
Projeto Básico, para melhor adequação aos seus objetivos, o que somente restou viabilizado 
com o desenvolvimento do projeto executivo. 
  
Conclusão 
 
O item está sendo executado em razão dos ajustes técnicos decorrentes da elaboração do 
Projeto Executivo, sendo respeitadas as especificações adequadas às referidas alterações, as 
quais visam unicamente atender os objetivos estabelecidos no Projeto Básico. 
 
2.7- Contratação do serviço "Fornecimento e cravação de estacas perfil met. 'I' de 12" 
duplo" em desacordo com o especificado na composição de custo unitário do orçamento 
base. 
 
Segundo o relatório de auditoria, foi verificado que o serviço em tela foi contratado com perfil 
de aço ''I" 12" simples, conforme composição de custo unitário do contratado EIT/Paulitec. 
Entretanto, no orçamento base foi determinado um perfil metálico "I" de 12" duplo. (...). 
Dessa forma, tem-se que o custo do serviço está superestimado ou houve falha na análise da 
proposta na fase da licitação, impactando na contratação do serviço com insumo. 
 
Comentários/Justificativas 
 
Essa constatação também deve levar em consideração o fato de que, após as adequações 
técnicas decorrentes de estudo geotécnico elaborado na fase ainda do Projeto Executivo, o 
Fornecimento e cravação de estacas perfil met. I de 12" duplo, foi objeto de supressão 
contratual, para adequação técnica que contemplou, por outro lado, a cravação de estacas 
do tipo hélice. 
 
Conclusão 



 

 

 
As fundações mencionadas, após a respectiva análise técnica na fase de estudo geotécnico 
desenvolvido no Projeto Executivo, foram substituídas por estacas do tipo hélice, adequações 
técnicas essas de caráter superveniente que visam atender aos objetivos estabelecidos no 
Projeto Básico. 
 
2.8- Projeto Básico dos terminais “Mangueirão", "Tapanã" e "Maracacuera”. 
 
O relatório Preliminar de Auditoria aponta que no Projeto Básico estão previstos os 
terminais “Mangueirão", "Tapanã" e "Maracacuera”, sendo que os mesmos não são iguais, 
apresentam diferenças de projeto, dimensão e custo. No entanto, nos orçamentos (básico e 
proposta do contratado EIT/Paulitec) os quantitativos e os custos/preços para execução dos 
serviços de construção dos terminais (demolição, pavimentação, fundação, estrutura, 
alvenaria e os demais serviços desse item) estão agrupados, ou seja, não estão 
individualizados por terminal, o que comprometeria a transparência dos dados e inviabiliza 
a avaliação técnica. Situação semelhante foi observada no item “Estações 1 a 18", no qual 
os serviços também se encontram agrupados, sendo que foram licitadas 18 estações, mas só 
serão executadas 11. Ressalta-se, ainda, que o Projeto Básico não apresenta um nível de 
detalhamento que permita a realização de um levantamento real e consistente das 
quantidades previstas nos orçamentos (Por exemplo: Não foi identificado o projeto estrutural 
dos terminais na fase de licitação). 
 
Comentários/Justificativas 
 
Com relação aos Terminais, o projeto básico apresentou a concepção que inicialmente foi 
gestada para o Empreendimento, em que referidos serviços seriam absolutamente iguais, 
razão porque não foram previstos de forma apartada, em nada comprometendo a 
transparência dos dados. Porém, após diversas reuniões técnicas diante das circunstâncias 
supervenientes à contratação, conclui-se que tecnicamente, também diante dos detalhamentos 
oriundos do Projeto Executivo, que seria necessária modificação dessa solução técnica 
inicial, respeitando-se, porém, a funcionalidade da obra. 
  
No que se refere às Estações, esclarecemos que a previsão observou o fato de que serão todas 
iguais (possuindo as mesmas dimensões e especificações), não havendo, portanto, a 
necessidade de detalhamento individualizado pois contemplam a execução dos mesmos itens 
de serviços. 
 
Conclusão  
 
Pelo exposto, observa-se que a formatação da planilha de maneira sintética para os 
Terminais é suficiente para a execução, medição e pagamento dos serviços, nada obstando 
que, verificada a necessidade de outros detalhamentos decorrentes do desenvolvimento e 
aprovação das etapas do Projeto Executivo, tais adequações sejam tecnicamente 
incorporadas, no momento adequado. 
 
Por meio do Ofício nº 094/2016/GECOA, de 31 de agosto de 2016, anexo I, a CAIXA 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“ANEXO I 
 



 

 

Apresentamos, a seguir, o posicionamento da CAIXA acerca dos apontamentos contidos no 
Relatório Preliminar de Fiscalização n° 201408090 do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controle, com base nos subsídios fornecidos pela GE Governo Belém/PA, 
ratificadas pela GN Padronização e Normas Técnicas e pela GN Gestão de Crédito 
Saneamento e Infraestrutura, bem como na manifestação apresentada pela Prefeitura 
Municipal de Belém. 
 
1 Tecemos algumas considerações gerais sobre como a CAIXA atua em processos de 
financiamento, que fundamentalmente se diferem de processos de repasse oriundos do 
Orçamento Geral da União. 
 
1.1 O FGTS é constituído na forma de um fundo privado. A análise de risco no financiamento 
com recursos do FGTS é relativa à capacidade de pagamento do tomador e às garantias 
apresentadas. Assim, várias são as diferenças entre esta fonte de recursos e a fonte recursos 
públicas, que determinam, segundo seu regramento, a atuação da CAIXA. 
 
1.1.1 Nos repasses de OGU, a CAIXA atua como mandatária da União, prestando serviços 
para órgãos do governo federal mediante contratos específicos. É remunerada por prestação 
de serviços e a seleção de tomadores e/ou projetos cabe, exclusivamente, ao gestor do 
recurso. A celebração do contrato observa apenas a disponibilidade de recursos 
orçamentários e condições cadastrais do beneficiário e não há previsão de retorno do capital, 
devendo a contrapartida em recursos próprios atender as condições do Programa de Governo 
e o porte do proponente, podendo ser dispensada. Observam-se diretrizes e procedimentos 
estabelecidos na legislação orçamentária, inclusive a mediana do SINAPI como limite para 
obras públicas (Decreto n° 7.983/2013). 
 
1.1.2 Em operações de crédito com recursos do FGTS, a CAIXA tem o papel de Agente 
financeiro. A CAIXA assume o risco de crédito, portanto, a análise do proponente se dá de 
maneira global com foco na capacidade de pagamento e garantias apresentadas. Decorre da 
análise realizada pela CAIXA a decisão de conceder ou não o crédito. A contratação é 
condicionada aos limites de endividamento público (STN), exceto quando o tomador é Pessoa 
Jurídica Privada. A participação com recursos próprios do contratante é obrigatória, bem 
como o retorno do capital emprestado, acrescido dos juros contratuais. Observam-se 
diretrizes e normas estabelecidas para as instituições financeiras e pelos gestores dos 
recursos envolvidos, que podem decidir pela conveniência de utilizar o SINAPI, o SICRO, 
banco de referência pública, pesquisa de mercado ou outros (como composições próprias) 
sem ordem de prioridade. 
 
1.2 Salientamos que desde a edição da lei federal 10.524, de 2002, o SINAPI foi definido 
como parâmetro para a contratação de obras com recursos dos orçamentos da União. O 
IBGE e a CAIXA têm se esforçado para aprimorar o sistema e este tem demonstrado ser uma 
excelente fonte de informação. 
 
1.2.1 Nos financiamentos com recursos do FGTS para Estados e Municípios, as contratações 
devem observar as alternativas que as leis licitatórias lhes oferecem para obter a proposta 
mais vantajosa; não há que se requerer que o tomador se limite aos insumos/serviços 
existentes no SINAPI, pois assim priva-se que este obtenha melhores soluções de mercado 
com a apreciação da proposta dos licitantes. 
 
2 PONDERAÇÕESACERCA DO RELATÓRIO 



 

 

 
2.1 O Relatório Preliminar de Fiscalização n° 201408090 é o resultado da fiscalização 
empreendida pela antiga CGU no Contrato 0393.644-79, no período de 19/10/2015 a 
25/02/2016. Trata-se de um documento extenso, que versa sobre assuntos diversos que 
englobam Aspectos da Funcionalidade do BRT Belém, verificação de suposta Realização de 
Licitação com Falhas no Projeto Básico, no Orçamento Base e na Proposta do Consórcio 
EIT/Paulitec (Consórcio BRT Belém), verificação de suposta Existência de Sobrepreço em 
diversos itens de serviços constantes do CTEF, Análise da Viabilidade Operacional do 
Empreendimento, suposto Jogo de Planilha e, supostas irregularidades em questões de custo, 
além da suposta Ausência de Aprovação de Projeto Básico pelo Agente Financeiro (CAIXA). 
 
2.1.1 O Empreendimento fiscalizado é o Contrato de Financiamento 0393.644-79 - 
Implantação do BRT Almirante Barroso x Augusto Montenegro, firmado entre CAIXA e 
Prefeitura Municipal de Belém em 24/05/2013 com valor de investimento de R$ 
409.065.625,60, sendo RS 314.000.000,00 de recursos do FGTS e R$ 95.065.625,60 de 
contrapartida da Prefeitura de Belém. Até a presente data, a obra apresenta evolução física 
de 71,07% e o sistema já está em operação no trecho entre São Braz e o Terminal 
Mangueirão. 
 
2.1.2 Até o dia 07/04/2016, a CAIXA havia concluído a análise técnica das documentações 
apresentadas pela Prefeitura Municipal referentes às 3 etapas funcionais do 
empreendimento, a saber: 1 - Trecho Almirante Barroso x Entroncamento, 2 – Trecho 
Entroncamento x Terminal Mangueirão e 3) Terminal Mangueirão e Estações. 
 
2.1.2.1 O Trecho Almirante Barroso x Entroncamento não é objeto da presente fiscalização 
conforme consta no item 26 do próprio Relatório Preliminar de Fiscalização - Página 113. 
 
2.1.3 Até o denominado TAC 03, correspondente ao LAE Parcial n° 05, a CAIXA analisou as 
etapas funcionais acima citadas, na conformidade dos normativos que regem a análise 
técnica de engenharia - AE 104 008/012 e acatou um orçamento de RS 209.806.450,83, 
especificamente para a Etapa Augusto Montenegro, objeto da contratação ora fiscalizada 
pela CGU, enquanto que o limite de aceitabilidade para estes serviços seria de RS 
223.949.885,80 (planilha em anexo), resultando em um valor abaixo RS 14.143.434,98 do 
limite referencial. 
 
2.1.3.1 Desta forma, a CAIXA afirma e busca demonstrar que os custos aceitos estão de 
acordo com a realidade de mercado e que não existe sobre preço, estando em conformidade 
com as regras dos normativos vigentes e dos valores de referência adotados pela CAIXA para 
análise de empreendimentos contratados com recursos do FGTS. 
 
2.1.4 A seguir, passamos a citar como a CAIXA insere a análise de orçamentos em seu 
normativo de financiamento - AE104: 
 

4.5.6 ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS 
 

4.5.6.3 Na análise de orçamentos realizada pela GIGOV, seja na fase de análise de 
projeto, do processo licitatório ou alteração contratual (reprogramação), cabe: 

 
- Verificar os quantitativos dos itens de serviços/materiais significativos; 



 

 

- Identificar os custos unitários de referência adequados aos itens de 
serviços/materiais significativos; 
- Avaliar se o custo total (com BDI) dos itens de serviços/materiais significativos 
propostos é até 10% superior aos determinados pela análise (custos de referência com 
BDI). 

 
4.5.6.3.2 Os itens significativos são definidos com base no custo total proposto através 
da relação 80/20 seguindo o Teorema de Pareto. 

 
4.5.6.4 As referências de custos a serem utilizadas em conjunto ou separadamente 
são: 

 
- SINAPI; 
-Tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração 
pública federal, estadual ou municipal, ou concessionárias de serviços públicos; 
- Informação publicada por entidade de atuação reconhecida na área; 
- Pesquisa realizada pelo proponente ou pesquisa direta no mercado local; 
- Sites oficiais de compra, tais como "Comprasnet". 

 
4.5.6.4.1 O Engenheiro ou Arquiteto deve elaborar quadro comparativo da análise de 
custos unitários mais significativos, com a respectiva fonte utilizada. 

 
2.1.5 Ao cotejarmos a documentação técnica apresentada pela Prefeitura Municipal de Belém 
e analisada pela CAIXA, referente ao projeto executivo do empreendimento e que representa 
a base para a execução, medição e aferição das obras, verificamos que a mesma não está 
compatível com aquela analisada pela CGU conforme consta em seu relatório de 
fiscalização. 
 
2.1.6 Verificamos também que a CGU não aplicou todos os regramentos próprios das 
operações contratadas com recursos do FGTS para verificação da adequabilidade dos custos 
propostos, valendo-se de regras e normas distintas para proceder suas análises. Isto leva a 
conclusões díspares a respeito de supostos sobre preços identificados no orçamento básico e 
também no orçamento resultante do projeto executivo. 
 
2.1.7 Na sequência, listamos alguns conceitos e regramentos utilizados pela CGU, que se 
revelam impróprios para operações que utilizam recursos do FGTS: 
 

- A CGU utilizou conceitos que se aplicam apenas as operações que utilizam recursos 
da União Federal. No item 5 - Página 45 descreve identificação de suposta 
irregularidade pelo não atendimento do art. 14 do Decreto Lei 7.983/2013, o qual, em 
seu caput já estabelece que se aplique para orçamentos de referência de obras e 
serviços de engenharia contratados e executados com recurso dos Orçamentos da 
União, o que obviamente não é o caso do presente contrato de financiamento: 

 
DECRETO N°- 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 

 
Estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e 
serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da 
União (grifo nosso), e dá outras providências. 

 



 

 

- A análise da CAIXA para operações com recursos FGTS é feita pelo custo total, o 
qual deve estar compatível com o custo total referencial + BDI. Neste caso, eventuais 
itens que estejam abaixo dos valores referenciais podem compensar aqueles que 
estejam acima. A CGU identifica os supostos sobre preços a partir apenas dos custos 
unitários de serviço que esteja acima dos supostos custos referenciais, ou seja, se 
existirem itens na planilha que estejam com subpreços, estes não são considerados. 

 
- A análise da CAIXA é pautada pelos custos referenciais previstos no item 4.5.6.4 do 
AE 104 008 supracitado. A análise da CGU utilizou, na grande maioria dos itens 
analisados, que foram considerados com supostos sobrepreços, referenciais próprios 
não previstos nos normativos da CAIXA. Na verdade, a maioria dos custos 
referenciais adotados pela CGU no presente relatório advém de composições 
próprias, elaboradas a partir de entendimentos específicos da antiga Controladoria e 
que não encontram guarida nos normativos da CAIXA e nem mesmo nos referenciais 
usuais adotados pela Administração Pública. Salientamos, ainda, que a adoção de 
uma composição como pertinente (seja ela SINAPI, SICRO ou outro referencial 
legalmente adequado) pressupõe acatar todos os insumos nele constantes, com seus 
respectivos preços, mesmo que estejam dispares em relação à outra composição 
também aceita. O preço de cimento constante de uma composição SINAPI aceita não 
deve ser aposto a uma composição SICRO também acatada pelo simples fato de que 
sejam diferentes. 

 
Citamos como exemplo: 1) no item 3 do relatório, página 33 – Carga mecanizada de 
material demolido em caminhão basculante - a CGU conclui que o valor cobrado pelo 
Consórcio - RS 3,62/m3 estaria com sobrepreço. A conclusão partiu da aplicação pela 
CGU dos insumos SICRO na composição de preços do item apresentada pelo 
Consórcio que resultou em RS 1,48/m3. Ora, além de considerar o sobrepreço apenas 
pelo custo unitário dó item, sem considerar o total da planilha (que é a regra do 
FGTS), o comparativo referencial adotado (que denominaremos REFERENCIAL 
CGU) para estabelecer o suposto sobrepreço não existe nos normativos adotados pela 
CAIXA. Neste caso específico, se houvesse a hipótese do mesmo prevalecer, o 
REFERENCIAL CGU faria com que existissem custos referenciais da administração 
pública, de mesmos itens, para cada executora pois como cada um tem sua própria 
composição de custos unitários para cada tipo de serviço, a aplicação dos insumos 
SICRO ou mesmo SINAPI geraria valores diferentes. E ,pior, os menos eficientes, ou 
seja, aqueles que utilizam coeficientes maiores na composição passariam a ter direito 
a aplicar preços maiores. Cabe destacar também que a tabela de sobrepreços (página 
23) informa que os tais RS 1,48/m3 seriam preços SINAPI + BDI, quando na verdade 
trata-se de um novo, aqui denominado REFERENCIAL CGU. 

 
3. APONTAMENTOS RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CGU 
 
[...] 
 
“POSICIONAMENTO CAIXA 
 
ALEGADAS FALHAS NO PROJETO BÁSICO E RESPECTIVO ORÇAMENTO/PROJETO 
BÁSICO LICITADO EMDESACORDO COMA LEI 8.666/93 
 



 

 

A Prefeitura Municipal de Belém contesta todas as 08 alegadas falhas no projeto básico e em 
outros itens do seu posicionamento. As alegadas falhas no orçamento básico, que 
contemplava originalmente 555 itens de serviço. Alguns apontamentos foram considerados 
improcedentes e as demais inconsistências, como por exemplo: ausência de "boca de leão", 
divergências entre os documentos técnicos em relação ao item "boca de lobo", no projeto 
básico de drenagem (grifo nosso), foram regularizadas no projeto executivo. Os itens de 
serviços que estão sendo executados, medidos e pagos estão baseados no projeto executivo. 
 
Tratando-se de supostas falhas no processo licitatório, cabe destacar que o papel da CAIXA 
- Agente Financeiro nas contratações de obras, serviços e aquisições por terceiros já foi 
objeto de análise do TCU e CGU, sendo que os Acórdãos do Plenário do TCU n° 1126/2007, 
n" 1076/2008 e n° 6564/2009 consideram que não cabe a CAIXA fiscalizar a atuação da 
Administração Pública nos procedimentos licitatórios, pois estaria extrapolando as suas 
competências. 
 
SUPOSTA FALHA GRAVE DA CAIXA NA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO 
ERESPECTIVO ORÇAMENTO 
 
A análise técnica da documentação de engenharia disponibilizada pela Prefeitura Municipal 
de Belém, para a verificação, pela CAIXA, da viabilidade de execução do objeto e do 
cumprimento das metas previstas, se baseou nos normativos vigentes para contratos de 
financiamentos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - AE 104, 
cuja aceitação pela CAIXA foi formalizada através dos Laudos de Análise do 
Empreendimento - LAE, encaminhados à CGU através dos Ofícios 0059 e 
0112/2016/GIGOVBE, datados de 28/01/2016 e 23/02/2016, respectivamente. 
 
Não existe, para as análises técnicas de engenharia de empreendimentos contratados com 
recursos do FGTS, qualquer obrigatoriedade ou determinação de se analisar os projetos 
básicos dos mesmos. Na verdade a documentação aceita para análise da CAIXA é aquela 
disponibilizada pelo tomador, sem distinção, podendo ser projeto básico ou executivo: 
 

MNAE104V010 
 

4.3 ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA 
 

4.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

4.3.1.1 A análise técnica de engenharia será realizada após apresentação da 
documentação técnica da proposta pelo proponente. 

 
4.3.1.1.1 É facultada que a análise técnica de engenharia se realize após o 
recebimento da documentação do processo licitatório nos casos em que o processo 
tenha sido realizado anteriormente à análise. 

 
4.3.1.1.1.1 Neste caso, a verificação do resultado do processo licitatório é parte 
integrante da análise técnica de engenharia, que é finalizada com a emissão do LAE 
M041223. 

 
4.3.1.2 O Engenheiro ou Arquiteto efetua a caracterização do empreendimento e 
conclui sobre a viabilidade técnica de engenharia. 



 

 

 
............................................................................................................................... 

 
4.3.1.4 A análise técnica de engenharia é composta de: 
 
- análise documental: peças gráficas, orçamentos/custos e demais peças técnicas que 
compõem o empreendimento; 
- visita técnica ao local onde será implantado o empreendimento acompanhada do 
representante do proponente; 
- análise da viabilidade técnica do empreendimento. 

 
4.3.1.5 Os documentos técnicos básicos necessários para possibilitar a análise técnica 
de engenharia, independente do tipo de intervenção, excluídos os casos em que o 
proponente optar pelo regime de contratação integrada, são constituídos de: 

 
- carta consulta/proposta/consulta prévia; 
- QCI ou QUF no caso de operações estruturadas; 
- justificativa do empreendimento; 
- peças gráficas; 
- memorial descritivo /especificações técnicas; 
- cronograma físico financeiro; 
- orçamento discriminado; 
- documentação referente ao órgão regulador concernente ao financiamento para as 
operações estruturadas. 

 
Não existe qualquer determinação normativa de verificação preliminar do projeto básico do 
empreendimento. Na fase anterior à contratação, o dispositivo normativo estabelece que o 
Engenheiro ou Arquiteto se manifesta sobre a viabilidade de prosseguimento da operação, 
quando as peças técnicas estejam, total ou parcialmente, disponíveis. Para exemplificar: o 
profissional CAIXA poderia se manifestar favoravelmente ao prosseguimento da operação 
até mesmo com a disponibilização pelo tomador de estudo de concepção ou anteprojeto e não 
apenas de projeto básico. 
 

4.2 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR À ANÁLISE DE ENGENHARIA 
 

4.2.1 O Engenheiro ou Arquiteto se manifesta sobre a viabilidade de prosseguimento 
da operação quando as peças técnicas, total ou parcialmente disponíveis, são as 
descritas abaixo: 

 
- carta-consulta/proposta/consulta prévia; 
- planta de localização; 
- projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto; 
- estimativa de custos, desde que citada(s) a(s) fonte(s) utilizada(s), quando não 
houver previsão de contratação pelo RDC com orçamento sigiloso; 
- composição do investimento: QCI ou QUF; 
- Declaração informando que a solução proposta atende às diretrizes contidas nos 
Contratos de concessão e planos Diretor, de Saneamento Básico, de Bacia 
Hidrográfica, de Desenvolvimento Regional, etc, quando existentes 
- cronograma físico-financeiro. 

 



 

 

4.2.1.1 A listagem acima é indicativa e busca caracterizar o empreendimento para fins 
de prosseguimento da operação de crédito. 

 
Ressalte-se que os textos do AE 104 e Manuais de Fomento do Agente Operador do FGTS 
são cristalinos e não deixam margem a qualquer dúvida da não existência de determinações 
à CAIXA no sentido da obrigatoriedade de analisar o projeto básico, mesmo porque seria um 
desperdício de recursos atuar em peça técnica já ultrapassada pelo projeto executivo. 
 
Ademais, não compete à CAIXA verificar aspectos de legalidade do processo licitatório 
promovido pela Prefeitura Municipal de Belém, como por exemplo, a adequabilidade do 
projeto básico às exigências da Lei 8.666/93, obrigação esta legalmente atribuída única e 
exclusivamente ao tomador.” 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
2.1 Utilização, no Projeto Básico, de unidade de medida para o item Administração Local 
em desacordo com a Súmula n° 258/2010 do Tribunal de Contas da União-TCU. 
 
A “planilha impressa geral contemplando os itens da Administração Local”, citada pela 
Prefeitura, não traz a informação do quantitativo de mão de obra, veículos e demais insumos 
que devem ser considerados na contratação, medição e pagamento do referido item, o que 
contrapõe (diverge) ao que foi determinado no orçamento base, no qual está explicito o 
quantitativo previsto (ver Quadro - Composição de Custo Unitário – ADM Local – Orçamento 
Básico). Na planilha citada pela Prefeitura as unidades de medidas “mês”, “un” e “h” estão 
atreladas a um coeficiente não informado, conforme se verifica no modelo constante do 
processo (Anexo IV – folhas 094 a 096 e 098 a 100), e na proposta do Consórcio EIT/Paulitec 
estão atreladas a um coeficiente genérico “1”, o que não permite identificar quantos 
profissionais, veículos e demais insumos, bem como as horas, serão efetivamente contratadas, 
medidas e pagas.  
 

Tabela - Composição de Custo Unitário – ADM Local – Orçamento Básico 

 



 

 

 

 
Fonte: Orçamento Base 
 

Tabela - Composição de Custo Unitário – ADM Local – Modelo Processo 



 

 

 

 
Fonte: Processo Licitatório (Concorrência Pública nº 010/2014 – SEURB – fls. 99 e 100) 

 
Tabela - Composição de Custo Unitário – ADM Local – Consórcio EIT/Paulitec 



 

 

 
Fonte: Proposta EIT/Paulitec 
 
2.2- Adoção de preço único para o serviço ''Locação Topográfica da Obra'', no 
orçamento base (R$ 3,51/m2) e na proposta contratada (R$ 3,26/m2), e 
2.3. Inclusão indevida e repetida do serviço “Locação Topográfica da Obra” em diversos 
itens da Planilha Orçamentária, incorrendo na contabilização reiterada do mesmo 
serviço. 
 
A própria Prefeitura afirma “buscou-se um critério uniforme para medição, a fim de evitar 
distorções posteriores” o que não poderia ser considerado, tendo em vista os diferentes 
serviços contratados (terraplanagem/pavimentação, edificações e viaduto/mergulhão). 
 



 

 

Ressalta-se que, em relação aos serviços de locação relativa à “Drenagem” (item 08.01 da 
planilha orçamentária) e à “Fundação – Terminais/Estações” (item 11.01.09.01 da planilha 
orçamentária) não foi constatada irregularidade quanto ao preço adotado. 
 
Em relação aos preços do “serviço de locação topográfica do SINAPI” (variando entre R$ 
2,64/m² até R$ 12,26/m², com o BDI de 27,46%) a Prefeitura informa que adotou o preço de 
R$ 3,55, considerando o mesmo bastante econômico. Entretanto, o referido preço adotado 
pela Prefeitura está enquadrado no Sinapi como sendo para edificações, adutoras, nivelamento 
de emissário e rede coletora e não para terraplanagem e pavimentação, que apresenta custo 
inferior. 
  
A manifestação apresentada pela Prefeitura não justifica por que aprovou, contratou, mediu e 
realizou pagamentos do serviço “Locação Topográfica da Obra”, sendo que na composição 
de custos unitários do referido serviço não há qualquer equipamento topográfico, bem como 
topógrafo, conforme demonstrado a seguir: 
 

Tabela – Composição “Locação Topográfica da Obra” – Consórcio EIT/Paulitec 

 
Fonte: Proposta EIT/Paulitec 

 
A composição mencionada (Consórcio) é característica para a realização de locação de uma 
edificação e não para serviços de terraplanagem ou pavimentação. 
 



 

 

Em relação à duplicidade de itens relativos à topografia, apesar dos serviços de terraplanagem 
e pavimentação não serem idênticos, utilizam a mesma referência de locação, pois uma vez 
realizado o estaqueamento na etapa de terraplanagem, essa marcação será utilizada para os 
demais serviços de pavimentação, ou seja, não é realizada uma “locação topográfica” para 
cada camada do pavimento, a exemplo: construção do reforço, regularização do subleito, sub-
base graduada simples- BGS, base brita graduada – BGS e CBUQ. Da mesma forma para as 
camadas do pavimento rígido (pista BRT). 
 
 
2.4- Dimensão única para o serviço ''Poço de visita em concreto armado de 1,5 × 1,5 × 
2,5 m". 
 
A Prefeitura afirma que “o Projeto Básico sofreu modificações para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos, conforme permitido pelo art. 65, I, “a” da Lei nº 8.666/93”.  
 
Entretanto, a alegação apresentada não leva em consideração os dispositivos legais que 
norteiam as alterações do projeto básico e respectivo orçamento. 
 
Pode-se dar como parâmetro de precisão para os projetos básicos e respectivos orçamentos de 
qualquer obra de engenharia o limite máximo de 15%, definido na alínea “f”, do artigo 3º, da 
Resolução CONFEA nº 361, de 10 de dezembro de 1991:  
 
“Art. 3º - As principais características de um Projeto Básico são: 
......... 
 
f) definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos com precisão compatível com o 
tipo e porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo global da obra com precisão 
de mais ou menos 15% (quinze por cento);” (grifo CGU) 
 
Além disso, destaca-se a definição de “Projeto Básico”, segundo o item IX, do artigo 6º da 
Lei nº 8.666/93: 
 
“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que 
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
do prazo de execução”. (grifo CGU)  
 
In casu, verificou-se que, após a assinatura do Contrato nº 152/2014 foram promovidas 
alterações, até a 12ª medição, conforme a seguir discriminadas: 
 
- 1º Termo Aditivo: Acréscimos e decréscimos que totalizaram o montante de R$ 
37.625.995,63, correspondendo à 14,27 % do contrato assinado. Em relação aos itens de 
“drenagem” as alterações resumiram-se ao que segue: 
 

Tabela – Alterações Drenagem 1º Termo aditivo 

Item Discriminação 
Contratado 

(R$) 
Atualizado 

(R$) 
Acréscimo 

(R$) 
Decréscimo 

(R$) 
08 Drenagem 28.834.566,65 42.619.641,30 13.888.711,66 (103.637,01) 



 

 

10 
Obras de Arte Especiais 

OAE 
    

10.01 Viaduto Independência     

10.01.08 
Drenagem de águas 

Pluviais 
155.662,82 155.662,82 - - 

10.02 
Mergulhão 

Independência 
    

10.02.18 Drenagem 352.236,72 - - (352.236,72) 
10.03 Mergulhão Tapanã     

10.03.18 Drenagem 630.027,42 630.027,42 - - 
     16026036,38 

11.03.03 
Drenagem Terminal 

Mangueirão 
- 1.681.450,99 1.681.450,99 - 

      
 Totais (R$) 29.972.493,61 45.086.782,53 15.570.162,65 (455.873,73) 

Fonte: 1º Termo Aditivo – Planilha “BRT_Adt.1_CEF_Rev.02” 
 
Os itens de “drenagem”, inicialmente contratados, foram alterados por meio de acréscimos e 
decréscimos em 53,47 %, conforme atualização do projeto básico realizada através do 1º 
termo aditivo. 
 
Especificamente os itens correspondentes a ''Poços de visitas em concreto armado” as alterações 
foram as seguintes: 
 

Tabela – Alterações Poços de Visitas – 1º Termo Aditivo 

Item Discriminação 
Contratado 

(R$) 
Atualizado 

(R$) 
Acréscimo 

(R$) 
Decréscimo 

(R$) 
08 Drenagem     

08.05.14 
Poço de visita em 
concreto armado de 
1,5 x 1,5 x 2,5m 

5.366.146,50 5.366.146,50 - - 

08.06 

DRENAGEM - 1º 
trecho 
(entroncamento x 
mangueirão) 

    

08.06.06 

Elementos de 
concreto / 
dispositivos de 
drenagem 

    

08.06.06.04 
Poço de Visita   PV - 
Tipo 1 DN 600 ATÉ 
1000 

 1.050.299,05 1.050.299,05  

08.06.06.05 
Poço de Visita PV - 
Tipo 2 DN > 1000 

 8.665,34 8.665,34  

08.06.06.06 
Poço de Visita 
Especial PV - Tipo I 
DN 1000mm 

 86.620,16 86.620,16  

08.06.06.07 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo I 
DN 1200mm 

 22.147,79 22.147,79  

08.06.06.08 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo II 
DN 1000mm 

 13.993,07 13.993,07  

08.06.06.09 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo III 
DN 1000mm 

 24.155,50 24.155,50  



 

 

08.06.06.10 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo III 
DN 1200mm 

 76.791,39 76.791,39  

08.06.06.11 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo 
IV DN 1000mm 

 22.670,46 22.670,46  

08.06.06.12 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo V 
DN 1000mm 

 22.397,03 22.397,03  

 Total Item 5.366.146,50 6.693.886,29 1.327.739,79  
11 Terminais / Estações     

11.03.03 
Drenagem (Terminal 
Mangueirão) 

    

11.03.03.05 
Elementos de 
concreto 

    

11.03.03.05.04 
Poço de Visita Tipo 1 
em alvenaria de 
blocos de concreto. 

 208.456,30 208.456,30  

 Total Item  208.456,30 208.456,30  
      

 
Total Poços de 

Visitas (R$) 
5.366.146,50 6.902.342,59 1.536.196,09 - 

Fonte: 1º Termo Aditivo – Planilha “BRT_Adt.1_CEF_Rev.02” 
 
Verifica-se que inicialmente foi contratado apenas um tipo de poço de visita (Poço de visita 
em concreto armado de 1,5 x 1,5 x 2,5m). Posteriormente, através do 1º Termo Aditivo, foram 
acrescentados os demais tipos de poços no valor total de R$ 1.536.196,09. A alteração 
correspondeu a 28,63 % do item em questão. 
 
- 2º Termo Aditivo: Acréscimos e decréscimos que totalizaram o montante de R$ 
54.716.832,71, correspondendo à 20,75 % do contrato assinado. Em relação aos itens de 
“drenagem” as alterações resumiram-se ao que segue: 
 

Tabela – Alterações Drenagem 2º Termo aditivo 

Item Discriminação 
Contratado 

(R$) 
Atualizado 

(R$) 
Acréscimo 

(R$) 
Decréscimo 

(R$) 
08 Drenagem 42.619.641,30 20.239.189,18 1.874.211,47 (24.254.663,59) 

10 
Obras de Arte Especiais 

OAE 
    

10.01 Viaduto Independência     

10.01.08 
Drenagem de águas 

Pluviais 
155.662,82 155.662,82 - - 

10.02 
Mergulhão 

Independência 
    

10.02.18 Drenagem - - - - 
10.03 Mergulhão Tapanã     

10.03.18 Drenagem 630.027,42 630.027,42 - - 
      

11.03.03 
Drenagem Terminal 

Mangueirão 
1.681.450,99 1.689.490,15 8.039,16  

      
 Totais (R$) 45.086.782,53 22.714.369,57 1.882.250,63 (24.254.663,59) 

Fonte: 2º Termo Aditivo -  Planilha “BRT_Adt.02 corrigido pelo 01_REV 2” 
 
Os itens de “drenagem” foram alterados por meio de acréscimos e decréscimos em 57,97 %, 
conforme atualização do projeto realizada através do 2º termo aditivo. 



 

 

 
Especificamente os itens correspondentes a ''Poços de visitas em concreto armado” as alterações 
foram as seguintes: 
 

Tabela – Alterações Poços de Visitas – 2º Termo Aditivo 

Item Discriminação Contratado 
(R$) 

Atualizado 
(R$) 

Acréscimo 
(R$) 

Decréscimo 
(R$) 

08 Drenagem     

08.05.14 
Poço de visita em 
concreto armado de 
1,5 x 1,5 x 2,5m 

5.366.146,50 1.246.330,80 - (4.119.815,70) 

08.06 

DRENAGEM - 1º 
trecho 
(entroncamento x 
mangueirão) 

0,00 0,00   

08.06.06 

Elementos de 
concreto / 
dispositivos de 
drenagem 

0,00 0,00   

08.06.06.04 
Poço de Visita   PV - 
Tipo 1 DN 600 ATÉ 
1000 

1.050.299,05 1.050.299,05   

08.06.06.05 
Poço de Visita PV - 
Tipo 2 DN > 1000 

8.665,34 8.665,34   

08.06.06.06 
Poço de Visita 
Especial PV - Tipo I 
DN 1000mm 

86.620,16 86.620,16   

08.06.06.07 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo I 
DN 1200mm 

22.147,79 22.147,79   

08.06.06.08 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo 
II DN 1000mm 

13.993,07 13.993,07   

08.06.06.09 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo 
III DN 1000mm 

24.155,50 24.155,50   

08.06.06.10 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo 
III DN 1200mm 

76.791,39 76.791,39   

08.06.06.11 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo 
IV DN 1000mm 

22.670,46 22.670,46   

08.06.06.12 
Poço de Visita 
Especial  PV - Tipo 
V DN 1000mm 

22.397,03 22.397,03   

 Total Item 6.693.886,29 2.574.070,59 - (4.119.815,70) 

11 
Terminais / 
Estações 

    

11.03.03 
Drenagem (Terminal 
Mangueirão) 

    

11.03.03.05 
Elementos de 
concreto 

    

11.03.03.05.04 
Poço de Visita Tipo 
1 em alvenaria de 
blocos de concreto. 

208.456,30 208.456,30   

 Total Item 208.456,30 208.456,30 - - 
      



 

 

 Total Poços de 
Visitas (R$) 

6.902.342,59 2.782.526,89 - (4.119.815,70) 

Fonte: 2º Termo Aditivo -  Planilha “BRT_Adt.02 corrigido pelo 01_REV 2” 
 
Verifica-se que a nova atualização do projeto gerou modificações que corresponderam a 59,69 
% do que já havia sido ajustado anteriormente. 
 
Ressalta-se que consta no processo licitatório declaração de que a empresa licitante percorreu 
os locais dos serviços e tomou conhecimento de todas as informações, condições e eventuais 
dificuldades para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, conforme folha nº 
0199 (modelo da declaração) e folha nº 02793 (declaração do Consórcio EIT/Paulitec). Dessa 
forma, e com a previsão no orçamento base da execução da rede de drenagem com diversos 
diâmetros, já se tinha conhecimento claro da necessidade de poços de visitas com 
dimensionamento adequados à referida rede. 
 
A Prefeitura contratou inicialmente apenas um tipo de poço de visita, sendo que o projeto 
básico (planilha orçamentária base/contratual) já demonstrava a obrigatoriedade de 
construção de vários tamanhos de poços de visita para atender aos diversos diâmetros da rede 
de drenagem, conforme se verifica na “Tabela – Rede de Drenagem – Planilha Orçamentária 
Contratual” (itens 08.04.01 a 08.04.06). A falha detectada gerou a necessidade de aditivos ao 
contrato, conforme citado anteriormente, o que prova que houve erro na elaboração do projeto 
básico e do orçamento base. 
 
A soma das alterações (acréscimos e decréscimos) do 1º e 2º termos aditivos atingiram um 
montante de R$ 92.342.828,34 (R$ 37.625.995,63 + R$ 54.716.832,71) que representa o 
percentual de 35,02 % (14,27 % + 20,75 %), ou seja, 20,02 % acima do determinado na letra 
“f”, do artigo 3º da Resolução CONFEA nº 361 retrocitada. 
 
Segundo o item 4.2 da Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 
Públicas - IBRAOP OT – IBR 004/2012 “o grau de precisão do orçamento não se confunde 
com os limites percentuais de aditamento contratual estabelecidos no art. 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93 (25% ou 50%), e não pode ser usado como justificativa para erros de projeto ou 
de orçamentação, nem para pleitear aditamentos contratuais”. 
 
São referências adequadas os seguintes intervalos para fins de aferição do grau de precisão do 
orçamento nas diversas fases do projeto, segundo o item 4.6 da referida OT – IBR 004/2012: 



 

 

 
Fonte: Orientação Técnica IBRAOP: OT – IBR 004/2012 

 
É vedada a inclusão ou acréscimos de quantitativos para compensar alguma margem de erro 
ou contingência na execução do serviço. 
 
A interpretação do dispositivo feita pelo TCU é no sentido de considerar as reduções ou 
supressões de quantitativos de forma isolada:  
 
Acórdão TCU nº 2.819/2011 – Plenário  
 
“[VOTO]  
 
Não assiste razão ao apelante, quando defende que os acréscimos e supressões devam ser 
considerados de forma conjunta e consolidada, a extrair-lhes apenas o resultado financeiro 
final de aditivos para observar se houve, efetivamente, a extrapolação dos limites de alteração 
fixados no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Página 24 de 417  
 
O problema é que não são toleradas alterações de objeto do contrato, pois a nova 
conformação do ajuste não fora submetida ao crivo do certame licitatório, frustrando a 
oportunidade de potenciais interessados ofertarem propostas de prestação de serviço mais 
adequadas às pretensões da Administração, certamente com condições mais vantajosas.  
A situação limite, a que pode chegar a exegese sustentada pelo recorrente, resultaria que o 
acréscimo de percentual de 80% ao objeto inicial e a supressão de 55%, considerados no 
mesmo Termo Aditivo, levariam a um resultado de soma equivalente a 25% de aumento do 
valor da avença, o que, no entender do apelante, atenderia aos preceitos estipulados no art. 
65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.  
No entanto, essa hermenêutica singular teria como consequência nefasta a subversão do 
princípio da licitação, pois o objeto submetido a confronto foi totalmente desvirtuado e 
equivaleria à verdadeira contratação direta de empresa sobre nova configuração de serviços.  



 

 

(...)  
‘9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, nas futuras 
contratações celebradas a partir da data de publicação deste Acórdão no Diário Oficial da 
União, passe a considerar, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais 
previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre 
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal’;" 
(grifo CGU) 
 
Acórdão TCU nº 1200/2010 – Plenário  
 
“9.1.3. em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se suprimam quantitativos de 
serviços:  
 
9.1.3.1. abstenha-se de extrapolar os limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei 
n. 8.666/1993, tendo em vista que o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser 
sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 
individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no referido dispositivo legal;” 
 
Acórdão TCU nº 749/2010 – Plenário  
 
“9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, em futuras 
contratações, para efeito de observância dos limites de alterações contratuais previstos no art. 
65 da Lei nº 8.666/1993, passe a considerar as reduções ou supressões de quantitativos de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados 
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e 
sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo 
legal;” 
 
O Tribunal de Contas da União (TCU) já se posicionou sobre o tema por meio da Decisão 
215/1999-TCU- Plenário, que tratou de consulta formulada pelo Ministério do Meio 
Ambiente. Nessa Decisão, o TCU pronunciou-se em caráter normativo sobre os casos em que 
se admite ultrapassar os 25 % de aditivos (ou 50%, conforme o caso). Assim foram definidos 
os pressupostos necessários para se aceitar alteração contratual acima dos limites legais, tendo 
em conta que, em respeito aos princípios da finalidade, da razoabilidade e da 
proporcionalidade, há situações em que tal procedimento atende melhor ao interesse público 
do que a abertura de novo procedimento licitatório. 
 
Destaca-se importante trecho do livro de Valmir Campelo e Rafael Jardim Cavalcante, “Obras 
Públicas – Comentários à Jurisprudência do TCU”, Editora Fórum, 2012, p. 51:  
 
“Em todos os casos, para qualquer percentual, a legitimidade das modificações contratuais deve 
envolver, sempre, situações imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, nos 
termos da lei. Eventos que, por sua natureza, não se anteviam previamente à contratação. Termo 
aditivo baseado em situação que já se sabia necessária – ou se deveria saber – anteriormente ao 
termo contratual (e, consequentemente, ao instrumento convocatório) possui vício de origem e 
macula a competitividade do certame, por não tornar pública todas as particularidades – já 



 

 

conhecidas – do objeto a ser executado; o que inclui a eventual inépcia e incompletude na 
elaboração do projeto básico.” 
 
2.5 - Divergência entre as especificações técnicas, as composições de custo unitário 
(orçamento base e proposta) e a execução física do serviço "Boca de lobo de 1,00 × 1,20 
× 1,5m em alvenaria de bloco de concreto", e  
2.6 - Ausência de previsão no projeto básico de dispositivo de drenagem superficial 
denominado "Boca de Leão". 
 
As alegações apresentadas recaem, de forma reiterada, nos “ajustes técnicos quando da 
elaboração e aprovação do projeto executivo”. Entretanto, em função da magnitude do 
projeto e das características dos locais de intervenção dos serviços de drenagem, há claro 
entendimento da necessidade de se prever diversos tipos de boca de lobo e de boca de leão no 
projeto básico, e não só verificar essa situação quando da execução da obra, pois gera a 
necessidade de aditivos que poderiam ser evitados e podem contribuir para o 
comprometimento do orçamento inicial da obra. 
 
A própria Prefeitura afirma que só no momento da elaboração e aprovação do projeto 
executivo é que “se verificou a necessidade técnica, pela especificidade e peculiaridades do 
local de execução, de ser realizado o detalhamento de outros tipos de boca de lobo: simples, 
dupla, tripla e boca de leão, a fim de melhor atender aos objetivos do empreendimento”, 
como se o projeto básico não tivesse a obrigatoriedade de prever tais situações. Ressalta-se 
que, as modificações não foram pontuais ou isoladas, houve sim significativas alterações nos 
itens de drenagem inicialmente previstos/contratados, o que extrapola os limites previstos na 
legislação, conforme já demonstrado no item 2.4 (Dimensão única para o serviço ''Poço de 
visita em concreto armado de 1,5 × 1,5 × 2,5 m"). 
 
A integralidade e a completude do projeto básico, definidas no inciso IX, do art. 6º da Lei nº 
8.666/93, devem ser observadas e respeitadas para minimizar ajustes futuros que possam 
comprometer os orçamentos. 
 
Destaca-se que a Prefeitura não justificou o porquê das divergências citadas entre as 
especificações técnicas e as composições de custo unitário da “grelha, caixilho e cantoneira”, 
quanto ao tipo do material utilizado/contratado (ferro fundido ou concreto), bem como da 
argamassa (argamassa cimento/areia 1:3 ou argamassa cimento areia 1:5). 
 
2.7 - Contratação do serviço "Fornecimento e cravação de estacas perfil met. 'I' de 12" 
duplo" em desacordo com o especificado na composição de custo unitário do orçamento 
base. 
 
O fato do serviço ter sido suprimido em função de “adequações técnicas decorrentes de estudo 
geotécnico elaborado na fase ainda do Projeto Executivo” já demonstra que o serviço em 
questão não foi dimensionado adequadamente na fase do projeto básico, pois não foi realizado, 
nessa etapa, o estudo geotécnico necessário para se definir o tipo de estaca mais apropriado 
para o terreno/obra, o que, somado às demais alterações, extrapolaram os limites da legislação, 
conforme já retromencionado. 
 
O TCU já manifestou entendimento sobre a necessidade da realização de avaliações técnicas 
consistentes e coletas de dados preliminares para fundamentar a elaboração do projeto básico, 
a exemplo do Acórdão TCU nº 2.438/2005 – Primeira Câmara: 



 

 

 
“9.1.8. realize, para as obras de engenharia, os estudos técnicos preliminares (serviços de 
sondagem e topografia do terrenos), propiciando o nível de precisão adequado para 
elaboração do Projeto Básico, conforme estabelece o inciso IX do art. 6º da Lei nº 
8.666/1993.” 
 
Independente da supressão realizada do item em tela, a Prefeitura não justificou porque 
contratou “Fornecimento e cravação de estacas perfil met. “I” de 12" simples” se no 
orçamento base foi determinado um perfil metálico “I” de 12" duplo. (grifo CGU) 
 
2.8 - Projeto Básico dos terminais “Mangueirão", "Tapanã" e "Maracacuera”. 
 
Em relação aos Terminais, foi afirmado que os “serviços seriam absolutamente iguais, razão 
porque não foram previstos de forma apartada, em nada comprometendo a transparência dos 
dados”, o que não é verdade. Constam no processo licitatório os projetos do Terminal 
Mangueirão (folhas 285, 324, 357 e 365), Tapanã (folhas 325, 355 e 374) e Icoaraci ou 
Maracacuera (folhas 323, 359 e 375), nos quais se verifica que não são iguais. 
 
Em relação às Estações, apesar de ter sido afirmado que “serão todas iguais (possuindo as 
mesmas dimensões e especificações) não havendo, portanto, a necessidade de detalhamento 
individualizado”, os quantitativos dos serviços e respectivos valores foram apropriados para 
18 estações, mas foram eliminadas 7 estações e serão realizadas apenas 11 estações. Assim 
sendo, os citados quantitativos e valores devem ser ajustados, reduzindo-se o equivalente à 7 
estações. 
 
A conclusão de que “a formatação da planilha de maneira sintética para os Terminais é 
suficiente para a execução, medição e pagamento dos serviços” contraria o disposto no artigo 
7º, § 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93, no qual está determinado que as obras e os serviços 
somente poderão ser licitados quando “existir orçamento detalhado em planilhas que 
expressem a composição de todos os seus custos unitários”, o que caracteriza um orçamento 
analítico e não um orçamento sintético, conforme afirmado pela Prefeitura. (grifo CGU) 
 
Esse dispositivo legal indica que, tanto o orçamento da Administração quanto as propostas 
das licitantes devem apresentar nível de detalhamento suficiente, inclusive no que tange à taxa 
de BDI, de forma a permitir a verificação da adequabilidade dos valores contidos nos 
orçamentos, evitando-se a cobrança de itens indevidos ou em duplicidade. Esse entendimento 
consta da Súmula TCU nº 258/2010:  
 
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram 
o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar 
dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados 
mediante uso da expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas”. 
 
O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, visando uniformizar o 
entendimento quanto à precisão do orçamento de obras públicas, publicou a Orientação 
Técnica OT – IBR 004/2012, na qual ficou definido: 
 
“- Orçamento base: orçamento detalhado do custo global da obra que integra o projeto 
básico da licitação, fundamentado em quantitativos de serviços e em composições de custos 
unitários. (grifo CGU) 



 

 

 
- Orçamento detalhado ou analítico: orçamento elaborado com base nas composições de 
custos unitários e extensa pesquisa de preços dos insumos, realizado a partir do projeto 
básico ou do projeto executivo”. (grifo CGU) 
 
Além disso, não foi justificada a ausência do “projeto estrutural dos terminais”, que deveria, 
obrigatoriamente, compor o projeto básico na fase de licitação, conforme é previsto em um 
“orçamento analítico ou detalhado”. 
 
Acerca do anexo I, do Ofício nº 094/2016/GECOA, de 31 de agosto de 2016 (CAIXA), parte 
inicial, considera-se que: 
 
A Legislação vigente, particularmente o Decreto 7.983/2013, trata dos valores referenciais 
e/ou máximos a serem utilizados na contratação de obras e serviços de engenharia com 
recursos do “Orçamento da União”, ficando, porém, em aberto o tratamento cabível ao caso 
de obras contratadas com financiamentos de bancos públicos. Por conseguinte, as bases de 
preços referenciais cabíveis à administração pública, tais como o SINAPI e o SICRO, não 
seriam obrigatórias, por força legal, para os empreendimentos viabilizados com recursos de 
financiamento. 
 
Por outro lado, tais financiamentos, por envolverem recursos oriundos de bancos públicos, 
estão estritamente vinculados aos princípios fundamentais da administração pública, dentre 
os quais o da finalidade, eficiência, economicidade e moralidade. Em decorrência dessa 
vinculação, resulta a necessidade de que tais contratações sejam promovidas segundo valores 
referenciais de mercado, sendo cabível, segundo a jurisprudência do TCU, a utilização dos 
paradigmas oficiais da Administração Federal como referência sempre que possível. Nesse 
sentido, o TCU já apresentou manifestação, conforme acórdãos dessa Corte a seguir 
transcritos: 
 
Trecho do Acórdão nº 2668/2013 – TCU – Plenário: 
 
“9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal, com base no art. 250, inciso III, do Regimento 
Interno do TCU, que acrescente em seu rol de parâmetros comparativos estabelecidos em seu 
normativo interno "AE104 – Engenharia – Análise e acompanhamento de empreendimentos 
financiados para entes públicos e privados", na ausência de balizamento direto do Sinapi, as 
referências e critérios estabelecidos no Sicro, devidamente adaptado às peculiaridades de 
cada caso concreto, tal qual prevê o art. 4º do Decreto 7.983/2013;” (grifo CGU) 
 
Trecho do Acórdão 2.085/2011 – Plenário 
 
“9.1. determinar ao BNDES, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do 
Tribunal, que: 
 
9.1.1. abstenha-se de liberar recursos ao subcrédito "B" (Decisão de Diretoria 1880/2010 - 
BNDES) para as obras do projeto Transcarioca (corredor T5), até que seja providenciada a 
devida regularidade ambiental do empreendimento, bem como a entrega, análise e aprovação 
do projeto da Etapa II da obra, que contará, necessariamente, com manifestação da 
instituição financeira acerca do alinhamento dos preços do orçamento com os referenciais 
oficiais da Administração, mormente o Sinapi e o Sicro, além da factibilidade dos prazos 
enunciados no projeto;” (grifo original) 



 

 

 
Trecho do Acórdão 3129/2011 – Plenário 
 
“9.1. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 
que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência, adote as seguintes providências, 
apresentando ao Tribunal a documentação comprobatória correspondente:  
 
9.1.1. realize nova análise orçamentária dos empreendimentos financiados por meio dos 
contratos 318.926-13  318.936-38, firmados com o Município de Belo Horizonte, de modo a 
dar efetiva consecução à verificação da compatibilidade dos orçamentos apresentados com 
os preços de mercado (normativo interno da Caixa AE 104, item 4.5.6.1), e com vistas a 
cumprir a sua atribuição, enquanto agente operador e financeiro do FGTS, de zelar pela 
correta aplicação de recursos do Fundo, evidenciando a análise efetuada em quadro 
comparativo próprio (normativo interno da Caixa AE 104, item 4.5.6.4.1); 
 
9.1.2. providencie a juntada, ao dossiê do financiamento do BRT Antônio Carlos/Pedro I 
(contrato 318.926-13/10), da planilha orçamentária anexa ao 8º termo aditivo ao contrato 
SC 31/08, devidamente assinada pela entidade contratada para a execução das obras, com 
vistas a dar confiabilidade aos dados utilizados na análise de custos e na verificação de sua 
compatibilidade com o processo licitatório, procedimentos inerentes ao financiamento objeto 
do mencionado contrato, previstos nos normativos internos da Caixa AE 104, SA 015 e SA 
044; promovendo a conferência dos dados dessa planilha com aquela originalmente indicada 
como correspondente ao oitavo termo aditivo do contrato SC 31/08, documento este que não 
contempla a assinatura da entidade contratada; e adotando as eventuais medidas 
retificadoras que se fizerem necessárias;” (grifo original) 
 
ALEGADAS FALHAS NO PROJETO BÁSICO E RESPECTIVO ORÇAMENTO/PROJETO 
BÁSICO LICITADO EM DESACORDO COMA LEI 8.666/93 
 
A própria Prefeitura demonstra ter ciência que existiam falhas no projeto básico licitado, pois 
afirma, entre outras, que “ausência de "boca de leão", divergências entre os documentos 
técnicos em relação ao item "boca de lobo", no projeto básico de drenagem, foram 
regularizadas no projeto executivo”, ou seja, o projeto básico foi, de fato, licitado com falhas, 
conforme constatado pela CGU e confirmado pela Prefeitura em sua manifestação retrocitada. 
 
A CGU, em nenhum momento, afirmou que caberia à CAIXA “fiscalizar a atuação da 
Administração Pública nos procedimentos licitatórios”, como foi afirmado equivocadamente 
em sua manifestação. O que a CGU afirma é que a responsabilidade pela verificação do 
resultado do processo licitatório é da CAIXA, através da emissão do documento “Verificação 
do Resultado do Processo Licitatório – VRPL”. A correta análise e enquadramento da planilha 
orçamentária do licitante vencedor pela CAIXA é o próprio sentido da existência do 
documento “VRPL”, pois se essa verificação não garante que a referida planilha orçamentária 
(vinculada ao contrato de financiamento assinado) seja a efetivamente licitada (a que vai ser 
de fato executada), não há razão para emissão desse documento (VRPL).  
 
A responsabilidade dos atos praticados no decurso do processo licitatório cabe ao tomador 
dos recursos (PMB), mas a verificação do resultado desse processo, incluindo a análise da 
planilha orçamentária do vencedor, é da CAIXA, tendo sua materialização registrada na 
emissão do documento “VRPL”, conforme previsto/determinado nos itens 3.2 e 4.6 do 
normativo interno da CAIXA “AE 104 008”, a seguir transcrito: 



 

 

 
“3.2 TIPOS DE ANÁLISE 
 
3.2.1 O Engenheiro ou Arquiteto realiza os seguintes tipos de análise: 
...... 
- Verificação do Resultado do Processo Licitatório; 
............” 
 
“4.6 VERIFICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO 
 
4.6.1 Na verificação da documentação resultante do processo licitatório, o Engenheiro ou 
Arquiteto ou credenciado da CAIXA observa o atendimento dos seguintes aspectos: 
 
- que o objeto do contrato com a CAIXA esteja contido no objeto da licitação; 
- que a planilha orçamentária da proposta vencedora guarde compatibilidade com a 
inicialmente analisada quanto aos itens de serviços e respectivos quantitativos; (grifo CGU) 
- que todas as etapas necessárias à execução do objeto da operação estejam previstas e 
incidam adequadamente sobre os preços apresentados a fim de que as obras possam ser 
concluídas com o orçamento proposto; 
- que exista compatibilidade entre a evolução física da obra e as incidências das etapas 
indicadas no orçamento; 
- que os valores indicados estejam compatíveis com o praticado pelo mercado de forma a 
identificar o sobrepreço ou subpreço. 
 
4.6.1.1 A verificação pautada nas premissas acima busca identificar possíveis “jogos de 
planilha” e minimizar possíveis paralisações de obra, desembolsos iniciais 
desproporcionalmente elevados e aditivos direcionados, entre outros efeitos. 
 
4.6.2 A verificação dos aspectos legais em relação aos procedimentos licitatórios extrapola 
a competência da CAIXA enquanto instituição financeira ao realizar atividades de controle 
não previstas em seu Estatuto. 
 
4.6.3 A verificação dos resultados do processo licitatório, no que se refere à análise dos 
orçamentos de preços apresentados, orientar-se-á, conforme critérios definidos no item 4.5.6. 
............” 
 
SUPOSTA FALHA GRAVE DA CAIXA NA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO 
E RESPECTIVO ORÇAMENTO 
 
A afirmação apresentada pela CAIXA de que “Não existe, para as análises técnicas de 
engenharia de empreendimentos contratados com recursos do FGTS, qualquer 
obrigatoriedade ou determinação de se analisar os projetos básicos dos mesmos” é um 
contrassenso, pois as peças/elementos técnicos citados na manifestação apresentada estão 
inseridos no contexto de avaliação de um projeto básico ou estudo de concepção ou 
anteprojeto, bem como estão previstos no item “4.2 – Verificação Preliminar” e no item 6.2, 
do Anexo II (este omisso na manifestação apresentada), ambos do normativo interno da 
CAXA “AE 104 008”, conforme a seguir transcritos: 
 
“4.2 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 



 

 

4.2.1 O Engenheiro ou Arquiteto se manifesta sobre a viabilidade de contratação do 
empreendimento quando as peças técnicas, total ou parcialmente disponíveis, são as descritas 
abaixo: 
 
- carta-consulta/proposta/consulta prévia; 
- planta de localização; 
- projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto;(grifo CGU) 
- estimativa de custos; (grifo CGU) 
- composição do investimento: QCI ou QUF; 
- cronograma Físico-Financeiro. 
 
4.2.1.1 A listagem acima é indicativa e busca caracterizar o empreendimento para fins de 
contratação da operação de crédito. 
 
4.2.1.2 Demais documentos são solicitados quando a documentação não for suficiente para 
a elaboração da Análise Técnica de Engenharia.” 
 
6.2 ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA POR TIPO DE EMPREENDIMENTO 
 
6.2.16 BRT: 
 
- Descrição geral da solução adotada com justificativa técnica; 
 
- Peças gráficas e descritivos do projeto básico de engenharia contendo (grifo CGU): 
 
a) Corredores de circulação, vias segregadas e proteção; 
b) Controle e sinalização de tráfego; 
c) Obras de arte; 
d) Estações com definição de equipamentos; 
e) Acessibilidade, conforme NBR 9050; 
f) Terminais e garagens. 
 
- Planta de áreas a serem desapropriadas, quando for o caso; 
 
- Manifestação de órgãos correlatos às obras, inclusive o IPHAN e impacto de vizinhança, 
quando necessário; 
 
- Descritivo técnico do sistema que contemple, em especial: 
 
a) Estudo de concepção e alternativa de locais de implantação; 
b) Interferências existentes e soluções; 
c) Integração ao sistema existente; 
d) Resultado do estudo de demanda e tráfego; 
e) Materiais e equipamentos previstos.” 
 
Outrossim, o Agente Financeiro (CAIXA) é obrigado a cumprir as determinações contidas no 
Manual de Fomento - Setor Público e Privado - Programa PRÓ – TRANSPORTE, conforme 
a seguir exemplificado: 
 
“CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 



 

 

 
5 ANÁLISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PELO AGENTE FINANCEIRO 
 
Na análise da proposta de financiamento apresentada pelo Proponente/agente promotor, o 
agente financeiro deve observar, no mínimo, as normas e condições operacionais 
estabelecidas neste Manual. 
 
5.1.8 Aspectos da Análise Técnica do Projeto 
 
5.1.8.1 A análise técnica do projeto é realizada por profissional de engenharia/arquitetura 
do agente financeiro ou por ele credenciado, devendo observar, no mínimo, os aspectos a 
seguir, sem prejuízo da análise que pode ser realizada pelo Agente Operador: 
.............. 
e) Peças gráficas; 
f) Planilha de orçamento; 
.............. 
 
5.1.8.2 A análise técnica de engenharia: 
 
Deve enfocar, em especial, o seguinte: 
 
a) a solução técnica adotada para o empreendimento, quanto à sua funcionalidade, à 
compatibilidade entre os custos, aos prazos de execução, aos aspectos arquitetônicos, à 
metodologia, à tecnologia construtiva, às especificações, aos cronogramas, ao Quadro de 
Composição de Investimento, aos quantitativos das obras e serviços e aos materiais e 
equipamentos previstos; 
 
b) analisar, preferencialmente, os custos unitários dos serviços, materiais e equipamentos, 
tomando-se como referência os preços fornecidos pelo SINAPI, podendo, alternativamente, 
ser utilizada outra referência, desde que publicada por entidade oficial e/ou de notória 
capacitação técnica; 
 
c) a existência de indefinições ou condicionantes que possam vir a alterar os objetivos, custos, 
prazos ou forma de execução do empreendimento ou, ainda, atrasar o início da execução das 
obras pela sua imponderabilidade; 
 
Destaca-se, ainda, que a CAIXA tinha conhecimento da existência de irregularidades relativas 
ao Projeto Básico do empreendimento em questão (BRT Belém), conforme registrado no 
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, assinado pela mesma em conjunto com o 
Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Pará e Município de Belém, em 
22 de março de 2013. 
 
Conclusão da Análise Geral do Item: 
 
Conclui-se que houve realização de licitação com falhas graves no projeto básico e na proposta 
do Consórcio EIT/Paulitec (Consórcio BRT Belém) e que a manifestação apresentada pela 
Prefeitura e pela CAIXA não estão sustentadas por argumentos técnicos e legais consistentes 
e suficientes que possam justificar ou elidir as irregularidades detectadas pela CGU. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

 
 
2.1.2. Existência de Sobrepreço e de Superfaturamento na contratação do Consórcio 
EIT/Paulitec, pela Prefeitura Municipal de Belém, para a execução da obra do BRT 
Belém. 
 
Fato 
 
Na verificação da adequabilidade da proposta da empresa contratada para execução da obra 
do “BRT Belém” (trecho Augusto Montenegro), Consórcio EIT/Paulitec (Consórcio BRT 
Belém - CNPJ: 21.602.323/0001-25), com os preços oficiais de referência do governo federal, 
foram identificados, por amostragem, diversos itens/serviços com sobrepreço nos custos 
unitários apresentados na planilha orçamentária contratual, no valor de R$ 12.877.223,04, 
conforme a seguir discriminados: 
 

Tabela Sobrepreço Amostra (custos unitário acima dos custos de referência oficias) 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

P. Sinapi 
+ BDI 

Sobrepreço 
Unit. (R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobre
preço Unid. Quant. P. Unit. 

(R$) 
4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA        

04.01 Administração Local da Obra mês 18,00 710.740,17 
594.788,1

8 
115.951,99 2.087.135,82 

19,49
% 

    Total Item 
04 

  2.087.135,82  

         

5 DEMOLIÇÕES        

05.01 Limpeza        

05.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 28.491,82 3,62 1,48 2,14 61.097,86 
145,3
2% 

05.02 Demolição de Pavimento        

05.02.01 Terminais        

05.02.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 6.929,30 3,62 1,48 2,14 14.859,19 
145,3
2% 

05.02.02 Pistas Existentes        

05.02.02.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 54.902,58 3,62 1,48 2,14 117.733,09 
145,3
2% 

05.04 Demolição de Concreto        

05.04.03 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 9.891,17 3,62 1,48 2,14 21.210,62 
145,3
2% 

05.05 Retirada de Árvores        

05.05.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 2.577,00 3,62 1,48 2,14 5.526,12 
145,3
2% 

    
Total Item 

05 
  220.426,89  

         

6 TERRAPLANAGEM        

06.01 Alargamento de Pista        

06.01.01 Subleito        

06.01.01.01 Demolições        

06.01.01.01.
02 

Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 96.380,57 3,62 1,48 2,14 206.678,49 
145,3
2% 

06.01.02 Construção do Reforço        

06.01.02.01 Locação topográfica da obra M² 
204.586,1

3 
3,26 0,48 2,78 568.012,93 

574,1
1% 

06.01.02.03 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 36.193,53 2,33 1,30 1,03 37.206,95 
78,96

% 



 

 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

P. Sinapi 
+ BDI 

Sobrepreço 
Unit. (R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobre
preço Unid. Quant. P. Unit. 

(R$) 

    
Total Item 

06 
  811.898,37  

         

7 PAVIMENTAÇÃO        

07.01 Alargamento de Pista        

07.01.01 
Sub-base de brita graduada simples 
- BGS 

       

07.01.01.01 Locação topográfica da obra M² 43.155,80 3,26 0,48 2,78 119.817,76 
574,1
1% 

07.01.01.02 
Sub-base de brita graduada simples, 
com fornecimento de material 

M³ 6.473,37 203,70 195,52 8,18 52.931,45 4,18% 

07.01.02 Base de brita graduada BGS        

07.01.02.01 
Base de brita graduada simples - 
BGS, com fornecimento de material 

M³ 6.473,37 203,70 195,52 8,18 52.931,45 4,18% 

07.02 Ciclovia        

07.02.01 Sub-base de solo        

07.02.01.01 Locação topográfica da obra M² 68.193,90 3,26 0,48 2,78 189.333,54 
574,1
1% 

07.03 Pista BRT        

07.03.01 Fresagem a frio - Pista Existente        

07.03.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 5.070,00 3,62 1,48 2,14 10.872,11 
145,3
2% 

07.03.02 Sub-base de concreto estrutura        

07.03.02.01 Locação topográfica da obra M² 
115.174,9

0 
3,26 0,48 2,78 319.771,59 

574,1
1% 

07.04 Restauração da Pista Existente        

07.04.01 Fresagem a frio - Piso Existente        

07.04.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 4.056,00 3,62 1,48 2,14 8.697,69 
145,3
2% 

07.05 Acessos Laterais        

07.05.01 Fresagem a frio - Piso Existente        

07.05.01.01 Locação topográfica da obra M² 39.118,40 3,26 0,48 2,78 108.608,33 
574,1
1% 

07.05.01.03 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 1.726,16 3,62 1,48 2,14 3.701,58 
145,3
2% 

    Total Item 
07 

  866.665,50  

         

8 DRENAGEM        

08.02 
Remoção de Pavimentação 
Existente 

       

08.02.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 24.775,40 3,62 1,48 2,14 53.128,37 
145,3
2% 

08.05 Reaterro de Vala        

08.05.04 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria  

M³ 13.506,61 2,33 1,48 0,85 11.540,05 
57,90

% 

08.05.08 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 69.640,50 3,62 1,48 2,14 149.337,09 
145,3
2% 

08.05.11 Meio fio em concreto de 15 x 30 M 78.324,00 40,77 38,13 2,64 206.775,36 6,92% 

    
Total Item 

08 
  420.780,86  

         

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -
OAE 

       

10.01 VIADUTO INDEPENDÊNCIA        

10.01.01 Demolições        

10.01.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 4.855,81 3,62 1,48 2,14 10.412,80 
145,3
2% 



 

 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

P. Sinapi 
+ BDI 

Sobrepreço 
Unit. (R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobre
preço Unid. Quant. P. Unit. 

(R$) 
10.01.02 Construção do Reforço        

10.01.02.01 Locação topográfica da obra M² 7.105,32 3,26 0,48 2,78 19.727,21 
574,1
1% 

10.01.02.03 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 11.746,24 2,33 1,30 1,03 12.075,13 
78,96

% 

10.01.03 Pavimento Semi-Rígido        

10.01.03.01 Locação topográfica da obra M² 4.410,00 3,26 0,48 2,78 12.243,92 
574,1
1% 

10.01.05 Infraestrutura Viaduto        

10.01.05.03 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 313,88 3,62 1,48 2,14 673,08 
145,3
2% 

10.01.05.07 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 359,70 97,83 61,45 36,38 13.084,30 
59,19

% 

10.01.05.08 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 31.160,00 9,85 7,73 2,12 66.208,77 
27,50

% 

10.01.06 Mesoestrutura Viaduto        

10.01.06.01 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 1.357,90 97,83 61,45 36,38 49.394,43 
59,19

% 

10.01.06.02 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 42.284,00 9,85 7,73 2,12 89.845,04 
27,50

% 

10.01.07 Superestrutura em Vigas Mistas               

10.01.07.03 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 4.277,31 97,83 61,45 36,38 155.589,72 
59,19

% 

10.01.07.04 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 92.393,60 9,85 7,73 2,12 196.317,92 
27,50

% 

    
Total 

Subitem 
10.01 

    625.572,33  

         

10.02 MERGULHÃO DA 
INDEPENDÊNCIA 

       

10.02.01 Demolição        

10.02.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 42.522,17 3,62 1,48 2,14 91.184,54 
145,3
2% 

10.02.02 Construção do Reforço        

10.02.02.01 Locação topográfica da obra M² 7.047,27 3,26 0,48 2,78 19.566,04 
574,1
1% 

10.02.02.03 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 5.496,87 2,33 1,30 1,03 5.650,78 
78,96

% 

10.02.03 Pavimentação        

10.02.03.01 Sub-base de brita graduada simples        

10.02.03.01 Locação topográfica da obra M² 12.045,20 3,26 0,48 2,78 33.442,29 
574,1
1% 

10.02.03.02 
Sub-base de brita graduada simples, 
com fornecimento de material 

M³ 1.806,79 203,70 195,52 8,18 14.773,76 4,18% 

10.02.04 Base brita graduada BGS        

10.02.04.01 
Base de brita graduada simples - 
BGS, com fornecimento de material 

M² 1.806,79 203,70 195,52 8,18 14.773,76 4,18% 

10.02.08 Locação da Obra        

10.02.08.01 Locação topográfica da obra M² 7.000,00 3,26 0,48 2,78 19.434,80 
574,1
1% 

10.02.09 Remoção Pavimentação        

10.02.09.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 4.334,40 3,62 1,48 2,14 9.294,69 
145,3
2% 

10.02.10 
Cravação de Estacas Hélice 
Diâmetro 50 cm 

       

10.02.10.02 
Estaca Hélice 500 mm perfurada em 
solo 

M 17.928,00 188,24 175,30 12,94 232.009,83 7,38% 

10.02.10.03 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
133.862,4

0 
9,85 7,73 2,12 284.430,83 

27,50
% 

10.02.11 Escavação e Reaterro - Trecho a 
Céu Aberto 

       



 

 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

P. Sinapi 
+ BDI 

Sobrepreço 
Unit. (R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobre
preço Unid. Quant. P. Unit. 

(R$) 

10.02.11.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 34.786,70 3,62 1,48 2,14 74.596,60 
145,3
2% 

10.02.12 
Escavação e Reaterro - Trecho em 
Galeria 

       

10.02.12.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 15.739,10 3,62 1,48 2,14 33.750,93 
145,3
2% 

10.02.13 Execução de Laje de Fundo        

10.02.13.07 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
321.544,8

0 
9,85 7,73 2,12 683.218,39 

27,50
% 

10.02.14 Execução de Laje Superior 
Mergulhão e Reservatório 

       

10.02.14.04 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
163.824,0

0 
9,85 7,73 2,12 348.093,24 

27,50
% 

10.01.14.05 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 662,20 97,83 61,45 36,38 24.087,92 
59,19

% 

10.02.15 
Execução de Viga de Coroamento - 
Trecho a Céu Aberto 

              

10.02.15.03 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 25.920,00 9,85 7,73 2,12 55.074,82 
27,50

% 

10.02.15.04 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 540,00 97,83 61,45 36,38 19.642,82 
59,19

% 

10.02.17 Defensas de Concreto, Calçada e 
Enchimento 

       

10.02.17.02 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 924,67 97,83 61,45 36,38 33.635,43 
59,19

% 

10.02.17.04 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 14.592,48 9,85 7,73 2,12 31.006,10 
27,50

% 

10.02.18 Drenagem        

10.02.18.04 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 566,36 3,62 1,48 2,14 1.214,50 
145,3
2% 

    
Total 

Subitem 
10.02 

  2.028.882,07  

         

10.03 MERGULHÃO TAPANÃ        

10.03.01 Demolição        

10.03.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 
102.050,9

8 
3,62 1,48 2,14 218.838,12 

145,3
2% 

10.03.02 Construção do Reforço        

10.03.02.01 Locação topográfica da obra M² 12.059,26 3,26 0,48 2,78 33.481,33 
574,1
1% 

10.03.02.03 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 9.406,22 2,33 1,30 1,03 9.669,59 
78,96

% 

10.03.03 Pista Nova        

10.03.03.01 Sub-base de brita graduada simples        

10.03.03.01.
01 

Locação topográfica da obra M² 19.482,40 3,26 0,48 2,78 54.090,94 
574,1
1% 

10.03.03.01.
02 

Sub-base de brita graduada simples, 
com fornecimento de material 

M³ 2.922,35 203,70 195,52 8,18 23.895,47 4,18% 

10.03.04 Base de brita graduada BGS        

10.03.04.01 
Base de brita graduada simples - 
BGS, com fornecimento de material 

M³ 2.922,35 203,70 195,52 8,18 23.895,47 4,18% 

10.03.08 Locação da Obra        

10.03.08.01 Locação topográfica da obra M² 11.680,00 3,26 0,48 2,78 32.428,35 
574,1
1% 

10.03.09 Remoção Pavimentação        

10.03.09.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 7.574,00 3,62 1,48 2,14 16.241,69 
145,3
2% 

10.03.10 Cravação de Estacas Hélice 
Diâmetro 50 cm 

       

10.03.10.01 
Estaca Hélice 500 mm perfurada em 
solo 

M 28.350,00 188,24 175,30 12,94 366.883,02 7,38% 



 

 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

P. Sinapi 
+ BDI 

Sobrepreço 
Unit. (R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobre
preço Unid. Quant. P. Unit. 

(R$) 

10.03.10.02 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
213.192,0

0 
9,85 7,73 2,12 452.990,36 

27,50
% 

10.03.11 Escavação e Reaterro - Trecho a 
Céu Aberto 

       

10.03.11.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 32.373,71 3,62 1,48 2,14 69.422,18 
145,3
2% 

10.03.12 
Escavação e Reaterro - Trecho em 
Galeria 

       

10.03.12.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 61.898,62 3,62 1,48 2,14 132.735,40 
145,3
2% 

10.03.13 Execução de Laje de Fundo        

10.03.13.07 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
548.402,1

6 
9,85 7,73 2,12 1.165.244,91 

27,50
% 

10.03.14 Execução de Laje Superior 
Mergulhão e Reservatório 

       

10.03.14.04 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
491.642,4

0 
9,85 7,73 2,12 1.044.641,77 

27,50
% 

10.03.14.05 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 1.093,54 97,83 61,45 36,38 39.778,17 
59,19

% 

10.03.15 Execução de Viga de Coroamento - 
Trecho a Céu Aberto 

       

10.03.15.03 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 29.740,80 9,85 7,73 2,12 63.193,25 
27,50

% 

10.03.15.04 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 1.244,00 97,83 61,45 36,38 45.251,25 
59,19

% 

10.03.17 Defensas de Concreto, Calçada e 
Enchimento 

       

10.03.17.02 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 1.580,98 97,83 61,45 36,38 57.509,10 
59,19

% 

10.03.17.04 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 49.899,66 9,85 7,73 2,12 106.026,80 
27,50

% 

10.03.18 Drenagem        

10.03.18.04 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 899,18 3,62 1,48 2,14 1.928,20 
145,3
2% 

    
Total 

Subitem 
10.03 

  3.958.145,38  

         

    Total Item 
10 

  6.612.599,78  

         

11 TERMINAIS / ESTAÇÕES        

11.01 TERMINAL 1, 2 E 3        

11.01.01 Demolição        

11.01.01.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 41.861,30 3,62 1,48 2,14 89.767,37 
145,3
2% 

11.01.02 Construção do Reforço        

11.01.02.01 Locação topográfica da obra M² 
106.100,0

0 
3,26 0,48 2,78 294.576,04 

574,1
1% 

11.01.02.03 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 27.586,00 2,33 1,30 1,03 28.358,41 
78,96

% 

11.01.03 Pavimentação        

11.01.03.01 Sub-base de concreto - estrutura        

11.01.03.01.
01 

Locação topográfica da obra M² 58.581,80 3,26 0,48 2,78 162.646,51 
574,1
1% 

11.01.05 Fresagem de Pavimento Existente        

11.01.05.02 
Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante 

M³ 2.354,91 3,62 1,48 2,14 5.049,87 
145,3
2% 

11.01.09 Fundação - Blocos, Cintas        

11.01.09.04 Concreto fck = 10 mpa para lastro M³ 20,00 617,47 358,25 259,22 5.184,43 
72,36

% 

11.01.09.05 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 42.640,00 9,85 7,73 2,12 90.601,47 
27,50

% 



 

 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

P. Sinapi 
+ BDI 

Sobrepreço 
Unit. (R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobre
preço Unid. Quant. P. Unit. 

(R$) 

11.01.09.06 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 2.120,00 97,83 61,45 36,38 77.116,27 
59,19

% 

11.01.10 Estrutura        

11.01.10.02 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 80.960,00 9,85 7,73 2,12 172.023,81 
27,50

% 

11.01.10.03 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 7.345,00 97,83 61,45 36,38 267.178,78 
59,19

% 

    
Total 

Subitem 
11.01 

  1.192.502,96  

         

11.02 ESTAÇÕES 1 a 18        

11.02.01 Fundação - Blocos, Cintas e Laje        

11.02.01.05 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 5.669,82 2,33 1,30 1,03 5.828,57 
78,96

% 

11.02.01.10 Concreto fck = 10 mpa para lastro M³ 504,00 617,47 358,25 259,22 130.647,69 
72,36

% 

11.02.01.12 
Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50A 

kg 
131.280,0

0 
9,85 7,73 2,12 278.943,74 

27,50
% 

11.02.01.13 
Forma em compensado resinado, e = 
15 mm 

M² 6.399,00 97,83 61,45 36,38 232.767,46 
59,19

% 

    
Total 

Subitem 
11.02 

  648.187,47  

         

12 URBANIZAÇÃO        

12.01 Aterro de Calçada e Ciclovias        

12.01.02 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 12.675,00 2,33 1,30 1,03 13.029,90 
78,96

% 

12.02 Urbanização dos Terminais, 
Mergulhão e Acessos 

       

12.02.02 
Carga mecanizada de material 1ª 
categoria 

M³ 3.886,66 2,33 1,30 1,03 3.995,49 
78,96

% 

    
Total Item 

12 
  17.025,39  

         

    Total Sobrepreço da Amostra (R$) 12.877.223,0
4 

16,00
% 

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec-Contrato e Custos Sinapi/Sicro 
 
Ressalta-se que a data de referência de preço da proposta apresentada/contratada (planilha 
orçamentária) é novembro de 2013 e os preços adotados são “com desoneração” (ou 
desonerados). 
 
Alguns itens da amostra selecionada foram analisados de forma mais detalhada, tendo em 
vista a inclusão de insumos inadequados ou irregulares nas respectivas composições de custos 
unitários, conforme a seguir exemplificado: 
 
- Administração Local da Obra: 
 
O item “Administração Local da Obra” foi contratado pelo preço total de R$ 12.793.323,06, 
sendo prevista sua execução ao longo de 18 meses (parcela mensal = R$ 710.740,17), de 
acordo com cronograma físico financeiro e conforme composição de custo unitário contratual 
a seguir demonstrada: 
 

Tabela ADM Local – Proposta/Contrato 
Item Serviço  Unidade 
4.01 Administração Local da Obra Mês 



 

 

      

Código  Descrição  Unidade Coeficiente 
Custo 

Unitário  
Custo 
Total 

 MÃO DE OBRA     
1201 ALMOXARIFE Mês 1,00 3.282,34 3.282,34 
1202 APONTADOR Mês 1,00 16.681,28 16.681,28 
1204 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mês 1,00 6.138,71 6.138,71 
1205 AUXILIAR ALMOXARIFADO Mês 1,00 4.203,68 4.203,68 
1206 AUXILIAR TÉCNICO Mês 1,00 9.723,72 9.723,72 
1207 CHEFE ADMINISTRATIVO Mês 1,00 10.008,77 10.008,77 
1208 COMPRADOR Mês 1,00 9.341,52 9.341,52 
1209 DESENHISTA Mês 1,00 2.335,38 2.335,38 
1210 CHEFIA PESSOAL Mês 1,00 6.672,51 6.672,51 
1211 ENGENHEIRO PLENO Mês 1,00 72.730,41 72.730,41 

1212 
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Mês 1,00 7.906,93 7.906,93 

1213 ENGENHEIRO SENIOR Mês 1,00 49.526,07 49.526,07 
1214 GERENTE DO CONTRATO Mês 1,00 24.763,03 24.763,03 
1215 MÉDICO DO TRABALHO Mês 1,00 7.906,93 7.906,93 
1216 MESTRE DE OBRAS Mês 1,00 30.693,57 30.693,57 
1219 MOTORISTA Mês 1,00 4.624,05 4.624,05 
1222 TÉCNICO ENFERMAGEM Mês 1,00 3.669,88 3.669,88 
1224 TÉCNICO MEIO AMBIENTE Mês 1,00 3.669,88 3.669,88 
1225 TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO Mês 1,00 11.009,65 11.009,65 

 TOTAL MÃO DE OBRA    284.888,31 
 MATERIAL / SERVIÇO     

89001 ADICIONAL DE MÃO DE OBRA - 
FERRAMENTAS 15% 

% 1,00 64.043,68 64.043,68 

89002 ALUGUEL ENGENHARIA MORADIA UN 1,00 7.380,00 7.380,00 
89003 ALUGUEL MORADIA ADMINISTRAÇÃO UN 1,00 3.280,00 3.280,00 
89004 ALUGUEL MORADIA PRODUÇÃO UN 1,00 1.640,00 1.640,00 
89005 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO CENTRAL UN 1,00 5.740,00 5.740,00 

89006 ALUGUEL DE REFEITÓRIOS FRENTE DE 
SERVIÇO 

UN 1,00 4.428,00 4.428,00 

89007 CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO 
C/ 1 WCB COMPL 

UN 1,00 2.296,00 2.296,00 

89008 ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS UN 1,00 5.904,00 5.904,00 

89009 PCMAT-PROGRAMA CONTROLE DO 
MEIO AMBIENTE DE 

UN 1,00 205,00 205,00 

89010 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE 
MÉDICO E SAÚDE OCUPAC 

UN 1,00 205,00 205,00 

89011 PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS 

UN 1,00 205,00 205,00 

89012 LTCAT-LAUDO TÉCNICO CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABAL 

UN 1,00 205,00 205,00 

89013 
DESPESAS COM TREINAMENTO DE 
PESSOAL 

Mês 1,00 328,00 328,00 

89014 DESPESAS COM EXAMES ADMISSIONAIS, 
PERIÓDICOS E DEM E 

Mês 1,00 6.560,00 6.560,00 

89015 DESPESAS COM ASSESSORIA - JURÍDICA UN 1,00 4.100,00 4.100,00 

89016 DESPESAS COM ASSESSORIA - 
CONTABILIDADE 

UN 1,00 4.100,00 4.100,00 

 TOTAL MATERIAL/SERVIÇOS    110.619,68 



 

 

 EQUIPAMENTO     
95001 VEÍCULO LEVE DE PASSEIO UN 1,00 22.275,00 22.275,00 
95002 VEÍCULO COMERCIAL ATÉ 1,2 T UN 1,00 10.651,99 10.651,99 
95003 VEÍCULO COMERCIAL ATÉ 0,5 T UN 1,00 2.673,00 2.673,00 

 TOTAL EQUIPAMENTOS    35.599,99 
      
 MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO    146.219,67 
 MÃO-DE-OBRA    284.888,31 
 ENCARGOS SOCIAIS   49,87% 142.069,58 
 TOTAL PARCIAL    573.177,56 
 B.D.I   24,00% 137.562,61 
 TOTAL GERAL    710.740,17 

Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) 
 
Inicialmente, deve-se registrar que as unidades de medidas utilizadas nos orçamentos de obras 
públicas devem guardar proporcionalidade com o custo dos serviços de maneira que a variação 
no quantitativo desses durante a execução contratual não desequilibre economicamente o 
contrato. 
 
Observa-se que na proposta do Consórcio EIT/Paulitec foi adotado um coeficiente único (“1”) 
para aferir a quantidade de todos os insumos propostos, o que contraria a Súmula nº 258/2010 
do Tribunal de Contas da União – TCU. Na proposta apresentada não ficou claro o 
quantitativo real dos profissionais, materiais e equipamentos que foram contratados neste 
item. 
 
Para a verificação da adequabilidade dos preços contratados para o serviço “Administração 
Local da Obra” foi realizado cotejamento entre a composição dos custos unitários da 
contratada (Consórcio EIT/Paulitec) e o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – Sinapi (Subsidiariamente o SICRO), referência oficial do governo federal, 
sendo que a proposta do Consórcio foi ajustada de acordo com os quantitativos determinados 
na composição de custos unitários do orçamento base (fonte de referência da contratação pela 
Prefeitura) para ser possível um cotejamento equivalente. Dessa forma, verificou-se que a 
Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB aprovou e contratou o referido serviço contendo 
vários insumos com valores acima do constante no Sinapi, conforme demonstrado na tabela a 
seguir:  
 

Tabela Superfaturamento Potencial (sobrepreço) “Administração Local da Obra” 
(Contratado x SINAPI) 

Descrição dos Subitens com 
Sobrepreço Unid. 

Consórcio EIT/Paulitec Orçamento SINAPI 
Dif. P. 

Unit. % 
Dif. P. 

Unit. R$ Quan
t. 

Custo 
Unit. R$ 

Custo Total 
(A) R$ 

Quant. Custo 
Unit. R$ 

Custo Total 
(B) R$ 

Mão de Obra          

Almoxarife mês 2 3.049,93 6.099,86 2 2.637,98 5.275,95 15,62% 411,95 

Apontador mês 4 7.750,07 31.000,29 4 2.725,60 10.902,42 184,34% 5.024,47 

Auxiliar Administrativo mês 2 5.704,05 11.408,10 2 2.397,52 4.795,05 137,91% 3.306,53 

Auxiliar Almoxarifado mês 2 3.906,03 7.812,07 2 3.009,66 6.019,32 29,78% 896,37 

Auxiliar Técnico mês 3 6.023,48 18.070,44 3 5.353,07 16.059,20 12,52% 670,42 

Chefe de Pessoal mês 1 12.400,11 12.400,11 1 7.757,23 7.757,23 59,85% 4.642,89 

Engenheiro Pleno mês 5 27.032,26 135.161,32 5 24.022,90 120.114,48 12,53% 3.009,37 

Engenheiro Sênior mês 2 46.019,33 92.038,65 2 40.906,50 81.813,01 12,50% 5.112,82 



 

 

Mestre de Obra mês 3 19.013,52 57.040,56 3 4.239,83 12.719,49 348,45% 14.773,69 

Motorista mês 3 2.864,43 8.593,28 3 2.745,23 8.235,70 4,34% 119,19 

          

Material/Serviço          

Aluguel Engenharia Moradia und 3 3.050,40 9.151,20 3,00 2.188,58 6.565,73 39,38% 861,82 

Aluguel de Escritório Central und 1 7.117,60 7.117,60 1,00 2.728,88 2.728,88 160,82% 4.388,72 

          

Equipamento          

Veículo Comercial até 1,2 T und 2 6.604,23 13.208,47 2,00 5.081,77 10.163,53 29,96% 1.522,47 

Total (R$)    409.101,97   293.149,98   

O total do sobrepreço mensal (A - B) foi de R$ 115.951,99, que corresponde a 39,55 % no item analisado. 

Obs: Nos preços unitários do Consórcio EIT/Paulitec e no orçamento base está incluso o BDI de 24,00%. Nos 
orçamentos estão considerados encargos sociais desonerados. 
Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) e Sinapi (Subsidiariamente Sicro – Tabela de Preços 
Consultoria) 
 
De forma análoga, foi realizado cotejamento entre a composição dos custos unitários da 
contratada (Consórcio EIT/Paulitec) e o custo de referência constante do orçamento base da 
Prefeitura. Desse modo, constatou-se que a Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB 
aprovou e contratou o referido serviço contendo diversos insumos com valores muito acima 
do seu próprio custo de referência, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela Superfaturamento Potencial (Sobrepreço) “Administração Local da Obra” 
(Contratado x Orçamento Base) 

Descrição dos Subitens 
com Sobrepreço 

Unid. 

Consórcio EIT/Paulitec Orçamento Base (C/ BDI 
27,46%) 

Dif. % Dif. P. 
Unit. R$ 

Quant. Custo 
Unit. R$ 

Custo Total 
(A) R$ 

Quan
t. 

Custo 
Unit. R$ 

Custo 
Total (B) 

R$ 

Mão de Obra          

Apontador mês 4 7.750,07 31.000,29 4 3.151,83 12.607,32 145,89% 4.598,24 

Auxiliar Administrativo mês 2 5.704,05 11.408,10 2 3.939,79 7.879,58 44,78% 1.764,26 

Auxiliar Almoxarifado mês 2 3.906,03 7.812,07 2 2.773,27 5.546,55 40,85% 1.132,76 

Mestre de Obra mês 3 19.013,52 57.040,56 3 4.902,11 14.706,33 287,86% 14.111,41 

          

Material/Serviço          

Despesas com Assessoria - 
Jurídica 

und 1 5.084,00 5.084,00 1 1.274,60 1.274,60 298,87% 3.809,40 

Despesas com Assessoria - 
Contabilidade 

und 1 5.084,00 5.084,00 1 1.274,60 1.274,60 298,87% 3.809,40 

Total (R$)    117.429,03   43.288,98   

O total do sobrepreço mensal (A - B) foi de R$ 74.140,04, que corresponde a 171,27 % no item analisado. 

Obs: Nos preços unitários do Consórcio EIT/Paulitec está incluso o BDI de 24% e no orçamento base o BDI é 
de 27,46%. Nos orçamentos estão considerados encargos sociais desonerados. 
Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) e composição de custo unitário orçamento base 
 
Considerando que no cronograma físico financeiro original da obra e na planilha orçamentária 
contratual estão previstas medições e pagamentos do item “Administração Local da Obra” 
para 18 meses, o superfaturamento potencial (sobrepreço) total dos subitens retro identificados 



 

 

em relação ao Sinapi é de R$ 805.332,88 e em relação ao orçamento base é de R$ 526.058,54, 
conforme demonstrado nas tabelas a seguir: 
 

Tabela Resumo Sobrepreço Total ADM (Contratado x SINAPI) 

Descrição dos Subitens com 
Sobrepreço 

Unid. 
Cronograma 
Original 18 

meses 

Dif. P. Unit.  
R$ 

(Sobrepreço) 

Dif. % 
(Sobrepreço) 

Sobrepreço 
Total (R$) 

Mão de Obra      

Almoxarife mês 18 411,95 15,62% 7.415,18 

Apontador mês 18 5.024,47 184,34% 90.440,42 

Auxiliar Administrativo mês 18 3.306,53 137,91% 59.517,54 

Auxiliar Almoxarifado mês 18 896,37 29,78% 16.134,75 

Auxiliar Técnico mês 18 670,42 12,52% 12.067,50 

Chefe de Pessoal mês 18 4.642,89 59,85% 83.571,93 

Engenheiro Pleno mês 18 3.009,37 12,53% 54.168,63 

Engenheiro Senior mês 18 5.112,82 12,50% 92.030,84 

Mestre de Obra mês 18 14.773,69 348,45% 265.926,44 

Motorista mês 18 119,19 4,34% 2.145,47 

      

Material/Serviço      

Aluguel Engenharia Moradia und 18 861,82 39,38% 15.512,81 

Aluguel de Escritório Central und 18 4.388,72 160,82% 78.996,95 

      

Equipamento      

Veículo Comercial até 1,2 T und 18 1.522,47 29,96% 27.404,41 

Total Sobrepreço (R$)     805.332,88 

Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) e Sinapi (Subsidiariamente Sicro – Tabela de Preços 
Consultoria) 
 

Tabela Resumo Sobrepreço Total ADM (Contratado x Orçamento Base) 

Descrição dos Subitens com 
Sobrepreço 

Unid. 
Cronograma 
Original 18 

meses 

Dif. P. Unit.  
R$ 

(Sobrepreço) 

Dif. P. Unit.  
% 

(Sobrepreço) 

Sobrepreço 
Total (R$) 

Mão de Obra      

Apontador mês 18 4.598,24 145,89% 82.768,35 

Auxiliar Administrativo mês 18 1.764,26 44,78% 31.756,75 

Auxiliar Almoxarifado mês 18 1.132,76 40,85% 20.389,67 

Mestre de Obra mês 18 14.111,41 287,86% 254.005,36 

      

Material/Serviço      

Despesas com Assessoria - 
Jurídica 

und 18 3.809,40 298,87% 68.569,20 

Despesas com Assessoria - 
Contabilidade 

und 18 3.809,40 298,87% 68.569,20 

Total Sobrepreço (R$)     526.058,54 

Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) e composição de custo unitário orçamento base 
 



 

 

- Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante: 
 
Na composição de custo unitário do serviço “Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante” (Consórcio EIT/Paulitec) constam os equipamentos “caminhão 
basculante – 10m3” e “pá carregadeira de pneus – 1,80m3”, conforme a seguir demonstrado: 
 

Tabela Composição - Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante - 
Consórcio 

Item Serviço Unidade 
05.02.01.02 Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante M3 

Código Descrição Unidade Coeficiente  
Custo 
Unit. 

Custo 
Total 

 Mão de Obra     
      
      
 Material/Serviço     
       
       
 Equipamento     

94008 Caminhão Basculante - 10 m3 H 0,0182 106,8 1,94 
94015 Pá Carregadeira de Pneus - 1,80 m3 H 0,0091 108,7 0,98 

      
Material/Serviço/Equipamento  2,92 

Mão de Obra   
Encargos Sociais 89,97%  

Total Parcial  2,92 
BDI 24,00% 0,70 

Total Geral R$ 3,62 
Obs: O serviço consta em diversos itens da planilha orçamentária. 

Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) 
 
No serviço em questão, o equipamento operativo é a pá carregadeira, que deve ter o maior 
custo, e o caminhão basculante é o equipamento improdutivo (estático), que deve ter o menor 
custo. Contudo, observa-se na composição de custo unitário do Consórcio justamente o 
inverso, o caminhão basculante – 10 m3 tem o custo de R$ 1,94/m3 e a Pá Carregadeira de 
Pneus - 1,80 m3 tem o custo de R$ 0,98/m3, ou seja, o equipamento improdutivo tem um custo 
R$ 0,96/m3 (97,96%) superior ao do equipamento operativo. 
 
Para se chegar ao valor real do serviço, foi adotado o custo improdutivo do caminhão 
basculante – 10 m3 (R$ 10,97/h) constante do SICRO 2 (não há no Sinapi essa informação) 
na mesma composição de custo unitário da contratada. Dessa forma, obtém-se o valor real do 
serviço que corresponde a R$ 1,48/m3 com BDI de 24,00%, conforme a seguir demonstrado: 
 

Tabela Composição - Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante - 
Real 

Item Serviço Unidade 
05.02.01.02 Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante M3 

Código Descrição Unidade Coeficiente  Custo Unit. 
Custo 
Total 

 Mão de Obra     
      
      



 

 

 Material/Serviço     
       
       
 Equipamento     

94008 Caminhão Basculante - 10 m3 H 0,0182 10,97 0,20 
94015 Pá Carregadeira de Pneus - 1,80 m3 H 0,0091 108,7 0,99 

      
Material/Serviço/Equipamento  1,19 

Mão de Obra   
Encargos Sociais 89,97%   

Total Parcial  1,19 
BDI 24,00% 0,29 

Total Geral R$ 1,48 
Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) e insumo “Sicro” 

 
Nesse item, o superfaturamento potencial (unitário) constatado é de R$ 2,14/m3 (R$ 3,62 – 
R$ 1,48), correspondente à 144,59%. Considerando o valor total do serviço contratado 
inicialmente, o superfaturamento potencial (sobrepreço) é de R$ 1.405.063,27 (R$ 2,14 x 
656.571,62 m3). 
 
- Carga mecanizada de material 1ª categoria: 
 
De forma análoga ao item anterior, constatou-se ocorrência similar no serviço “Carga 
mecanizada de material 1ª categoria”. Nesse caso, observa-se que foi adotado um custo 
bastante elevado para o equipamento “Caminhão Basculante – 10 m3”, que é improdutivo 
(estático), conforme a seguir demonstrado: 
 

Tabela Composição - Carga mecanizada de material 1ª categoria - Consórcio 
Item Serviço Unidade 

06.01.02.03 Carga mecanizada de material 1ª categoria M3 

Código Descrição Unidade Coeficiente  Custo Unit. 
Custo 
Total 

 Mão de Obra     
      
      
 Material/Serviço     
      
      
 Equipamento     

94008 Caminhão Basculante - 10 m3 H 0,008800 106,80 0,93 
94015 Pá Carregadeira de Pneus - 1,80 m3 H 0,008800 108,70 0,95 

      
Material/Serviço/Equipamento  1,88 

Mão de Obra   
Encargos Sociais 89,97%  

Total Parcial  1,88 
BDI 24,00% 0,45 

Total Geral R$ 2,33 
Obs: O serviço consta em diversos itens da planilha orçamentária. 

Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) 
 



 

 

Para se chegar ao valor real do serviço, foi adotado o custo improdutivo do caminhão 
basculante – 10 m3 (R$ 10,97/h) constante do SICRO 2 (não há no Sinapi essa informação) 
na mesma composição de custo unitário da contratada. Dessa forma, obtém-se o valor real do 
serviço que corresponde a R$ 1,30/m3 com BDI de 24,00%, conforme a seguir demonstrado: 
 

Tabela Composição - Carga mecanizada de material 1ª categoria - Real 
Item Serviço Unidade 

06.01.02.03 Carga mecanizada de material 1ª categoria M3 

Código Descrição Unidade Coeficiente  Custo Unit. 
Custo 
Total 

 Mão de Obra     
      
      
 Material/Serviço     
      
      
 Equipamento     

94008 Caminhão Basculante - 10 m3 H 0,008800 10,97 0,10 
94015 Pá Carregadeira de Pneus - 1,80 m3 H 0,008800 108,70 0,95 

      
Material/Serviço/Equipamento  1,05 

Mão de Obra   
Encargos Sociais 89,97%  

Total Parcial  1,05 
BDI 24,00% 0,25 

Total Geral R$ 1,30 
Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) e insumo “Sicro” 

 
Nesse item, o superfaturamento potencial (unitário) constatado é de R$ 1,03/m3 (R$ 2,33 – 
R$ 1,30), correspondente à 79,23%. Considerando o valor total do serviço contratado 
inicialmente, o superfaturamento potencial é de R$ 129.951,96 (R$ 1,03 x 126.166,95 m3). 
 
- Forma em compensado resinado, e=15 mm: 
 
O serviço em tela foi contratado pelo preço unitário de R$ 97,83/M2, conforme composição 
de custo unitário a seguir discriminada:  
 

Tabela Composição - Forma em compensado resinado, e=15 mm - Consórcio 
Item Serviço Unidade 

10.01.05.07 Forma em compensado resinado, e=15 mm M2 

Código Descrição Unidade Coeficiente  Custo Unit. 
Custo 
Total 

 Mão de Obra     
2013 Carpinteiro (SGSP) H 2,50000 6,39 15,97 
2014 Ajudante de Carpinteiro H 2,50000 5,27 13,17 

       
 Material/Serviço     

11012 Compensado plastificado 15mm M2 0,42990 32,13 13,81 
11046 Pinus – Pontalete de 3” x 3” – Bruto M 1,00000 2,01 2,01 
11066 Pinus – Sarrafo de 1” x 4” – Bruto M 1,53000 0,91 1,39 
11070 Pinus – Tábua de 1” x 12” – Bruto M 1,600000 3,41 5,45 
17515 Prego 18 x 27 Comum - Polido Kg 0,200000 4,48 0,89 



 

 

       
 Equipamento     

      
      

Material/Serviço/Equipamento  23,55 
Mão de Obra  29,14 

Encargos Sociais 89,97% 26,21 
Total Parcial  78,90 

BDI 24,00% 18,93 
Total Geral R$ 97,83 

Obs: O serviço consta em diversos itens da planilha orçamentária. 
Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) 

 
Nessa composição de custo unitário verifica-se a inclusão do insumo “Compensado 
plastificado”, que é divergente do especificado no serviço em questão (“Forma em 
compensado resinado, e=15 mm”), além de ser um material mais caro, o que aumenta o custo 
final do serviço.  
 
Em cotejamento ao Sinapi não foi identificada composição exata para o referido serviço na 
data de referência (novembro/2013). Conquanto, para certificação de que o preço do serviço 
contratado encontrava-se de acordo com o custo de referência oficial do governo federal, 
adotou-se a composição de custo unitário código 84221 – “Forma para estruturas em concreto 
(pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 
18 mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem – exclusive escoramento)”. 
Neste caso, foram realizados ajustes para adequação da referida composição, substituindo-se 
a chapa compensada plastificada de 18 mm pela chapa compensada resinada de 17 mm, sendo 
que a mesma é, também, superior à chapa especificada (resinada 15 mm), mas tem um custo 
menor do que a plastificada de 15 mm da proposta (não há no Sinapi a chapa resinada com 
espessura de 15 mm para a data de referência do orçamento/proposta – novembro/2013). 
Ressalta-se, ainda, que, embora não esteja previsto “desmoldante para forma de madeira”, o 
mesmo foi considerado na composição por ter um impacto pequeno no preço e por ser um 
produto bastante utilizado e eficiente nesse tipo de serviço. Dessa forma, foi detectado um 
sobrepreço unitário no item/serviço analisado de R$ 36,38 / M2 (59,20%), conforme a seguir 
demonstrado: 
 

Tabela Composição - Forma para estruturas em concreto – Cod. Sinapi 84221 (Ajustada) 

Código Descrição Unidade Coeficiente  Custo Unit. 
Custo 
Total 

 Mão de Obra     
1213 Carpinteiro de Formas H 1,4400 9,25 13,32 

6117 Ajudante de Carpinteiro H 0,3600 7,24 2,60 

 Adicional de mão de obra 20,51%    3,27 

      

 Material/Serviço     

1358 
Chapa madeira compensada resinada 
2,2 x 1,1m x 17mm p/ forma concreto 

M2 0,5600 23,59 13,21 

2692 Desmoldante p/ forma de madeira L 0,0060 8,41 0,05 

4491 
Peça de madeira nativa / Regional 7,5 
cm (3x3) não aparelhada (p/ forma) 

M 2,3100 3,45 7,97 

4506 
Peça de madeira nativa / Regional 2,5 
x 10 cm  (1x4”) não aparelhada 
(sarrafo p/ forma) 

M 2,3100 3,45 7,97 



 

 

 
Prego polido com cabeça 17 x 21 
Comum -  

Kg 0,2900 6,63 1,92 

       

 Equipamento     
      

      

Material/Serviço/Equipamento  30,37 
Mão de Obra (incluso encargos)  19,19 

Total Parcial  49,56 
BDI 24,00% 11,89 

Total Geral R$ 61,45 
Fonte: Sinapi 

 
Sobrepreço Unitário: R$ 97,83 – R$ 61,45 = R$ 36,38 (59,20%). 
 
A amostra foi selecionada considerando a materialidade dos itens/serviços contratados e a 
possibilidade de cotejamento dos mesmos com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil - Sinapi, fonte oficial de referência do governo federal. 
 
A amostra analisada consistiu em quatorze itens de serviços contratados, totalizando o 
montante de R$ 80.478.250,32, correspondendo a 30,52 % do contrato assinado. Dos serviços 
analisados foi detectado sobrepreço (superfaturamento potencial) em onze, no montante total 
de R$ 12.877.223,04 correspondendo a 16,00 % da amostra. 
 
Considerando a realização de pagamentos até a 12ª medição, o valor do superfaturamento, 
dessa amostra, foi de R$ 2.837.351,66. Vale informar que os itens relativos ao “Fornecimento 
preparo e colocação de aço CA-50” e “Concreto fck = 10 mpa para lastro” estão calculados 
em itens específicos deste relatório. 
 
A proposta do Consórcio EIT/Paulitec foi analisada e aprovada pela SEURB, conforme 
Parecer Técnico sobre a Concorrência nº 10/2014 SEURB, assinado pelo Diretor do 
Departamento de Obras Civis – DEOC, (CPF: ***.714.852-**) em 05 de novembro de 2014. 
No referido parecer não foi mencionada irregularidade quanto aos preços unitários da proposta 
do Consórcio EIT/Paulitec. Outrossim, não consta no processo licitatório em questão qualquer 
questionamento, por parte da Prefeitura, quanto ao sobrepreço detectado na referida 
contratação. 
 
Apesar da CAXA ter realizado análises e respectiva aprovação parcial dos orçamentos, 
conforme “Laudos de Análise do Empreendimento – LAE” e “Verificações de Resultado de 
Processo Licitatório – VRPL”, não foram encontradas evidências de que o Agente Financeiro 
da Operação de Crédito (CAIXA) tenha identificado sobrepreço na proposta do Consórcio 
EIT/Paulitec, que é parte integrante do Termo de Contrato nº 152/2014 SEURB (cláusula 
segunda) firmado pela Prefeitura Municipal de Belém e decorrente da execução do objeto do 
Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13.. 
 
Pelo exposto e diante das evidências coletadas, constata-se que houve falhas na elaboração do 
projeto básico, no que se refere à orçamentação e especificação dos serviços, impactando em 
prejuízo potencial para o erário. 
 
Conclui-se que a CAIXA se omitiu quanto às análises do orçamento base e da proposta do 
Consórcio EIT/Paulitec, concorrendo diretamente na contratação irregular dos serviços com 



 

 

sobrepreço, efetuada pela Prefeitura Municipal de Belém/PA, impactando em prejuízo na 
execução da obra. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016, o gestor se 
manifestou da seguinte forma: 
 
“O Relatório Preliminar indica um sobrepreço no valor de R$ 12.877.223,04 na proposta do 
contratado EIT/Paulitec contratada pela Prefeitura Municipal de Belém para a execução da 
obra do BRT Belém. 
 
3.1. Jogo de Planilha que teria gerado sobrepreço e reduzido o desconto ofertado na 
licitação; 
3.2. Duplicidade do Adicional de Mão de Obra no Orçamento de referência; 
3.3. Previsão e Pagamento de Serviços em Duplicidade; 
3.4 Sobrepreço no serviço de confecção de Pavimentos Rígidos; 
3.5 Sobrepreço no Lastro de Concreto Magro; 
3.6 Serviço de Concreto Compactado a Rolo; 
3.7 Sobrepreço nos Serviços de Terraplanagem no Terminal do Mangueirão; 
3.8 Sobrepreço no Fornecimento e Preparo e Colocação de Aço CA 50; 
3.9 Sobrepreço no Serviços de CBUQ Capa e Binder; 
3.10 Sobrepreço na Execução de Estacas Tipo Hélice Continua 300 e 500mm; 
3.11 Sobrepreço nos Elementos de Drenagem (poços de visita e bocas de lobo); 
3.12 Sobrepreço no Transporte de Materiais 
 
Comentários/Justificativas 
 
Analisando os apontamentos contidos no Relatório Preliminar de Auditoria, assim como as 
planilhas constantes no Relatório Preliminar de Auditoria sobre os itens acima, a primeira 
observação relevante consiste no fato de que, para a análise técnica, não foram considerados 
todos os parâmetros oficiais da Tabela referencial adotada para a elaboração do Orçamento 
Base da Administração (SINAPI).  
 
Segundo a análise técnica, deveria ter sido utilizada, como referência oficial de preços para 
alguns serviços a tabela SICRO ao invés do SINAPI, por consignarem valores mais 
vantajosos para a Administração. Demais disso, ao extrair alguns valores referenciais do 
próprio SINAPI, a auditoria não considerou o fato de que os custos envolvidos deveriam 
abranger os encargos complementares, contemplados pelo próprio SINAPI a partir de 
junho/2014.  
 
Assim, embora o orçamento-base tenha como referência novembro/2013, não se pode olvidar 
que este já considerou a existência dos encargos complementares, razão pela qual, a exclusão 
desse custo, na referida análise técnica, ocasiona a formação de novas “composições de 
preços”, divergentes das previstas na Planilha Orçamentária licitada, levando à conclusão 
equivocada da existência de sobrepreço. 
 
Sobre a utilização da referência oficial de preços que consta na licitação (SINAPI, 
NOV/2013), verifica-se sua pertinência em razão das particularidades das obras, pois, é bom 



 

 

que se ressalte, o local de execução consiste em avenida de tráfego intenso, de forma que a 
mensuração dos custos dos serviços não poderia olvidar tais circunstancias. 
 
Por essa razão, os custos orçados na Planilha licitada da obra levaram em consideração a 
produtividade efetiva das máquinas, veículos e equipamentos, os quais não coincidem com os 
registrados nos sistemas referenciais de preço, em função das frentes de serviços 
apresentarem uma série de interferências externas relacionadas à interrupção do tráfego, 
trânsito de veículos e de pessoas constante, etc. 
 
Desse modo, é crucial que qualquer análise dos custos envolvidos na obra em referência, não 
olvide as particularidades locais, as quais, no caso concreto, inviabilizaram a adoção da 
referência de custos da forma como proposta no Relatório Preliminar de Auditoria em 
comento. 
 
Antes, porém, de adentrarmos em cada tópico das composições dos serviços discriminadas 
no relatório, convém, elucidar, preliminarmente, que o critério de julgamento estabelecido 
no Edital Convocatório foi o MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do art. 45, §1º, I da Lei nº 
8.666/93, sendo que, em função do regime de execução dos serviços (empreitada por preço 
unitário), foi devidamente estabelecido o critério de aceitabilidade de preço unitário no item 
7.2, “c”  do Edital, em conformidade com que determina o art. 40, X, da Lei nº 8.666/93. 
 
Nada obstante a inexistência de licitação do tipo MAIOR DESCONTO, mormente em se 
tratando o objeto licitado de obra de engenharia, é efetivada análise constante no Relatório 
Preliminar de Auditoria no sentido de que teria ocorrido “jogo de planilhas” não 
considerado na análise da proposta do Consórcio EIT/PAULITEC, em função da inexistência 
de concessão do mesmo percentual de desconto para os itens de maior relevância no 
orçamento. 
 
Contudo, não se alinha ao preconizado pela Lei nº 8.666/93 o entendimento exposto, uma vez 
que todos os preços unitários respeitaram o critério de aceitabilidade por se encontrarem 
menores que os estimados, e, quanto ao preço global, foi aceita e classificada a proposta mais 
vantajosa para a Administração, por ter sido a de menor preço ofertada no certame. 
 
Demais disso, já decidiu o Tribunal de Contas da União, através do Acórdão nº 1214/2009-
Plenário, “a identificação de sobrepreço em planilha orçamentária da obra pública deve 
estar acompanhada da devida fundamentação técnica, inclusive no que diz respeito à 
viabilidade de execução dos serviços cujos custos tenham sido utilizados como parâmetros 
de preços, em face das particularidades da obra fiscalizada e do local dos serviços.” 
 
Tendo por base todas essas premissas, e, diante dos quadros comparativos de preços 
unitários constantes no Relatório Preliminar em referência, apresentados no item 3, nos quais 
constam algumas CPU’s paradigmas descritas pela fiscalização, são necessárias as seguintes 
considerações: 
 
3.1- Administração Local da Obra 
 
Com o propósito de demonstrar a inexistência do indício de sobrepreço do custo com a 
Administração Local consta, abaixo, um comparativo no qual são considerados todos os 
insumos constantes na Composição de Preço Unitário do aludido serviço do orçamento base. 



 

 

Assim, será possível identificar, não o “custo em tese”, mas o real custo orçado e do SINAPI 
para compará-los com o valor final contratado. 
 
Certamente, nenhum insumo da CPU do orçamento base poderia ser desconsiderado, o que 
comprometeria a validade do comparativo entre os custos. 
 
Para os custos do SINAPI foram adotados os valores constantes na tabela de novembro de 
2013 já com os salários desonerados. Esses salários não contêm os custos com os Encargos 
Complementares, todavia a tabela do SINAPI de julho de 2014 já contempla os custos com e 
sem os Encargos Complementares. Desta forma, é possível verificar o percentual real dos 
custos de cada função. 
 
Veja-se que os percentuais apurados na tabela do SINAPI, quando transformados em 
percentual, resultam em um valor bem diferente do Sicro, que restringe os encargos em EPI, 
alimentação e transporte, já que os demais estavam considerados nos seus encargos sociais 
dessa tabela. Todavia, para os Encargos Complementares do SINAPI os valores que são 
compatíveis com os encargos sociais desonerados são os constantes da tabela de julho de 
2014. 
 
O SINAPI faz uma abordagem diferente para o cálculo dos encargos complementares. O 
SINAPI não adota correlação percentual entre os salários com encargos sociais e os custos 
dos Encargos Complementares. 
 
Com efeito, os itens Alimentação, Transporte, Exames e Seguros participam da composição 
como insumos, sendo seus preços calculados conforme metodologia detalhada nesta 
publicação e atualizados semestralmente considerando o estabelecido nas convenções 
coletivas vigentes. Os itens EPI e Ferramentas participam como composições auxiliares, 
formadas por insumos do SINAPI, cujos preços são atualizados mensalmente a partir de 
coleta realizada pelo IBGE1. 
 
O SINAPI foi adotado pois estabelece um critério mais preciso para apuração destes custos 
ao tratá-los como insumos sujeitos aos procedimentos de cotação periódicos, tal como os 
demais insumos das suas composições de preços unitários. 
 
Em análise aos custos dos salários da Tabela do SINAPI de novembro de 2013 e julho de 
2014, pode-se verificar que os valores horários são os mesmos, por se tratar do mesmo ano 
base da construção civil de Belém. 
 
O quadro a seguir evidencia o contrário da conclusão obtida através do Relatório Preliminar 
de Auditoria. Considerando todos os custos envolvidos, notadamente os encargos 
complementares que foram corretamente previstos, verifica-se que os salários desonerados, 
conforme tabela do SINAPI com os Encargos Complementares estão acima dos salários 
utilizados pela Secretaria de Urbanismo na apuração no orçamento base do edital. Segue o 
demonstrativo: 
 

                                                 
1   SINAPI: metodologias e conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – Brasília: CAIXA, 2015. ISBN 978-85-86836-43-5. 
Pag. 108. 



 

 

Salários de novembro de 2013, com desoneração e Encargos Complementares da Tabela do SINAPI 

Cod. 
Sinapi Função Und 

jul/14 nov/13 jul/14 e 
nov/13 

% Orç. Base 

% de Desc. 
do Orç.Base 
em Relação 
ao SINAPI 

Sem 
Encargos 
compleme

ntares 

Sem 
Encargos 

complementa
res 

Com 
Encargos 

complementa
res 

6111 Servente R$/h 6,69 6,69 10,58 36,77% 9,06 14,37% 

1214 
Oficial-
Carpinteiro 

R$/h 9,25 9,25 13,14 29,60% 12,54 4,57% 

6160 Soldador R$/h 9,76 9,76 13,66 28,55% 12,56 8,05% 

6117 
Ajudante-
carpinteiro 

R$/h 6,95 6,95 10,84 35,89% 9,82 9,41% 

MÉDIA 9,10% 

 
As funções discriminadas no quadro acima são as que integram quase a totalidade das 
Composições de Preços Unitários dos serviços licitados. Pode-se observar que os custos com 
mão de obra do orçamento base estão em média 9,10% abaixo dos custos do SINAPI. 
 
Todavia, verificando as composições do orçamento base, nota-se que o custo com servente 
representa em média 40% do custo da mão de obra e 60 % para os oficiais. Levando-se em 
consideração esse dado, observa-se que tais valores no SINAPI se apresentam  superiores em 
8,49% (14,37% × 0,40 + 4,57% × 0,60) em relação ao custo de mão de obra constante no 
orçamento base da licitação. Ao invés de sobrepreço, os custos estimados para esse item 
estão, em verdade, abaixo do SINAPI em quase 9%. 
 
Fica evidenciado que, mesmo considerando a aplicação de uma parcela destinada a horas 
extras, os custos com mão de obra do SINAPI são 8,49% maiores que os do orçamento do 
Edital. Assim, para o caso específico dos custos com mão de obra, na elaboração de um 
comparativo com o SINAPI, não há outra forma senão considerar os custos do próprio 
SINAPI. 
 
Acrescente-se a isso, o fato de que ao somarmos o valor de 3% referente às despesas com 
ferramentas (Sinapi) para a execução dos serviços contratados, obtém-se 11,49% (8,49% + 
3%). Isto significa que, mesmo mantendo-se os 15,51% de ferramentas e adicional constante 
em algumas Composições de Custos Unitários, o orçamento base licitado ainda estaria 
subestimado. 
 
A seguir são relacionadas as CPUs principais que não contemplam os 15,51% de 
complementação de encargos. 
 

� Tapume em chapa de compensado 

� Piso Monolítico em concreto de alta resistência com revestimento 

antiderrapante, ref. "Série P600 A" 

� Execução de concreto projetado, com consumo de cimento 350kg/m3 

� Esgotamento de valas com bomba 



 

 

� Colchão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com 

carro de mão e fornecimento 

� Piso tátil para PNE. 

� Transporte de material (bota fora) DMT=<20km 

� Concreto fck=35MPa 

� Fabricação, transporte, soldagem de vigas metálicas em perfil soldado aço 
ASTM A 242 ou similar (ASTM A 588 COS-AR-COR, USI-SAC-50), patinável, 
atmosférica, incluindo travejamento, enrijece dores, conectores e placas de 
apoio 

 
As demais Composições de Custos, para as quais não foi utilizada a referência de 15,51%, 
tiveram seus custos extraídos diretamente da tabela SINAPI. 
 
Destarte, torna-se relevante, por fim, observar que além de ter sido observado o critério de 
julgamento (MENOR PREÇO GLOBAL) assim como julgada a proposta de acordo com o 
critério de aceitabilidade de preços unitários inferiores aos estimados, ainda que se 
considerasse o critério que, de forma reflexa, objetivaria demonstrar suposto jogo de 
planilhas,  basta verificar, na curva ABC, quais foram os 10(dez) principais itens, 
correspondentes a 54,13% do valor licitado/contrato e os correspondentes descontos, 
consoante demonstrado a seguir, para concluir que não subsistem as constatações contidas 
no Relatório Preliminar de Auditoria também quanto a esse particular. 

 

Fica evidenciado pela tabela acima que, além de terem sido observados tanto o critério de 
julgamento (MENOR PREÇO GLOBAL) quanto o critério de aceitabilidade de preços 
unitários (inferiores aos estimados), observa-se que o desconto ofertado de 12,2% foi 
aplicado em diversos preços unitários de serviços relevantes da planilha, refletindo no valor 
global. Tanto que a proposta vencedora foi a de menor preço, e, portanto, apresentou-se como 
a mais vantajosa para a Administração. 
 
Já no que se refere ao aditamento dos itens mencionados no Informamos que os quantitativos 
aditivados foram modificados em função do detalhamento do projeto executivo. 
 

DESCRIMINAÇÃO UN  LICITADO  CONTRATADO ord. % Red.

Fornecimento preparo colocação aço CA-50A kg  23.867.915,79    23.771.382,26 1º -0,40%

Transporte de material (bota fora) DMT=<20km m³xkm  22.658.421,54    20.023.721,36 2º -11,63%
Pavimento concreto de Cimento Portland fctk = 4,5 MPa, com

forma deslizante
m³  18.911.154,33    16.623.300,30 3º

-12,10%

Concreto fck=35MPa m³  14.089.552,35    12.046.741,61 4º -14,50%
Fabricação, transporte, soldagem de vigas metalicas em perfil

soldado aço ASTM A 242 ou similar (ASTM A 588 COS-AR-COR, USI-

SAC-50), patinável, atmosférica, incluindo travejamento,

enrijecedores, conectores e placas de apoio

kg  13.215.640,35    10.610.482,19 5º -19,71%

Fornecimento de CBUQ, faixa "C",usinagem e aplicação, exclusive

transporte
t  13.162.254,88    11.320.987,76 6º

-13,99%

Estaca Hélice 500mm perfurada em solo m  11.534.866,67      8.711.370,72 7º -24,48%

Concreto Fck 15 MPa, com junta plastica esp= 8 cm e calçada..... m²    9.926.970,57      9.228.289,36 8º -7,04%

Montagem da estrutura metálica t    6.408.557,95      5.134.821,25 9º -19,88%

Poço de visita em concreto armado de 1,5 x 1,5 x 2,5 un    5.820.488,70      5.366.146,50 10º -7,81%



 

 

Cabe ainda abordar, com base no que foi exposto, que a Planilha licitada não se encontra 
com preços majorados relativamente ao custo dos Encargos Complementares dos 
operadores. Note-se que o valor de 15,51%, ou os especificados em cada CPU, foi aplicado 
apenas sobre o Subtotal do grupo mão de obra discriminado nessas CPUs.  
Todavia, de acordo com o SINAPI: 
 

Em função das características das atividades exercidas, algumas categorias 
profissionais são diferenciadas, tendo um ou mais itens não incidentes no 
custo de Encargos Complementares. Como exemplos temos as categorias 
de Motoristas (caminhão, veículos leves ou pesados) que não consideram 
os custos de Ferramentas e de EPIs e as categorias de Operadores de 
Máquinas que não consideram os custos de Ferramentas2. (Grifamos) 

 
Sabidamente, todos os custos relacionados com a mão de obra de operação dos equipamentos 
estão representados nos valores dos custos dos equipamentos das CPUs do SINAPI, sendo 
que a parcela do improdutivo dos equipamentos é exclusivamente referente ao custo com o 
operador, conforme preconiza o Manual do Sicro e do SINAPI. Destaque-se que essas 
despesas de Encargos Complementares dos operadores não estão em nenhum outro 
componente dos custos, senão incluídos nos custos dos equipamentos, tanto na parcela dos 
custos produtivos quanto nos custos improdutivos, conforme está determinado no texto 
anteriormente transcrito do Manual do SINAPI. 
 
Desta forma, comparando o orçamento de referência com as Tabelas do SINAPI, nada 
obstaria à inclusão do referido custo em todas as CPUs, calculado por meio da somatória do 
total da multiplicação dos custos improdutivos pela quantidade dos equipamentos utilizados, 
dividido pela produção da equipa da CPU, sobre o qual incidiria o percentual de 26,92%, 
conforme demonstrado a seguir. 
 

Cod. 
Sinapi 

Função und R$/h 

4238 Operador de Rolo h 9,61 

88303 Operador de Rolo com encargos Adicionais h 13,15 

   26,92% 

 
O quadro apresentado a seguir promove o comparativo do custo específico do item “PMB 
Local” na hipótese de incidirem os custos dos Encargos Complementares da mão de obra dos 
operadores, na Planilha Licitada. 

                                                 
2 SINAPI: metodologias e conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – Brasília: CAIXA, 2015. ISBN 978-85-86836-43-5. 
Pag. 109.  



 

 

Para mensuração dos salários foram consultados os valores na tabela do SINAPI. Para as funções 
não localizadas, foi procedido o cálculo considerando a mesma proporção entre as funções 
existentes no SINAPI e orçamento base, ou então utilizados os custos de funções com salários 
similares. Para o caso de custo da tabela em “horas” e da CPU em “mês”, o valor em horas foi 
multiplicado por 220 horas por mês, conforme determina a legislação. Tabela “PMB Local da Obra” 
(Contrato × Orç. Base × SINAPI) 
CP417 - Descrição do 

Serviço 
Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

PMB local da obra – 
Mês 

Orç 
base/ 
SINA

PI 

Con-
trato 

Orç 
Edital 

/ 
SINAPI 

Con-
trato 

Orç base Contrato SINAPI Orç base Proposta SINAPI 

Equipamento / 
Modelo 

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

VEÍCULO LEVE DE 
PASSEIO 

UN   10,00 1,00 3.200,00 22.275,00 7.210,00 32.000,00 22.275,00 72.100,00 

VEÍCULO 
COMERCIAL ATÉ 1,2 
T 

UN   2,00 1,00 5.900,00 10.651,99 12.700,00 11.800,00 10.651,99 25.400,00 

VEÍCULO 
COMERCIAL ATÉ 0,5 
T 

UN   1,00 1,00 3.000,00 2.673,00 7.210,00 3.000,00 2.673,00 7.210,00 

Total (A) 46.800,00 35.599,99 
104.710,0

0 

Mão de Obra Unidade Coeficiente Custo Unitário     
Custo 
Total 

ALMOXARIFE H MÊS 440,00 1,00 11,18 3.282,34 9,67 4.919,20 3.282,34 4.254,80 

APONTADOR H MÊS 880,00 1,00 11,24 16.681,28 9,72 9.891,20 16.681,28 8.553,60 

ASSISTENTE SOCIAL MÊS MÊS 1,00 1,00 6.000,00 0,00 5.160,00 6.000,00 0,00 5.160,00 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

H MÊS 440,00 1,00 14,05 6.138,71 12,08 6.182,00 6.138,71 5.316,52 

AUXILIAR 
ALMOXARIFADO 

H MÊS 440,00 1,00 9,89 4.203,68 8,51 4.351,60 4.203,68 3.742,38 

AUXILIAR TÉCNICO H MÊS 660,00 1,00 22,08 9.723,72 19,09 14.572,80 9.723,72 12.599,40 
CHEFE 
ADMINISTRATIVO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 
15.000,0

0 
10.008,77 12.900,00 15.000,00 10.008,77 12.900,00 

COMPRADOR MÊS MÊS 2,00 1,00 7.000,00 9.341,52 6.020,00 14.000,00 9.341,52 12.040,00 

DESENHISTA MÊS MÊS 1,00 1,00 3.500,00 2.335,38 3.581,60 3.500,00 2.335,38 3.581,60 

CHEFIA PESSOAL MÊS MÊS 1,00 1,00 
10.000,0

0 
6.672,51 8.600,00 10.000,00 6.672,51 8.600,00 

ENGENHEIRO 
PLENO 

MÊS MÊS 5,00 1,00 
21.800,0

0 
72.730,41 18.847,40 109.000,00 72.730,41 94.237,00 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 
11.850,0

0 
7.906,93 10.191,00 11.850,00 7.906,93 10.191,00 

ENGENHEIRO 
SENIOR 

MÊS MÊS 2,00 1,00 
37.112,0

0 
49.526,07 32.093,60 74.224,00 49.526,07 64.187,20 

GERENTE DO 
CONTRATO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 
37.112,0

0 
24.763,03 32.093,60 37.112,00 24.763,03 32.093,60 

MÉDICO DO 
TRABALHO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 
11.850,0

0 
7.906,93 10.191,00 11.850,00 7.906,93 10.191,00 

MESTRE DE OBRAS MÊS MÊS 3,00 1,00 3.846,00 30.693,57 3.304,40 11.538,00 30.693,57 9.913,20 

LABORATORISTA MÊS MÊS 2,00 1,00 3.868,00 0,00 3.304,40 7.736,00 0,00 6.608,80 
AJUDANTE DE 
LABORATÓRIO 

H MÊS 440,00 1,00 7,73 0,00 7,02 3.401,20 0,00 3.088,80 

MOTORISTA MÊS MÊS 3,00 1,00 2.310,00 4.624,05 2.167,00 6.930,00 4.624,05 6.501,00 



 

 

Para mensuração dos salários foram consultados os valores na tabela do SINAPI. Para as funções 
não localizadas, foi procedido o cálculo considerando a mesma proporção entre as funções 
existentes no SINAPI e orçamento base, ou então utilizados os custos de funções com salários 
similares. Para o caso de custo da tabela em “horas” e da CPU em “mês”, o valor em horas foi 
multiplicado por 220 horas por mês, conforme determina a legislação. Tabela “PMB Local da Obra” 
(Contrato × Orç. Base × SINAPI) 
CP417 - Descrição do 

Serviço 
Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

PMB local da obra – 
Mês 

Orç 
base/ 
SINA

PI 

Con-
trato 

Orç 
Edital 

/ 
SINAPI 

Con-
trato 

Orç base Contrato SINAPI Orç base Proposta SINAPI 

SECRETÁRIA H MÊS 220,00 1,00 20,00 0,00 17,20 4.400,00 0,00 3.784,00 
TÉCNICO 
MANUTENÇÃO 
INFORMÁTICA 

MÊS MÊS 1,00 1,00 5.500,00 0,00 4.855,40 5.500,00 0,00 4.855,40 

TÉCNICO 
ENFERMAGEM 

MÊS MÊS 1,00 1,00 5.500,00 3.669,88 4.855,40 5.500,00 3.669,88 4.855,40 

TÉCNICO 
ENGENHARIA 

MÊS MÊS 5,00 1,00 5.500,00 0,00 4.855,40 27.500,00 0,00 24.277,00 

TÉCNICO MEIO 
AMBIENTE 

MÊS MÊS 1,00 1,00 5.500,00 3.669,88 4.855,40 5.500,00 3.669,88 4.855,40 

TÉCNICO 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

MÊS MÊS 3,00 1,00 5.500,00 11.009,65 4.855,40 16.500,00 11.009,65 14.566,20 

ENCARGOS SOCIAIS                 
142.073,8

0 
  

Total (B) 426.958,00 
426.962,1

1 
370.953,3

0 
Outras Atividades Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 
ADICIONAL DE 
MÃO DE OBRA - 
FERRAMENTAS 15% 

% % 1,00 1,00 
64.043,7

0 
64.044,32 55.642,99 64.043,70 64.043,68 55.642,99 

ALUGUEL 
ENGENHARIA 
MORADIA 

UN UN 3,00 1,00 3.000,00 7.380,00 3.000,00 9.000,00 7.380,00 9.000,00 

ALUGUEL 
MORADIA PMB 

UN UN 2,00 1,00 2.000,00 3.280,00 2.000,00 4.000,00 3.280,00 4.000,00 

ALUGUEL 
MORADIA 
PRODUÇÃO 

UN UN 1,00 1,00 2.000,00 1.640,00 2.000,00 2.000,00 1.640,00 2.000,00 

ALUGUEL DE 
ESCRITÓRIO 
CENTRAL 

UN UN 1,00 1,00 7.000,00 5.740,00 7.000,00 7.000,00 5.740,00 7.000,00 

ALUGUEL DE 
REFEITÓRIOS 
FRENTE DE 
SERVIÇO 

UN UN 3,00 1,00 1.800,00 4.428,00 1.800,00 5.400,00 4.428,00 5.400,00 

CONTAINER 220 × 
620CM P/ 
ESCRITORIO C/ 1 
WCB COMPL 

UN UN 4,00 1,00 700,00 2.296,00 877,46 2.800,00 2.296,00 3.509,84 

ALUGUEL DE 
BANHEIROS 
QUÍMICOS 

UN UN 12,00 1,00 600,00 5.904,00 600,00 7.200,00 5.904,00 7.200,00 

PCMAT-PROGRAMA 
CONTROLE DO 

UN UN 1,00 1,00 250,00 205,00 250,00 250,00 205,00 250,00 



 

 

Para mensuração dos salários foram consultados os valores na tabela do SINAPI. Para as funções 
não localizadas, foi procedido o cálculo considerando a mesma proporção entre as funções 
existentes no SINAPI e orçamento base, ou então utilizados os custos de funções com salários 
similares. Para o caso de custo da tabela em “horas” e da CPU em “mês”, o valor em horas foi 
multiplicado por 220 horas por mês, conforme determina a legislação. Tabela “PMB Local da Obra” 
(Contrato × Orç. Base × SINAPI) 
CP417 - Descrição do 

Serviço 
Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

PMB local da obra – 
Mês 

Orç 
base/ 
SINA

PI 

Con-
trato 

Orç 
Edital 

/ 
SINAPI 

Con-
trato 

Orç base Contrato SINAPI Orç base Proposta SINAPI 

MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO 

PCMSO - 
PROGRAMA DE 
CONTROLE 
MÉDICO E SAÚDE 
OCUPAC 

UN UN 1,00 1,00 250,00 205,00 250,00 250,00 205,00 250,00 

PPRA - PROGRAMA 
DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS 
AMBIENTAIS 

UN UN 1,00 1,00 250,00 205,00 250,00 250,00 205,00 250,00 

LTCAT-LAUDO 
TÉCNICO 
CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE 
TRABAL 

UN UN 1,00 1,00 250,00 205,00 250,00 250,00 205,00 250,00 

DESPESAS COM 
TREINAMENTO DE 
PESSOAL 

MÊS MÊS 1,00 1,00 400,00 328,00 400,00 400,00 328,00 400,00 

DESPESAS COM 
EXAMES 
ADMISSIONAIS, 
PERIÓDICOS E DEM 
E RECRUTAMENTO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 8.000,00 6.560,00 8.000,00 8.000,00 6.560,00 8.000,00 

DESPESAS COM 
ASSESSORIA - 
JURÍDICA 

UN UN 1,00 1,00 1.000,00 4.100,00 1.000,00 1.000,00 4.100,00 1.000,00 

DESPESAS COM 
ASSESSORIA - 
CONTABILIDADE 

UN UN 1,00 1,00 1.000,00 4.100,00 1.000,00 1.000,00 4.100,00 1.000,00 

Total(C) 112.843,70 
110.619,6

8 
105.152,8

3 
CUSTO UNITÁRIO 
DIRETO TOTAL = 
(A) + (B) + (C) 

              586.601,70 
573.181,7

8 
580.816,1

3 

BONIFICAÇÃO     27,46% 24,00%       161.080,83 
137.563,6

3 
159.492,1

1 
PREÇO UNITÁRIO 
TOTAL 

              747.682,53 
710.745,4

1 
740.308,2

4 
 
Pelo exposto no quadro acima, fica evidente a real vantagem para o Erário no valor mensal 
de R$ 29.562,83 (Diferença entre o valor estimado e o contratado), o que representa uma 
economia de R$ 532.130,98 para o Contratante, no período de 18 meses. 
 
3.2-Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante  



 

 

 
Para este serviço, consta no Relatório Preliminar de Auditoria a seguinte observação: no 
serviço em questão, o equipamento operativo é a pá carregadeira, que deve ter o maior custo, 
e o caminhão basculante é o equipamento improdutivo (estático), que deve ter o menor custo. 
Contudo, observa-se na composição de custo unitário do contratado justamente o inverso, o 
caminhão basculante-10m3 tem o custo de R$ 1,94/m3 e a Pá Carregadeira de Pneus - 1,80 
m3 tem o custo de R$ 0,98/m3, ou seja, o equipamento improdutivo tem um custo R$ 0,96/m3 
(97,96%) superior ao do equipamento operativo. 
 
Comentários/Justificativas 
 
Com a intenção de promover o reparo na CPU, consta no Relatório Preliminar de Auditoria 
a seguinte interpretação: para se chegar ao valor real do serviço, foi adotado o custo 
improdutivo do caminhão basculante-10m3 (R$ 10,97/h) constante do SICRO 2 (não há no 
Sinapi essa informação) na mesma composição de custo unitário da contratada. Dessa forma, 
obtém-se o valor real do serviço que corresponde a R$ 1,48/m3 com BDI de 24,00%, 
conforme a seguir demonstrado. 
 
Esclarecemos que o SICRO, de forma correta, estabelece que a operação de carga é 
constituída pelas tarefas de manobras de aproximação e saída do caminhão e pela carga em 
si. 
 
Segundo o Manual do Sicro, na metodologia a ser usada para o cálculo dos custos unitários 
dos transportes locais, a parcela b deverá constar das composições dos custos unitários dos 
serviços, isto é, será calculada dentro do custo unitário do próprio serviço a ser realizado, o 
que se obtém com a introdução do caminhão entre os equipamentos relacionados para a sua 
execução, e considerando a sua utilização igual ao do tempo T (tempo total de manobra, 
carga e descarga). (Destaque nosso).3 
 
b = (CHO × T) / C × E)  
b= a parcela do custo do transporte oriunda dos tempos de manobra carga e descarga do 
veículo, e que independe da distância a ser percorrida 
CHO = Custo Horário Operativo em R$/h 
C = capacidade útil do caminhão em t 
E = fator de eficiência 
T = tempo total de manobras, carga e descarga, em h 
 
Certamente que na operação de manobras, carga e descarga dos caminhões basculantes não 
se desligam os seus motores. O conceito de custo improdutivo do Sicro, o qual é composto 
apenas pelo custo do salário do operador/motorista, requer que o equipamento esteja 
estacionado com o motor desligado, sem que ocorram custos de combustível e de desgastes 
das peças do sistema mecânico em funcionamento. 
O custo do Caminhão basculante do Sicro - E404 - Caminhão Basculante: Mercedes Benz: 
2726 K - 10 m3 -15 t é de R$-118,04/ h. Já o custo horário do contratado é de R$ 106,80 /h. 
 
Desta forma, para este item de serviço não se aplica o critério adotado que consta no 
Relatório Preliminar de Auditoria, no qual considerou-se que o caminhão seria carregado 

                                                 
3 Manual de Custos Rodoviários do Sicro, Volume 1 - Metodologia e Conceitos, página 
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com os motores desligados durante o tempo de carga/descarga, o que, em verdade, não 
acontece de fato em razão das manobras que precisam ser executadas. 
 
Para exemplificar e firmar o conceito do Sicro, pode-se citar a composição 2 S 02 210 00 - 
Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista: 
 

2 S 02 210 00 - Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista 

A - Equipamento 
Quanti-

dade 

Utilização Custo Operacional 
Custo 

Horário  
Operativa 

Impro-
dutiva 

Operativa 
Impro-
dutiva 

E006 - Motoniveladora - 1,00 1,00 0,00 144,69 15,56 144,70 

E007 - Trator Agrícola - 1,00 0,59 0,41 63,64 10,42 41,82 

E013 - Rolo Compactador - pé de 
carneiro autop. 11,25t vibrat 

1,00 0,86 0,14 109,00 10,42 95,21 

E101 - Grade de Discos - GA 24 × 24 1,00 0,59 0,41 2,55 0,00 1,51 

E105 - Rolo Compactador - de pneus 
autoprop. 25 t (98 kW) 

1,00 0,67 0,33 113,99 10,42 79,81 

E404 - Caminhão Basculante - 10 m3 
- 15 t (210 kW) 

1,49 1,00 0,00 118,04 10,96 175,88 

E407 - Caminhão Tanque - 10.000 l 
(210 kW) 

1,00 0,93 0,07 116,15 10,96 108,79 

 
Nota-se que o caminhão nesta composição considera o custo das etapas de manobra/carga e 
manobra/descarga, exatamente conforme determinado no manual do Sicro: a parcela “b” do 
custo do transporte oriunda dos tempos de manobra carga e descarga do veículo, que 
independe da distância a ser percorrida deverá constar das composições dos custos unitários 
dos serviços, isto é, será calculada dentro do custo unitário do próprio serviço a ser realizado. 
 
O SINAPI também adota o mesmo conceito ao afirmar que o equipamento, quando avaliado 
pelo seu Custo Horário Improdutivo, encontra-se, geralmente com motor desligado.4 Sendo 
assim, não poderia ter sido considerado o custo horário improdutivo para o veículo, uma vez 
que as manobras de carga/descarga são efetivadas com os motores ligados. 
 
Conclusão 
 
Considerando que as manobras de carga/descarga não são efetivadas com os motores 
desligados, não haveria como o orçamento prever o custo improdutivo do veículo, razão pela 
qual resta comprovada a correta mensuração do referido preço unitário, pois a 
operacionalidade do caminhão deve ser contemplada, por espelhar a forma como o serviço 
efetivamente é executado. 
 
 
3.3- Carga mecanizada de material 1ª categoria 
 
Este item recebeu o mesmo apontamento do item anterior. Consta a observação, de forma 
análoga ao item anterior, constatou-se ocorrência similar no serviço ''Carga mecanizada de 
                                                 

4 SINAPI: metodologias e conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil / Caixa Econômica Federal. – Brasília: CAIXA, 2015. ISBN 978-
85-86836-43-5. Pag. 61 



 

 

material 1ª categoria". Nesse caso, observa-se que foi adotado um custo bastante elevado 
para o equipamento “Caminhão Basculante - 10 m3", que é improdutivo (estático). 
 
Comentários/Justificativas 
 
Também de forma análoga esclarecemos que o tempo de carga não se enquadra no custo 
improdutivo, pelos próprios conceitos do Sicro e Sinapi. 
 
Conclusão 
 
Similarmente, a manobra de carga não é efetivamente executada com os motores desligados, 
razão pela qual não poderia ter sido previsto o custo improdutivo do veículo, estando correta 
a mensuração do preço unitário para esse serviço. 
 
3.4- Forma em compensado resinado, e=15 mm 
 
Com relação a esse item, consta no relatório que o valor estaria superestimado em 
decorrência da utilização do custo de R$ 32,13/un para o compensado de madeira, para o 
qual adota o custo de R$ 23,59/un, supondo a utilização de compensado resinado de 15mm. 
 
Comentários/Justificativas 
 
Observa-se, novamente, que as premissas constantes no Relatório Preliminar de Auditoria se 
encontram divergentes das adotadas pela SEURB e não permitem inferir as condições efetivas 
da obra, senão vejamos. 
 
Cabe, mais uma vez, mencionar que os Encargos Complementares do SINAPI começaram a 
ser utilizados em julho de 2014. O SINAPI, diferentemente do Sicro, não utiliza um percentual 
médio sobre os salários mais encargos sociais para a apuração dos custos dos Encargos 
Complementares. 
 
Com relação aos Encargos Complementares do SINAPI, um dos seus aspectos principais 
consiste no fato de que seus custos são calculados para cada função da tabela e que, de fato, 
complementam os encargos sociais regulares, visto considerarem todos os custos faltantes, 
tais como os exames e seguros, que não estão nos encargos Adicionais do Sicro. 
 
Os custos apurados na tabela do SINAPI, quando transformados em percentual, resultam em 
um valor bem diferente aos do Sicro. O Sicro restringe os encargos adicionais a EPI, 
alimentação e transporte, já que os demais estão considerados nos seus encargos sociais 
regulares. 
 
A tabela a seguir mostra os valores dos custos de mão de obras do SINAPI para o salário 
com os Encargos Complementares. 
 

Código Função Unid. R$/h 
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 6,95 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 10,84 

   35,89% 
 

Código Função Unid. R$/h 



 

 

Código Função Unid. R$/h 
1214 CARPINTEIRO DE FORMAS H 9,25 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 13,14 

   29,60% 
 
Para que a Composição de Custos constante no citado Relatório Preliminar seja 
representativo do custo da Tabela do SINAPI, é fundamental que os custos dos salários do 
carpinteiro e do ajudante de carpinteiro sejam acrescidos dos respectivos percentuais de 
35,89% e 29,60%, em substituição aos 15,51% do Sicro, que são insuficientes para 
representar os custos dos Encargos Complementares relacionados aos salários do SINAPI. 
 
É necessário analisar a composição de forma do SINAPI, quanto às horas de utilização de 
carpinteiro e ajudante de carpinteiro. Para as horas de mão de obra, consideradas no 
SINAPI, é imprescindível que se considere os custos de serra circular e grupo gerador ou o 
consumo de energia elétrica, cujo custo constante na auxiliar do orçamento base 90025 - 
forma comum de madeira, é de R$ 5,75/m². 
 
Na composição paradigma constante do Relatório de Auditoria, também não foi considerado 
o caminhão Munck que atende a atividade de deslocamento do material de forma entre as 
frentes de serviços. Nesse caso, não se aplica o raciocínio da capacidade de carga do 
caminhão, visto que a categoria do material das formas ocupa o volume da carroceira sem 
atingir uma fração significativa da capacidade de carga. 
 
Outro fator relevante diz respeito a não consideração dos custos dos caminhões muncks na 
orçamentação da PMB Local constante na composição paradigma do Relatório de Auditoria. 
Desta maneira, o custo do caminhão deveria ter sido diluído no custo total das formas. 
Verifica-se a existência de um caminhão à disposição da equipe de forma durante todo o 
período da obra. Assim, o custo do caminhão munck (motorista com Encargos 
Complementares) do SINAPI é de R$ 97,03/h, o que representa um custo de R$ 349.488,00 
(R$ 97,08/h × 200h/mês × 18 meses) para o prazo inicial da obra. Assim, para a quantidade 
inicial de 27.904,30 m² de forma, o custo por m² é de R$ 12,52/m². Este custo deveria ser 
considerado no custo da forma, conforme será apresentado no CPU, à frente. 
 
Mais um fator importante diz respeito aos custos do pessoal de coordenação das atividades 
de produção de forma, que conta com os encarregados e os feitores (encarregados de turma), 
cujos custos não estão em qualquer outro item de serviço, nem mesmo nos itens da PMB Local 
discriminados na composição paradigma apresentada no Relatório de Auditoria. 
 
A equipe de encarregados e feitores de forma são de primordial importância para a garantia 
do cumprimento da qualidade das formas, do correto posicionamento, verificação durante 
todo o período de cura do concreto e demais atividades de inspeção, desde o primeiro corte 
do compensado até o descarte por impossibilidade de reutilização. 
 
A equipe ora descrita é de essencial importância para a regular produção de forma cuja 
constante utilização pode ser verificada nas frentes de serviços da obra. Antecipamos que o 
mesmo acorre com os serviços de armação de aço CA-50, cujos custos com caminhão munck 
serão oportunamente considerados. 
 



 

 

Reafirme-se que todos os equipamentos e pessoal que, porventura, não tenham sido 
considerados na PMB Local, mas que estão efetivamente alocados na obra, devem ter seus 
custos incluídos nas quantidades dos serviços para os quais são designados.  
 
Na composição de custo da forma de compensado constante no Relatório de Auditoria 
deveriam ter sido incluídos os insumos faltantes relativos à serra circular e grupo gerador, 
aos encarregados, aos feitores e caminhão munck, conforme foto: 
 

 
 
Quanto ao tipo de compensado, a utilização fica a critério da necessidade do projeto. O item 
4.65.2 das Especificações Técnicas do projeto que orientou o orçamento base licitado ficou 
definido que: as formas poderão ser de madeira compensada resinada, espessura mínima de 
12mm, compensado plastificado espessura de 18 mm, sem deformações, defeitos, 
irregularidades ou pontos frágeis que possam influir na forma, dimensão ou acabamento ou 
das peças de concreto que sirvam de molde; tudo conforme especificações de projeto e 
planilhas. 
 
O orçamento base adotou um preço único para todas as formas da obra, para tanto 
considerando uma proporção de compensado resinado de 14 mm e compensado plastificado 
de 18 mm, cujas características e dimensões estão dentro das especificações.  
 
Desta forma, todas as possibilidades de tipos de forma exigidas na obra foram contempladas. 
 
A tabela de insumos do SINAPI mostra o custo de R$ 20,32/m2 para 1355-chapa madeira 
compensada resinada 2,2 × 1,1m × 14mm. E de R$ 41,69/m2 para 1345- chapa madeira 
compensada plastificada 2,2 × 1,1m × 18mm, cuja média é R$ 31,01/m². Esse é o valor 
utilizado na composição de referência da forma. 
 
Assim, a composição de preço de “forma de compensado” está em perfeito alinhamento com 
as definições e especificações técnicas do Edital de licitação. O custo deste serviço não é 
passível de redução, conforme sugerido pelo Relatório Preliminar de Auditoria: 
 



 

 

COD Forma em Compensado Resinado, e= 15 mm M² Coeficiente Preço Unit. Preço Total 

Orç.Base Serra circular e grupo gerador - Orc Base  1,00 5,75 5,75 

88262 CARPINTEIRO(encargos complementares) h 1,44 13,14 18,92 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO(encargos 
complementares) 

h 0,36 10,84 3,90 

88262 FEITOR - Encaregado de turma (1 p/ 5 oficiais)  h 0,29 14,16 4,07 

  ENCARREGADO - técnico (1 p/ 2 feitores) h 0,14 19,10 2,75 
1345 / 
1355 

COMPENSADO 18 MM m² 0,56 31,01 17,36 

4491 
 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA   

m 2,31 3,45 7,96 

4506 
PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 
10CM NAO APARELHADA   

m 3,37 2,14 7,21 

5068  PREGO DE ACO 17 X 21   kg 0,29 6,63 1,92 

2692  DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA   l 0,006 8,41 0,05 

84141 CAMINHÃO MUNCK h 0,129 97,08 12,52 

  Custo Direto Total       82,41 

  Taxa de BDI %   27,46%   22,63 

Total da Composição 105,04 

 
O preço de referência para a forma, quando considerados todos os custos intervenientes, é 
de R$ 105,04/m². O que fica, portanto, evidente é que ao serem considerados os custos dos 
fatores de produção que porventura não tenham sido contemplados nos demais itens do 
orçamento, o preço contratado permanece inferior ao estimado na licitação. 
 
Em complemento a todo o exposto, registre-se também que a composição paradigma do 
Relatório Preliminar de Auditoria não previu os custos para as atividades de posicionamento 
e construção das proteções laterais que circundam os limites externos das estruturas. Estas 
atividades estão ligadas às tarefas das equipes responsáveis pelas formas, cujas horas devem 
ser suficientes para completar todos os serviços correlacionados. 
 
Conclusão 
 
Considerando que os paradigmas constantes na composição de referência constante no 
Relatório Preliminar de Auditoria não contemplou todas as variáveis que interferem 
efetivamente nos serviços, tais como: equipamento para confecção dos painéis na central de 
forma e caminhão munck para o transportes das formas prontas até a área de aplicação além 
da mão de obra de feitores e encarregados, não há como inferir a provável existência de 
sobrepreço nos valores orçados e/ou contratados. 
 
Convém, neste ponto, destacar que as obras de arte referentes aos mergulhões do Tapanã, no 
valor de R$ 3.958.145,38 e da Independência, no valor de R$ 2.028.882,07, totalizando R$ 
5.987.027,45, não mais integram o escopo da contratação após as revisões de caráter técnico 
já efetivadas até o presente momento.” 
 
Por meio do Ofício nº 094/2016/GECOA, de 31 de agosto de 2016, anexo I, a CAIXA 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“POSICIONAMENTO CAIXA 
 



 

 

A análise CAIXA dos custos do empreendimento em questão, realizada com base nos 
regramentos e normativos para contratos de financiamento com recursos exclusivos do FGTS 
e do Tomador (Prefeitura de Belém), concluiu pela adequabilidade dos valores propostos. 
 
A análise empreendida pela CGU, que concluiu pela existência de sobrepreços nos 03 itens 
de serviço relacionados, utilizou conceitos e regramentos impróprios para contratos de 
financiamento com recursos exclusivos do FGTS e do tomador, conforme já detalhado 
anteriormente. 
 
A documentação apresentada pela Prefeitura para análise da CAIXA foi o projeto executivo 
do empreendimento, o qual depois de acatado está servindo de base para a execução, medição 
e pagamento das obras executadas. Repisamos que não existe, no regramento para contratos 
de financiamento, qualquer determinação ou obrigatoriedade da CAIXA analisar o projeto 
básico licitado.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Análise quanto à Manifestação da Prefeitura: 
 
Ao contrário do afirmado pela Prefeitura: “deveria ter sido utilizada, como referência oficial 
de preços para alguns serviços a tabela SICRO ao invés do SINAPI”, a CGU utilizou sim 
referências do Sicro 2 e da “Tabela de Preços de Consultoria do DNIT”, a exemplo dos 
insumos “auxiliar almoxarifado”, “chefe de pessoal”, “aluguel moradia engenharia” e 
“aluguel de escritório central”, e os serviços “Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante” e “Carga mecanizada de material 1ª categoria”, pois para os referidos 
insumos e serviços não há referências exatas no Sinapi ou a apropriação não se adequa. 
 
Foi afirmado pela Prefeitura que: “ao extrair alguns valores referenciais do próprio SINAPI, 
a auditoria não considerou o fato de que os custos envolvidos deveriam abranger os encargos 
complementares, contemplados pelo próprio SINAPI a partir de junho/2014”. Essa afirmação 
é equivocada, pois, a CGU considerou nas suas análises o mesmo percentual de 20,51 % de 
encargos complementares utilizado pela própria Prefeitura em várias composições de custo 
do orçamento base, observando o determinado no “Manual de Custos Rodoviários”, volume 
1, Metodologia e Conceitos (folha 38), do Sicro 2, distribuídos conforme o quadro a seguir: 
 

 
Fonte: Manual de Custos Rodoviários, volume 1, Metodologia e Conceitos (folha 38), do Sicro 2. 

 
Os serviços em que a Prefeitura, também, considerou no seu orçamento base o mesmo 
percentual de “encargos complementares” que a CGU adotou em suas análises (20,51 %) 
foram os seguintes: “Fornecimento preparo colocação aço CA-50A”, “Aterro compactado 
com compactador vibratório e fornecimento do material”, Reaterro de vala com material 



 

 

granular de empréstimo”, “Fornecimento e cravação de estacas perfil met. I de 12" duplo”, 
“Usinagem p/ conc.cim.portl. p/ pav. rígido (Sicro2-1 A 01 656 01)”, “Usinagem p/ Sub-Base 
de concreto rolado”, “Escavação manual em material de 1ª categoria”, “Forma Comum de 
Madeira”, “Concreto Estrutural Fck = 15 mpa”. 
 
3.1- Administração Local da Obra: 
 
A Prefeitura apresenta em sua defesa a tabela “Salários de novembro de 2013, com 
desoneração e Encargos Complementares da Tabela do SINAPI”: 
 

Salários de novembro de 2013, com desoneração e Encargos Complementares da Tabela do SINAPI 

Cod. 
Sinapi Função Und 

jul/14 nov/13 jul/14 e 
nov/13 

% Orç. Base 

% de Desc. 
do Orç.Base 
em Relação 
ao SINAPI 

Sem 
Encargos 
compleme

ntares 

Sem 
Encargos 

complementa
res 

Com 
Encargos 

complementa
res 

6111 Servente R$/h 6,69 6,69 10,58 36,77% 9,06 14,37% 

1214 
Oficial-
Carpinteiro 

R$/h 9,25 9,25 13,14 29,60% 12,54 4,57% 

6160 Soldador R$/h 9,76 9,76 13,66 28,55% 12,56 8,05% 

6117 
Ajudante-
carpinteiro 

R$/h 6,95 6,95 10,84 35,89% 9,82 9,41% 

MÉDIA 9,10% 

Fonte: Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016. 
 
A Prefeitura afirma, ainda, que “As funções discriminadas no quadro acima são as que 
integram quase a totalidade das Composições de Preços Unitários dos serviços licitados”. 
Entretanto, nenhum dos insumos citados na tabela (servente, oficial-carpinteiro, soldador e 
Ajudante-carpinteiro) integram o item de serviço licitado/contratado “Administração Local 
da Obra”, o qual prevê: almoxarife, apontador, auxiliar administrativo, auxiliar de 
almoxarifado, auxiliar técnico, engenheiro pleno e demais profissionais constantes da tabela 
“Tab ADM Local – Proposta/Contrato”.  
 
Apesar de o serviço “Administração Local da Obra” ser um serviço considerado como “custo 
direto”, conforme determinação do Acórdão TCU nº 2622/2013, item 9.3.2.1, a apropriação 
dos insumos da mão de obra utilizados nesse serviço não é a mesma utilizada para os serviços 
comuns necessários à execução da obra como: fundações, estrutura, alvenaria, reboco, etc. 
Usualmente, os insumos da mão de obra dos serviços comuns citados são calculados com base 
em coeficientes de consumo aplicados sobre o valor da “hora” do profissional, e os insumos 
da mão de obra do serviço “Administração Local da Obra” são apropriados em “mês”. Além 
disso, os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra de horista são diferentes dos 
encargos sociais incidentes sobre a mão de obra de mensalista. A exemplo, a tabela de 
encargos sociais desonerados Sinapi (mês de referência novembro/2013) traz o percentual de 
89,96 % para horista e 49,87 % para mensalista. Pelo exposto, a comparação realizada pela 
Prefeitura é inválida (sem efeito) para o serviço “Administração Local da Obra”. 
 
Na manifestação apresentada pela Prefeitura foram identificados diversos equívocos quanto à 
demonstração dos custos contidos na Tabela “PMB Local da Obra” (Contrato × Orç. Base 
× SINAP), quais sejam: 
 



 

 

- Foram comparados individualmente os custos totais de “mão de obra” da proposta 
EIT/Paulitec com os custos correspondentes do SINAPI e do orçamento base. Contudo, nos 
custos individualizados do orçamento base e do Sinapi estão embutidos os encargos sociais, 
mas na proposta EIT/Paulitec esses encargos só foram incluídos na soma final dos insumos 
“mão de obra”. Dessa forma, a comparação não é equivalente e induz ao erro na interpretação 
dos dados, pois tem-se o entendimento equivocado de que quase todos os preços dos insumos 
individualizados da proposta EIT/Paulitec estão abaixo dos preços médios correspondentes do 
Sinapi e do orçamento base, o que não é verdade:  

 
Tabela “PMB Local da Obra” (Contrato × Orç. Base × SINAPI) – Prefeitura 

 
Fonte: Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016. 

 
- Observa-se, ainda, que os insumos assistente social, laboratorista, ajudante de laboratório, 
secretária, técnico manutenção de informática e técnico engenharia não foram contratados 
(não constam na proposta), mas foram incluídos na tabela demonstrada pela Prefeitura, 
distorcendo a soma total e falseando a comparação. Excluindo-se esses insumos não 
contratados, a diferença total (sobrepreço) dos insumos “mão de obra” da proposta 



 

 

EIT/Paulitec, segundo a tabela da Prefeitura, é ainda maior em relação ao orçamento base e 
ao Sinapi do que a inicialmente apresentada: 
 

Tabela Mão de Obra ADM PMB – Exclusão de Itens não Contratados 
CP417 - Descrição do 

Serviço 
Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

PMB local da obra – 
Mês 

Orç 
base/ 

SINAP
I 

Con-
trato 

Orç 
Edital 

/ 
SINAPI 

Con-
trato 

Orç base Contrato SINAPI Orç base Proposta SINAPI 

Mão de Obra Unidade Coeficiente Custo Unitário   
Custo 
Total 

ALMOXARIFE H MÊS 440,00 1,00 11,18 3.282,34 9,67 4.919,20 3.282,34 4.254,80 

APONTADOR H MÊS 880,00 1,00 11,24 16.681,28 9,72 9.891,20 16.681,28 8.553,60 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

H MÊS 440,00 1,00 14,05 6.138,71 12,08 6.182,00 6.138,71 5.316,52 

AUXILIAR 
ALMOXARIFADO 

H MÊS 440,00 1,00 9,89 4.203,68 8,51 4.351,60 4.203,68 3.742,38 

AUXILIAR TÉCNICO H MÊS 660,00 1,00 22,08 9.723,72 19,09 14.572,80 9.723,72 12.599,40 

CHEFE 
ADMINISTRATIVO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 15.000,00 10.008,77 12.900,00 15.000,00 10.008,77 12.900,00 

COMPRADOR MÊS MÊS 2,00 1,00 7.000,00 9.341,52 6.020,00 14.000,00 9.341,52 12.040,00 

DESENHISTA MÊS MÊS 1,00 1,00 3.500,00 2.335,38 3.581,60 3.500,00 2.335,38 3.581,60 

CHEFIA PESSOAL MÊS MÊS 1,00 1,00 10.000,00 6.672,51 8.600,00 10.000,00 6.672,51 8.600,00 

ENGENHEIRO PLENO MÊS MÊS 5,00 1,00 21.800,00 72.730,41 18.847,40 109.000,00 72.730,41 94.237,00 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 11.850,00 7.906,93 10.191,00 11.850,00 7.906,93 10.191,00 

ENGENHEIRO SENIOR MÊS MÊS 2,00 1,00 37.112,00 49.526,07 32.093,60 74.224,00 49.526,07 64.187,20 

GERENTE DO 
CONTRATO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 37.112,00 24.763,03 32.093,60 37.112,00 24.763,03 32.093,60 

MÉDICO DO 
TRABALHO 

MÊS MÊS 1,00 1,00 11.850,00 7.906,93 10.191,00 11.850,00 7.906,93 10.191,00 

MESTRE DE OBRAS MÊS MÊS 3,00 1,00 3.846,00 30.693,57 3.304,40 11.538,00 30.693,57 9.913,20 

MOTORISTA MÊS MÊS 3,00 1,00 2.310,00 4.624,05 2.167,00 6.930,00 4.624,05 6.501,00 

TÉCNICO 
ENFERMAGEM 

MÊS MÊS 1,00 1,00 5.500,00 3.669,88 4.855,40 5.500,00 3.669,88 4.855,40 

ENCARGOS SOCIAIS         142.073,80 303.757,7 

Total (B) 350.420,80 412.282,58 303.757,70 

Fonte: Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016. 
 
- A Prefeitura considerou na sua Tabela “PMB Local da Obra” (Contrato × Orç. Base × 
SINAP) todos os insumos do item “Administração Local da Obra”, mas a CGU só considerou 
com sobrepreço os listados na “Tabela Superfaturamento Potencial (sobrepreço) 
“Administração Local da Obra” (Contratado x SINAPI)”. Dessa forma, a tabela construída 
pela Prefeitura apresenta distorções e compensações que levam a erro de interpretação dos 
dados.  
 
- O BDI que a Prefeitura aplicou aos preços dos insumos Sinapi foi o de 27,46 %, adotado no 
orçamento base. Contudo, o BDI que deve ser adotado para a identificação real de 
sobrepreço/superfaturamento é o BDI contratual de 24 %. Esse equívoco foi verificado, 
também, no orçamento elaborado pela CGU (exceto no insumo almoxarife). Com isso, 
praticamente não há impacto nesse comparativo. Na versão final da Tabela Superfaturamento 
Potencial (sobrepreço) “Administração Local da Obra” (Contratado x SINAPI), readequada 
pela CGU, essa falha foi sanada. 



 

 

 
- Destaca-se que, na própria tabela original comparativa da Prefeitura, o total dos insumos da 
“mão de obra” já apresenta sobrepreço:  
 

Quadro – Total dos Insumos “Mão de Obra’ 
Orçamento Base Proposta Sinapi 

R$ 426.958,00 R$ 426.962,11 R$ 370.953,30 
Fonte: Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016. 

 
- Alguns insumos informados na tabela da Prefeitura (coluna Sinapi) apresentam valores que 
não foram encontradas referências exatas no Sinapi ou Sicro para o caso em questão, a saber: 
“veículo comercial até 1,2 t”, “auxiliar administrativo”, “auxiliar almoxarifado”, “chefe de 
pessoal”, “mestre de obras”, “motorista”, “aluguel moradia engenharia” e “aluguel de 
escritório central”. A Prefeitura informa que “Para as funções não localizadas, foi procedido 
o cálculo considerando a mesma proporção entre as funções existentes no SINAPI e 
orçamento base, ou então utilizados os custos de funções com salários similares”. Contudo, 
não foram identificadas quais funções com salários similares a Prefeitura utilizou. 
 
Corrigindo-se as falhas retromencionadas e considerando exclusivamente os itens que foram 
apontados com sobrepreço/superfaturamento pela CGU, a Tabela “PMB Local da Obra” 
(Contrato × Orç. Base × SINAP), apresentada pela Prefeitura, na realidade demonstra que os 
preços do orçamento base e da Proposta EIT/Paulitec (contratada) estão acima dos preços 
oficiais de referência do governo federal. Há, portanto, um sobrepreço significativo no item 
“Administração local da obra”, segundo a tabela apresentada pela Prefeitura: 
 

Tabela - “PMB Local da Obra” (Contrato × Orç. Base × SINAPI) 
Tabela “PMB Local da Obra” (Contrato × Orç. Base × SINAPI) 

CP417 - Descrição do 
Serviço 

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

PMB local da obra – 
Mês 

Orç 
base/ 

SINAP
I 

Con-
trato 

Orç 
Edital 

Con-
trato e 
Sinapi 

Orç base Contrato SINAPI Orç base Proposta SINAPI 

Equipamento / Modelo Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 
VEÍCULO 
COMERCIAL ATÉ 1,2 
T 

UN  2,00 1,00 5.900,00 10.651,99 3.986,95 11.800,00 10.651,99 7.973,90 

Total (A) 11.800,00 10.651,99 7.973,90 

Mão de Obra Unidade Coeficiente Custo Unitário   
Custo 
Total 

ALMOXARIFE H MÊS 440,00 1,00 11,18 4.919,24 9,67 4.919,20 4.919,24 4.254,80 

APONTADOR H MÊS 880,00 1,00 11,24 25.000,23 9,72 9.891,20 25.000,23 8.553,60 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

H MÊS 440,00 1,00 14,05 9.200,08 8,55 6.182,00 9.200,08 3.762,00 

AUXILIAR 
ALMOXARIFADO 

H MÊS 440,00 1,00 9,89 6.300,06 8,55 4.351,60 6.300,06 3.762,00 

AUXILIAR TÉCNICO H MÊS 660,00 1,00 22,08 14.572,94 19,09 14.572,80 14.572,94 12.599,40 

CHEFIA PESSOAL MÊS MÊS 1,00 1,00 10.000,00 10.000,09 6.255,83 10.000,00 10.000,09 6.255,83 

ENGENHEIRO PLENO MÊS MÊS 5,00 1,00 21.800,00 109.001,07 18.847,40 109.000,00 109.001,07 94.237,00 

ENGENHEIRO 
SENIOR 

MÊS MÊS 2,00 1,00 37.112,00 74.224,72 32.093,60 74.224,00 74.224,72 64.187,20 

MESTRE DE OBRAS MÊS MÊS 3,00 1,00 3.846,00 46.000,45 3.326,40 11.538,00 46.000,45 9.979,20 

MOTORISTA MÊS MÊS 3,00 1,00 2.310,00 6.930,06 2.153,80 6.930,00 6.930,06 6.461,40 

Total (B) 251.608,80 306.148,94 214.052,43 



 

 

Tabela “PMB Local da Obra” (Contrato × Orç. Base × SINAPI) 

CP417 - Descrição do 
Serviço 

Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 

PMB local da obra – 
Mês 

Orç 
base/ 

SINAP
I 

Con-
trato 

Orç 
Edital 

Con-
trato e 
Sinapi 

Orç base Contrato SINAPI Orç base Proposta SINAPI 

Outras Atividades Unidade Coeficiente Custo Unitário Custo Total 
ALUGUEL 
ENGENHARIA 
MORADIA 

UN UN 3,00 1,00 3.000,00 7.380,00 1.717,07 9.000,00 7.380,00 5.151,21 

ALUGUEL DE 
ESCRITÓRIO 
CENTRAL 

UN UN 1,00 1,00 7.000,00 5.740,00 2.140,97 7.000,00 5.740,00 2.140,97 

Total(C) 16.000,00 13.120,00 7.292,18 
CUSTO UNITÁRIO 
DIRETO TOTAL = (A) 
+ (B) + (C) 

       279.408,80 329.920,93 229.318,51 

BONIFICAÇÃO   27,46% 24,00%    76.725,66 79.181,02 55.036,44 

PREÇO UNITÁRIO 
TOTAL 

       356.134,46 409.101,95 284.354,95 

Obs1: Foram utilizados os custos similares da tabela de consultoria do DNIT para os insumos: veículo comercial até 1,2 t, 
chefe de pessoal, aluguel moradia engenharia e aluguel de escritório central. 
Obs2: Para os insumos “auxiliar administrativo” e “auxiliar almoxarifado” foi adotado o similar “auxiliar de escritório” 
referência Sinapi. 
Obs3: Nos insumos “mão de obra” da coluna “Proposta” já estão incluídos os encargos sociais. 

 
Foi citado pela Prefeitura que a CGU não teria considerado os “encargos complementares” no 
orçamento analisado (“a auditoria não considerou o fato de que os custos envolvidos deveriam 
abranger os encargos complementares”), o que não é verdade. Foi utilizado o percentual de 
20,51 %, determinado no “Manual de Custos Rodoviários”, volume 1, Metodologia e 
Conceitos (folha 38), do Sicro 2 conforme já esclarecido anteriormente. 
 
Cabe elucidar que na composição de custos unitários do item “Administração local da obra” 
(ver “Tabela ADM Local – Proposta/Contrato”), do orçamento contratado (proposta 
EIT/Paulitec), foi apropriado o insumo “Adicional de mão de obra – Ferramentas 15%”, que 
deveria corresponder a R$ 42.733,25 (ou R$ 52.989,23 com BDI de 24 %). No entanto, 
observa-se que o percentual de 15 %, descrito para o referido insumo, foi cotado no valor de 
R$ 64.043,68 (ou R$ 79.414,16 com BDI de 24 %), o que corresponde ao percentual de 22,48 
%, e não de 15 % da “mão de obra” indicado na referida composição de custos a seguir 
transcrita:  
 

Tabela ADM Local – Proposta/Contrato 



 

 

 
Fonte: Composição de custo unitário (proposta/contrato) 

 
Os encargos complementares determinados no “Manual de Custos Rodoviários”, volume 1, 
Metodologia e Conceitos (folha 38), do Sicro 2 totalizam 20,51 %, distribuídos conforme 
quadro a seguir: 
 

 
Fonte: Manual de Custos Rodoviários, volume 1, Metodologia e Conceitos (folha 38), do Sicro 2. 

 
Destarte, constata-se que o percentual determinado no Sicro 2 para “Ferramentas Manuais” é 
de 5,00 %, bem menor do que o apropriado na planilha orçamentaria contratual que foi de 15 
% (diferença a maior de 200 %), sendo que o valor que foi efetivamente orçado corresponde 



 

 

a 22,48 %. Tendo em vista que o percentual adotado para ferramentas é muito acima do 
determinado no Sicro, e que na composição de custos do serviço em tela (Administração local 
da obra) não estão listados os insumos “Equipamento de Proteção Individual”, “Transporte” 
e “Alimentação”, a CGU considerou que nos 22,48 %, apropriados na proposta, já estão todos 
os insumos previstos pelo Sicro 2. Essa alternativa adotada pela CGU, nesse caso específico, 
foi bastante conservadora, pois verifica-se uma margem a favor do Consórcio EIT/Paulitec de 
1,97 % (22,48 % - 20,51 %). 
 
Após as considerações expostas e readequar o cálculo, o sobrepreço contratual detectado pela 
CGU para o serviço “Administração Local da Obra” foi de R$ 124.746,98 por mês e de R$ 
2.245.445,59 para os dezoito meses de contrato, conforme a seguir demonstrado: 

 
Tabela Superfaturamento Potencial (sobrepreço) “Administração Local da Obra” 

(Contratado x SINAPI/Sicro 2-Consultoria DNIT) – Versão Corrigida Final 

 
Fonte: Sinapi, Sicro 2, Tabela Consultoria DNIT, Planilha Orçamentária Contratual. 
 
Tabela Resumo Sobrepreço Total ADM (Contratado x SINAPI/ Sicro 2-Consultoria DNIT) 

Descrição dos Subitens 
com Sobrepreço 

Unid. 
Cronograma 
Original 18 

meses 

Dif. Custo 
Total. R$ 

(Sobrepreço) 

Sobrepreço 
% 

Sobrepreço 
Total (R$) 

Mão de Obra      
Almoxarife mês 18 823,91 15,62% 14.830,37 

Apontador mês 18 20.393,81 192,28% 367.088,59 

Auxiliar Administrativo mês 18 6.743,22 144,55% 121.378,05 

Auxiliar Almoxarifado mês 18 3.147,19 67,47% 56.649,39 

Auxiliar Técnico mês 18 2.447,19 15,66% 44.049,50 

Chefe de Pessoal mês 18 4.642,89 59,85% 83.571,93 

Engenheiro Pleno mês 18 18.307,42 15,67% 329.533,58 

Engenheiro Sênior mês 18 12.446,53 15,64% 224.037,62 

Mestre de Obra mês 18 44.666,34 360,96% 803.994,16 

Motorista mês 18 581,15 7,25% 10.460,68 



 

 

   0   

Material/Serviço   0   

Aluguel Engenharia Moradia und 18 2.763,69 43,27% 49.746,42 

Aluguel de Escritório Central und 18 4.462,80 168,10% 80.330,40 

      

Equipamento      

Veículo Comercial até 1,2 T und 18 3.320,83 33,59% 59.774,90 

Total Sobrepreço (R$)     2.245.445,59 
Fonte: Sinapi, Sicro 2, Tabela Consultoria DNIT, Planilha Orçamentária Contratual. 

 
3.2- Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante 
 
No serviço demonstrado na tabela apresentada pela Prefeitura “2 S 02 210 00 - Sub-base estab. 
granul. c/ mistura solo na pista”, o caminhão basculante é utilizado de forma operativa, pois é 
o próprio caminhão que executa a operação de descarga do material (a caçamba “bascula” ou 
ergue para despejar o material). Todavia, no serviço questionado pela CGU “Carga 
mecanizada de material demolido em caminhão basculante” o referido caminhão fica parado, 
de maneira improdutiva, ainda que com o motor ligado. Dessa forma, o custo operacional do 
equipamento (caminhão) no serviço indicado pela Prefeitura é maior do que o serviço em tela 
de “Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante”. 
 
A comparação efetuada pela Prefeitura não é adequada para situação apontada pela CGU. 
 
Não foi detectada, no Sicro 2, composição de custo unitário que reproduzisse fielmente o 
serviço de “Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante”. No entanto, 
foram identificados serviços com características similares ao do serviço em questão, tais 
como: “1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)”, “1 A 01 120 01 - Escav. e 
carga de mater. de jazida(const e restr)” e “3 S 01 200 00 - Escavação e carga mat. jazida 
(consv)”. 
 
Ao contrário do que afirma a Prefeitura, para o caso em questão, observa-se que o Sicro 2 não 
considera o “caminhão basculante” como equipamento do custo operacional (operativo ou 
improdutivo) no serviço de “carga”. O referido “caminhão basculante” nem aparece nas 
composições de custos, conforme se observa a seguir: 
 

1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv) 



 

 

 
Fonte: SICRO 2 

 
 

1 A 01 120 01 - Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 

 
Fonte: SICRO 2 

 
 

3 S 01 200 00 - Escavação e carga mat. jazida (consv) 



 

 

 
Fonte: SICRO 2 

 
A apropriação do “caminhão basculante”, a que se refere a Prefeitura, está inserida na 
composição de custo unitário do serviço “Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km”, 
o qual foi contratado em separado, através de itens específicos, conforme se verifica de forma 
explicita no orçamento contratual (planilha orçamentária) a seguir discriminado: 
 
Tabela Serviço “Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km” – Proposta/Contrato 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

Unid. Quant. P. Unit. 
(R$) Total 

5 DEMOLIÇÕES     

05.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 28.491,82 3,62 103.140,39 

05.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 569.836,49 1,52 866.151,46 

05.02.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 6.929,30 3,62 25.084,07 

05.02.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 138.586,00 1,52 210.650,72 

05.02.02.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 54.902,58 3,62 198.747,34 

05.02.02.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 1.098.051,51 1,52 1.669.038,30 

05.03.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 489,60 3,62 10.399,10 

05.03.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 9.792,00 1,52 14.883,84 

05.04.03 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 9.891,17 3,62 35.806,04 

05.04.04 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 197.823,32 1,52 300.691,45 

05.05.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 2.577,00 3,62 9.328,74 

05.05.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 51.540,00 1,52 78,340,80 

6 TERRAPLANAGEM     

06.01.01.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 96.380,57 3,62 348.897,66 

06.01.01.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 1.927.611,4 1,52 2.929.969,33 

7 PAVIMENTAÇÃO     

07.03.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 5.070,00 3,62 18.353,40 

07.03.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 101.400,00 1,52 154.128,00 



 

 

Item Descrição dos Serviços 
Proposta/Contrato 

Unid. Quant. P. Unit. 
(R$) Total 

07.04.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 4.056,00 3,62 14.682,72 

07.04.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 81.120,00 1,52 123.302,40 

07.05.01.03 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 1.726,16 3,62 6.248,70 

07.05.01.04 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 34.523,22 1,52 52.475,29 

8 DRENAGEM     

08.02.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 24.775,40 3,62 89.686,95 

08.02.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 495.508,00 1,52 753.172,16 

08.05.08 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 69.640,50 3,62 252.098,61 

08.05.09 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 1.392.810,00 1,52 2.117.071,20 

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE     

10.01.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 4.855,81 3,62 17.578,,03 

10.01.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 97.116.24 1,52 147.616,68 

10.01.05.03 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 313,88 3,62 1.136,25 

10.01.05.04 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 6.227,60 1,52 9.541,95 

10.02.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 42.522,17 3,62 153.930,26 

10.02.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 850.443,43 1,52 1.292.674,01 

10.02.09.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 4.334,40 3,62 15.690,53 

10.02.09.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 86.668,00 1,52 131.765,76 

10.02.11.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 34.786,70 3,62 125.927,85 

10.02.11.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 695.734,00 1,52 1.057.515,68 

10.02.12.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 15.739,10 3,62 56.975,54 

10.02.12.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 314.782,00 1,52 478.468,64 

10.02.18.04 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 566,36 3,62 2.050,22 

10.02.18.05 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 11.327,23 1,52 17.217,39 

10.03.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 102.050,98 3,62 369.424,55 

10.03.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 2.041.019,69 1,52 3.102.349,93 

10.03.09.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 7.574,00 3,62 27.417,88 

10.03.09.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 151.480,00 1,52 230.249,60 

10.03.11.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 32.373,71 3,62 117.192,83 

10.03.11.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 647.474,10 1,52 984.160,63 

10.03.12.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 61.898,62 3,62 224.073,00 

10.03.12.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 1.237.972,45 1,52 1.881.718,12 

10.03.18.04 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 899,18 3,62 3.255,03 

10.03.18.05 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 17.983,64 1,52 27.335.13 

11 TERMINAIS / ESTAÇÕES     

11.01.01.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 41.861,30 3,62 151.537,91 

11.01.01.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 837.226,00 1,52 1.272.583,52 

11.01.05.02 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 2.354,91 3,62 8.524,77 

11.01.05.03 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 47.098,18 1,52 71.589,23 

11.02.01.05 
Carga mecanizada de material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 5.669,82 3,62 13.210,68 

11.02.01.06 Transporte de material (bota fora) DMT =< 20 km M³xkm 113.396,13 1,52 172.362,53 

Fonte: Proposta/Contrato 
 



 

 

Mesmo assim, a CGU considerou a composição de custos apresentada pelo Consórcio 
EIT/Paulitec e apropriou o custo improdutivo do caminhão, conforme verifica-se na “Tabela 
Composição - Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante – Real” 
retromencinada. 
 
Portanto, a tese apresentada pela Prefeitura não se aplica para o caso apontado pela CGU, 
conforme demonstrado. 
 
3.3- Carga mecanizada de material 1ª categoria 
 
A Prefeitura considerou os mesmos argumentos apresentados para o item “Carga mecanizada 
de material demolido em caminhão basculante”. 
 
A CGU, de forma análoga, reitera para esse item de serviço a análise já efetuada no item 
anterior “Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante”, e acrescenta 
ainda que, na composição de custo unitário do orçamento base, a própria Prefeitura não 
considera o “caminhão basculante” como um equipamento operacional (operativo ou 
improdutivo), conforme a seguir demonstrado: 
 

Composição de custo “Carga mecanizada de material 1ª categoria” – Orçamento Base 

 
 

Fonte: Orçamento Base 
 
Destarte, constata-se que a Prefeitura originalmente demonstrou convicção de que o custo do 
“caminhão basculante” não é considerado nos serviços de “Carga mecanizada de material 
demolido em caminhão basculante” e “Carga mecanizada de material 1ª categoria”, o que 
corrobora com as composições retrocitadas do Sicro 2 (1 A 01 111 01, 1 A 01 120 01 e 3 S 
01 200 00) e com entendimento da CGU. 
 
3.4- Forma em compensado resinado, e=15 mm 
 
Cabe observar várias contradições mencionadas na manifestação apresentada, conforme a 
seguir demonstrado: 
 
- A Prefeitura afirmou que: 
 
“Para que a Composição de Custos constante no citado Relatório Preliminar seja 
representativo do custo da Tabela do SINAPI, é fundamental que os custos dos salários do 
carpinteiro e do ajudante de carpinteiro sejam acrescidos dos respectivos percentuais de 
35,89% e 29,60%, em substituição aos 15,51% do Sicro, que são insuficientes para 
representar os custos dos Encargos Complementares relacionados aos salários do SINAPI.” 
 
No entanto, a própria Prefeitura indica na sua composição de custos o percentual de 15,51 % 
como adicional de mão de obra (encargos complementares), que representaria R$ 5,44 (R$ 



 

 

36,24 x 15,51 %), mas o valor apropriado foi de R$ 32,04, que representa 88,41 %, conforme 
verifica-se a seguir: 
 

 

 
Fonte: Orçamento Base 

 
- A Prefeitura cita o seguinte argumento para os encargos complementares: 
 
“A tabela a seguir mostra os valores dos custos de mão de obras do SINAPI para o salário 
com os Encargos Complementares”. 
 

Código Função Unid. R$/h 
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 6,95 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 10,84 

   35,89% 
 

Código Função Unid. R$/h 
1214 CARPINTEIRO DE FORMAS H 9,25 

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 13,14 

   29,60% 
 
Considerando que os encargos complementares (adc. MO 15,51 %) estão apropriados em 
separado na composição da Prefeitura, conforme consta da tabela “Composições Principais” 



 

 

da Prefeitura, o preço unitário da mão de obra sem os encargos complementares do carpinteiro 
de formas (R$ 12,54) e do ajudante de carpinteiro (R$ 9,82) estão acima do valor do Sinapi 
indicado pela Prefeitura, ou seja, a própria Prefeitura já indica sobrepreço nos insumos de mão 
de obra indicados. 
 
- Quanto aos encargos complementares a Prefeitura afirma que: 
 
“Com relação aos Encargos Complementares do SINAPI, um dos seus aspectos principais 
consiste no fato de que seus custos são calculados para cada função da tabela e que, de fato, 
complementam os encargos sociais regulares, visto considerarem todos os custos faltantes, 
tais como os exames e seguros, que não estão nos encargos Adicionais do Sicro. 
 
Os custos apurados na tabela do SINAPI, quando transformados em percentual, resultam em 
um valor bem diferente aos do Sicro. O Sicro restringe os encargos adicionais a EPI, 
alimentação e transporte, já que os demais estão considerados nos seus encargos sociais 
regulares.” 
 
“Para que a Composição de Custos constante no citado Relatório Preliminar seja 
representativo do custo da Tabela do SINAPI, é fundamental que os custos dos salários do 
carpinteiro e do ajudante de carpinteiro sejam acrescidos dos respectivos percentuais de 
35,89% e 29,60%, em substituição aos 15,51% do Sicro, que são insuficientes para 
representar os custos dos Encargos Complementares relacionados aos salários do SINAPI.” 
 
Contudo, observa-se que a Prefeitura também considerou no seu orçamento base o mesmo 
percentual de 20,51 %, determinado no “Manual de Custos Rodoviários”, volume 1, 
Metodologia e Conceitos (folha 38), e adotado pela CGU, conforme composição auxiliar do 
orçamento base “90025 - forma comum de madeira”: 
 



 

 

 
Fonte: Orçamento Base 

 
Ressalta-se ainda que, ao citar a restrição dos encargos complementares pelo Sicro à “a EPI, 
alimentação e transporte” a Prefeitura esquece de considerar as ferramentas manuais no 
percentual de 5,00 %, conforme consta no “Manual de Custos Rodoviários”, volume 1, 
Metodologia e Conceitos (folha 38), do Sicro 2, já demonstrada anteriormente.  
 
- Quanto aos custos com o “caminhão munck”, “pessoal de coordenação das atividades de 
produção de forma, que conta com os encarregados e os feitores” e “grupo gerador”, a 
Prefeitura afirma que a CGU não os considerou na sua análise, o que não é verdade, pois esses 
custos já existem apropriados no serviço “Manutenção e operação do canteiro de obra”, 
conforme constata-se nas composições de custos a seguir: 
 

Tabela Composição – Manutenção e Operação do Canteiro de Obra - Consórcio 



 

 

 
Fonte: Composição de Custo Proposta Consórcio 

 
Tabela Composição – Manutenção e Operação do Canteiro de Obra – Orçamento Base 

 



 

 

 
Fonte: Composição de Custo Orçamento Base 

 
Ressalta-se que a própria Prefeitura considerou, no seu orçamento base, os referidos custos 
embutidos no serviço de “Manutenção e operação do canteiro de obra”, conforme verifica-se 
na respectiva composição de custos do orçamento base (ver “Tabela Composição – 
Manutenção e Operação do Canteiro de Obra – Orçamento Base”). 
 
- Em relação a “chapa de compensado”, de fato nas Especificações Técnicas, item 4.65.2, 
consta registrada a possibilidade de utilização do “compensado plastificado espessura de 18 
mm”. Acatamos o argumento de considerar esse insumo. 
 
- Em relação a “serra circular”, acatamos a indicação de considerar a mesma como insumo na 
composição do custo unitário analisada pela CGU. 
 
Procedendo os ajustes e correções necessários, após análise dos argumentos apresentados, a 
CGU chegou a seguinte composição de custo e preço final do serviço “Forma em compensado 
resinado, e=15 mm”: 
 

Tabela Composição - Forma para estruturas em concreto – Cod. Sinapi 84221 (Ajustada 
final) 

Código Descrição Unidade Coeficiente  Custo Unit. 
Custo 
Total 

 Mão de Obra     
1213 Carpinteiro de Formas H 1,4400 9,25 13,32 

6117 Ajudante de Carpinteiro H 0,3600 7,24 2,61 

 Adicional de mão de obra 20,51%    3,27 

      

 Material/Serviço     

1345 
Chapa madeira compensada 
plastificada 2,2 x 1,1m x 18mm p/ 
forma concreto 

M2 0,5600 41,68 23,34 

2692 Desmoldante p/ forma de madeira L 0,0060 8,41 0,05 

4491 
Peça de madeira nativa / Regional 7,5 
cm (3x3) não aparelhada (p/ forma) 

M 2,3100 3,45 7,97 

4506 
Peça de madeira nativa / Regional 2,5 
x 10 cm  (1x4”) não aparelhada 
(sarrafo p/ forma) 

M 2,3100 3,45 7,97 

 
Prego polido com cabeça 17 x 21 
Comum -  

Kg 0,2900 6,63 1,92 

       

 Equipamento     

 
Máquina de Bancada – Serra Circular 
12” (Sicro 2 – E904) 

M2 0,18 1,79 0,32 

      

Material/Serviço/Equipamento  41,57 
Mão de Obra (incluso encargos sociais e complementares)  19,20 



 

 

Total Parcial  60,77 
BDI 24,00% 14,58 

Total Geral R$ 75,35 
Fonte: Sinapi e Sicro 2 

 
Manifestação da CAIXA: 
 
Cabe observar que a CAIXA, em defesa apresentada em relação ao relatório preliminar, tece 
críticas à metodologia de análise dos orçamentos utilizada por este Controle Interno. A seguir 
apresenta-se contestação do entendimento posto pela CAIXA. 
 
O Banco afirma in verbis:  
 
“A análise da CAIXA para operações com recursos FGTS é feita pelo custo total, o qual deve 
estar compatível com o custo total referencial + BDI. Neste caso, eventuais itens que estejam 
abaixo dos valores referenciais podem compensar aqueles que estejam acima. A CGU 
identifica os supostos sobre preços a partir apenas dos custos unitários de serviço que esteja 
acima dos supostos custos referenciais, ou seja, se existirem itens na planilha que estejam 
com subpreços, estes não são considerados.” 
 
Em relação a essa alegação de que “A CGU identifica os supostos sobre preços a partir 
apenas dos custos unitários de serviço que esteja acima dos supostos custos referenciais”, 
ignorando a existência de valores supostamente com subpreços, há que se destacar que a CGU 
não realizou o balanço (compensação de subpreços e sobrepreços) porque os quantitativos 
vigentes no Contrato nº 152/2014, mesmo após dois termos aditivos, não representavam as 
reais necessidades da obra naquele momento, entende-se:  
 
“O Contrato nº 152/2014 sofreu significativas alterações com a inclusão de diversos serviços 
e supressão de outros, de sorte que uma curva ABC com os serviços/quantitativos estimados 
inicialmente, ou mesmo, aqueles constantes após o 2ª Termo Aditivo podem não vir a refletir 
adequadamente a planilha final do empreendimento.” 
 
Essa situação é tratada na Constatação “Da Celebração de Termos Aditivos sem a 
Demonstração do seu Impacto Financeiro”, na qual se demonstra que tal expediente estava 
sendo utilizado para encobrir o impacto financeiro das alterações no projeto. 
 
De fato, mesmo em uma análise perfunctória da planilha constante da análise da CAIXA, 
supostamente referente ao Terceiro Termo Aditivo do contrato, verifica-se que os 
quantitativos de serviços diferem significativamente daqueles inicialmente contratados, e 
mesmo daqueles quantitativos resultantes do Segundo Aditivo, vigente no momento da análise 
da CGU. Basta verificar que na planilha analisada pela CAIXA o montante do contrato seria 
de R$ 209.806.450,83 enquanto o valor do contrato no momento da análise da CGU era de 
R$ 263.685.972,19, indicando que houve significativa redução do escopo contratual em 
função do terceiro aditivo.  
 
Ademais, serviços significativos na análise da CAIXA nem sequer estavam previstos nas 
planilhas vigentes no momento da análise da CGU, por exemplo, o serviço: SEIXO ROLADO 
PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM 
FRETE), compondo o valor de R$ 6.603.973,20 e seu transporte no valor adicional de R$ 
1.808.325,12, supostamente, só foram incluídos no terceiro termo aditivo.* 



 

 

 
* Destaca-se que pode haver inclusive duplicidade nesses custos pois os agregados já estavam incluídos nos 
preços iniciais dos concretos e camadas de pavimentação. 
 
Assim, a realização de balanço por esse Controle Interno, naquele momento, com a obra tendo 
apenas 15,89% de execução, e notadamente com quantitativos irreais, seria desperdício de 
escasso tempo de auditoria. Logo, optou-se por apresentar o relatório com ênfase nos serviços 
que já estavam sendo executados, para que os gestores tomassem as providenciais para 
resguardar o erário, o que, até o momento, foi feito de maneira tímida pelos responsáveis.  
 
Ainda em relação ao denominado método do balanço há que se observar que, no caso em tela, 
ele tem que ser relativizado tendo em vista a significativa quantidade de serviços novos 
incluídos nos termos aditivos, bem como a supressão de serviços iniciais. De fato, tais 
alterações resultaram por reduzir o desconto inicialmente ofertado na licitação, ou seja, há 
prática flagrante do denominado jogo de planilha, como demonstrado por este Controle 
Interno na “Constatação Jogo de Planilha Gerando Sobrepreços e Reduzindo Desconto 
Ofertado na Licitação”.  
 
Vale destacar que a CAIXA, em sua resposta aos apontamentos da CGU, também alega que 
a metodologia de análise dos custos referenciais adotada seria distinta daqueles previstos nos 
normativos vigentes no Banco para operações de financiamento com recursos do FGTS, 
conforme a seguir transcrito:  
 
“2.1.4 A seguir, passamos a citar como a CAIXA insere a análise de orçamentos em seu 
normativo de financiamento - AE104:  
 
4.5.6 ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS  
.....................................................  
4.5.6.3 Na análise de orçamentos realizada pela GIGOV, seja na fase de análise de projeto, 
do processo licitatório ou alteração contratual (reprogramação), cabe:  
 
- Verificar os quantitativos dos itens de serviços/materiais significativos;  
- Identificar os custos unitários de referência adequados aos itens de serviços/materiais 
significativos;  
- Avaliar se o custo total (com BDI) dos itens de serviços/materiais significativos propostos é 
até 10% superior aos determinados pela análise (custos de referência com BDI).  
 
4.5.6.3.2 Os itens significativos são definidos com base no custo total proposto através da 
relação 80/20 seguindo o Teorema de Pareto.  
 
4.5.6.4 As referências de custos a serem utilizadas em conjunto ou separadamente são:  
 
- SINAPI;  
-Tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração 
Pública federal, estadual ou municipal, ou concessionárias de serviços públicos;  
- Informação publicada por entidade de atuação reconhecida na área;  
- Pesquisa realizada pelo proponente ou pesquisa direta no mercado local;  
- Sites oficiais de compra, tais como "Comprasnet". 
 
4.5.6.4.1 O Engenheiro ou Arquiteto deve elaborar quadro comparativo da análise de custos 



 

 

unitários mais significativos, com a respectiva fonte utilizada.” 
 
Como será visto ao longo deste documento, a CGU, em suas análises de custos e preços 
praticados, valeu-se exatamente das mesmas fontes referenciais previstas no normativo da 
CAIXA, quais sejam: SINAPI, SICRO e pesquisa de preço no mercado local. Dessa forma a 
CGU adotou custos referenciais totalmente aderentes aos normativos da CAIXA, diga-se, 
independentemente de concordar ou não com o citado normativo*. 
 
*A CAIXA não tem competência legal para editar normativo interno que limite a forma de atuação do órgão 
Central do Controle Interno Federal.   
 
Assim, não existe razão para a seguinte afirmação da CAIXA:  
 
“A análise da CAIXA é pautada pelos custos referenciais previstos no item 4.5.6.4 do AE 104 
008 supracitado. A análise da CGU utilizou, na grande maioria dos itens analisados, que 
foram considerados com supostos sobrepreços, referenciais próprios não previstos nos 
normativos da CAIXA. Na verdade, a maioria dos custos referenciais adotados pela CGU no 
presente relatório advém de composições próprias, elaboradas a partir de entendimentos 
específicos da antiga Controladoria e que não encontram guarida nos normativos da CAIXA 
e nem mesmo nos referenciais usuais adotados pela Administração Pública. Salientamos, 
ainda, que a adoção de uma composição como pertinente (seja ela SINAPI, SICRO ou outro 
referencial legalmente adequado) pressupõe acatar todos os insumos nele constantes, com 
seus respectivos preços, mesmo que estejam dispares em relação à outra composição também 
aceita. O preço de cimento constante de uma composição SINAPI aceita não deve ser aposto 
a uma composição SICRO também acatada pelo simples fato de que sejam diferentes.”  
 
O que de fato não guarda guarida é afirmação de que a utilização de um sistema de preço 
pressupõe acatar todos os insumos nele constantes, basta analisar o expressamente previsto na 
publicação da CAIXA, SINAPI – METODOLOGIAS E CONCEITOS, fl. 16:  
 
Cabe ressaltar que o orçamentista, de posse de informações sobre a origem dos preços e a 
metodologia de coleta empregada, deve promover os ajustes eventualmente necessários nas 
referências para o caso específico que quer orçar. 
 
As afirmações do Agente Financeiro além de não terem suporte em seus próprios manuais, 
também não correspondem ao procedimento realizado por esta CGU. Este controle interno 
apresenta composições “próprias” a cada ponto, porque no SINAPI há época não havia 
encargos sociais, que tiveram que ser incluídos. Ademais, foram realizados ajustes pontuais 
para que as composições reflitam o especificado na obra, tudo de forma justificada e 
conservadora. 
 
De fato, quem está a alterar as composições de referência e a incluir insumos com preços 
diversos de forma pouco razoável é a Prefeitura/Contratada com a conivência da CAIXA. 
Especificamente para o insumo cimento, citado na resposta da CAIXA, tratado em constatação 
específica deste documento, utilizado para execução de pavimento rígido e concreto 
compactado a rolo não existem composições no SINAPI, adotou-se como referência para a 
licitação, e também na auditoria, composições do SICRO, nas quais figuram cimento a granel 
e não cimento em saco. Logo, as análises da CGU não alteram as composições do SICRO no 
caso específico do cimento, as alterações de fato foram feitas pela Prefeitura e implicaram 
aumento injustificado do custo da obra.  
 



 

 

Neste diapasão há que se destacar que a CGU, em atendimento a demanda externa proveniente 
do Ministério Público, buscou verificar a aderência dos valores praticados no Contrato nº 
152/2014 e seus termos aditivos, com aqueles ditos preços de mercado. Verificou-se ainda 
quantitativos e serviços realizados em desconformidade com a especificação e projeto, ou seja, 
as análises deste Controle Interno são muito mais amplas que a simples comparação dos custos 
unitários da planilha vigente com a referência SINAPI realizada pela CAIXA, que inclusive 
alega não ter competência para fiscalizar o cumprimento do contrato entre o tomador e seu 
contratado. Ainda se faz oportuno observar que todas as constatações presentes no relatório em 
tela têm suas premissas consignadas neste documento e podem ser verificadas e contraditadas.  
 
Cabe destacar que a amostra analisada por este Controle Interno é bastante representativa dos 
custos da obra, correspondendo a aproximadamente 58% do montante contratado, nas 
quantidades iniciais.  
 
Se faz oportuno também criticar a análise do orçamento realizada pela CAIXA, mesmo que 
de forma pontual já que a análise item a item implicaria repetição do que é exposto no restante 
do relatório. Primeiramente porque o valor contratual era de R$ 263.685.972,19, porém a 
análise apresentada pela CAIXA foi realizada apenas sobre R$ 147.076.032,26, 55,78% do 
valor inicial do contrato. Ressalte-se que a CAIXA não realizou análise dos custos referentes 
a: projeto, canteiro de obras, mobilização, desmobilização e administração da obra; mesmo 
estando esses itens na faixa ‘A’ da Curva ABC, simplesmente aceitando tais valores. Assim a 
análise apresentada não parece se subsumir a norma referenciada em sua justificativa que 
exigiria uma amostra de 80%.  
 
Cabe ainda questionar os custos unitários utilizados na análise do Banco, por exemplo, para 
avaliar o preço do serviço de escavação do Terminal Mangueirão. Nesse caso, a CAIXA 
utilizou como referência do serviço “72918 – Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria de 4,01 até 6,00m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.”, 
porém em todos os projetos, inclusive no orçamento do termo aditivo do contrato, laudos de 
sondagem, registros fotográficos indicam que o material é de primeira categoria. Assim, não 
há qualquer justificativa para indicar a escavação de segunda categoria, evidentemente, muito 
mais onerosa.  
 
Ademais, não é possível tratar a escavação de uma galeria subterrânea (subsolo) retratada na 
figura a seguir, como escavação de vala em que há significativa restrição da produtividade da 
escavação em razão da pouca largura da vala: 
 



 

 

 
 
Tal situação é outra evidencia que a análise da CAIXA não observou o prescrito em seu 
próprio normativo interno, visto que o serviço indicado em sua análise não guarda correlação 
com o serviço de projeto, conforme recorte da citada norma:  
 
“4.5.6.3 Na análise de orçamentos realizada pela GIDUR, seja na fase de análise de projeto, 
do processo licitatório ou alteração contratual (reprogramação), cabe:  
 
- Verificar os quantitativos dos itens de serviços/materiais significativos;  
- Identificar os custos unitários de referência adequados aos itens de serviços/materiais 
significativos;” (grifo CGU) 
 
Outra referência adotada na análise da CAIXA com a qual não podemos concordar, justamente 
por ela ser a gestora do SINAPI e, portanto, conhecer o sistema a fundo, foi aquela adotada 
para o serviço/insumo: SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO - POSTO 
PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE), compondo o valor de R$ 6.603.973,20*. Isso 
porque, como é de conhecimento geral, no SINAPI não se pesquisa todos os insumos, 
utilizando a metodologia da família homogênea de insumos. Assim, pesquisa-se apenas o 
insumo líder da família e por coeficientes de correlação encontra-se o preço dos demais, sendo 
que esse coeficiente de correlação é calculado com pesquisa extensiva realizada 
periodicamente no Estado de São Paulo.  
 
*Que inclusive, cabe perquirir a Prefeitura porque foi incluído no terceiro termo aditivo, pois nos preços iniciais 
dos concretos já estavam incluídos os custos dos agregados. 
 
Especificamente em relação ao valor do seixo rolado (insumo código: 04734) é calculado a 
partir do preço PEDRA BRITADA N. 2 (insumo código: 4718), sendo que no Estado de São 
Paulo, como em quase todo o Brasil, a brita é mais barata que o seixo. Contudo, em Belém/PA, 



 

 

devido a abundância de seixo e as grandes distâncias das pedreiras do estado para a capital, 
essa relação se inverte sendo o seixo mais barato que a brita. Tal informação é de 
conhecimento geral, não sendo razoável que um engenheiro fiscal da CAIXA em Belém/PA 
responsável pelo acompanhamento de um empreendimento desse porte desconheça esse fato. 
Cabe destacar que não é por outra razão que na obra fiscalizada se verifica nos traços de 
concretos, CBUQ e bases a utilização predominante de seixo no lugar da brita. Logo, não é a 
opção mais adequada a CAIXA utilizar o preço do insumo seixo rolado do SINAPI como 
referência para esse caso específico. Não sendo demais lembrar que é justamente para que os 
orçamentistas possam realizar esse tipo de crítica que atualmente se indica que o insumo é 
coletado (pesquisado), representado (calculado por correlação) ou atribuído (preço de SP). 
Ademais está expressamente previsto na publicação da CAIXA, SINAPI – 
METODOLOGIAS E CONCEITOS já citada anteriormente.  
 
Importa registrar que, independentemente de sistemas referenciais ou de previsão normativa, 
deve-se buscar o efetivo preço de mercado para o serviço em comento. Neste diapasão, a CGU 
realizou cotação local do insumo em questão obtendo cotação de R$ 90,00/m³ (outubro/2016), 
para apenas uma caçamba, ou seja, nem se buscou incluir a questão do efeito escala, observa-
se ainda que o valor é próximo ao da tabela da SEDOP/PA de R$ 100,00/m³, última publicação 
de abril/2016. Enquanto isso no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato foi incluído com 
conivência da CAIXA o custo de R$ 134,39, com data base de nov/2013, ou seja, um custo 
49,3% maior que a cotação deste Controle Interno, sem incluir o índice de reajuste contratual, 
ou seja, a diferença entre o valor praticado no contrato e o de mercado é ainda maior, em 
flagrante prejuízo ao erário, no montante de R$ 2.181.245,11*, a preços iniciais.  
 
* (R$ 134,39 – R$ 90,00) + mais BDI de 24% vezes o quantitativo indicado de 39.630,18 m³. 
 
A Fiscalização da CAIXA utilizou em sua análise como preço de referência para o serviço 
escoramento tipo blindado o valor unitário de R$ 80,95/m², enquanto a Prefeitura já atendeu 
parcialmente os argumentos deste Controle Interno e reduziu o preço de referência para R$ 
50,80/m², reconhecendo, e supostamente glosando, R$ 857.185,90.  
 
Assim, entende-se que a CAIXA cometeu uma série de equívocos em sua análise, sem os 
quais teria chegado a valores mais próximos aos da CGU o que implicaria a exigência de 
revisão de vários preços contratuais.  
 
Em sua análise, a CAIXA, em uma amostra de R$ 147 milhões, encontrou preços a maiores 
na ordem de 6,5 milhões, permitidos pelo seu normativo interno que aceita uma variação de 
até 10%. Cabe mencionar que a aceitação, pela CAIXA, de preços (custos + BDI) dos itens 
de serviços/materiais até 10% superiores aos valores referenciais não nos parece atender aos 
princípios da Administração Pública, notadamente quanto ao da economicidade, estabelecido 
no art. 37 da Constituição Federal. Principalmente, porque se trata de um financiamento de 
uma obra pública e considerando-se que os preços calculados a partir dos sistemas referenciais 
refletem os preços de mercado, não há justificativa para que valores a maior sejam arcados 
pelos munícipes de Belém/PA. Principalmente em função da pouca capacidade econômica de 
muitos municípios brasileiros, não nos parecendo razoável que se permita que uma obra 
municipal possa ser 10% mais cara que uma Federal. Ademais, a metodologia da CAIXA de 
simples comparação dos preços de referência com adicional de 10% a cada alteração 
contratual não impede o jogo de planilha, pois não se leva em conta que o desconto ofertado 
inicialmente tem sido reduzido a cada alteração contratual.  
 



 

 

Diante de todo exposto entende-se não prosperam as críticas da CAIXA quanto a inadequação 
da metodologia empregada pela CGU.  
 
Ressalta-se que a análise técnica efetuada pela CGU procurou seguir o determinado no 
Acórdão nº 2668/2013 – TCU – Plenário: 
 
“9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal, com base no art. 250, inciso III, do Regimento 
Interno do TCU, que acrescente em seu rol de parâmetros comparativos estabelecidos em seu 
normativo interno "AE104 – Engenharia – Análise e acompanhamento de empreendimentos 
financiados para entes públicos e privados", na ausência de balizamento direto do Sinapi, as 
referências e critérios estabelecidos no Sicro, devidamente adaptado às peculiaridades de 
cada caso concreto, tal qual prevê o art. 4º do Decreto 7.983/2013;” 
 
Após a abordagem da “Metodologia de Análise dos Orçamentos”, segue análise do 
“POSICIONAMENTO CAIXA”: 
 
A própria CAIXA afirma não ter realizado análise do projeto básico e que “não existe, no 
regramento para contratos de financiamento, qualquer determinação ou obrigatoriedade da 
CAIXA analisar o projeto básico licitado”, o que já foi contradito e comprovada sua 
irregularidade, conforme registrado nos itens “Ausência de Aprovação de Projeto Básico e 
Orçamento Base pelo Agente Financeiro (CAIXA) impactando em risco a conclusão das obras 
e comprometendo a execução plena do Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13” e 
“Realização de Licitação com falhas no Projeto Básico, no Orçamento Base e na Proposta do 
Consórcio EIT/Paulitec (Consórcio BRT Belém)”. 
 
Ressalta-se que a análise do projeto básico pela CAIXA é de essencial importância para que 
a contratação do empreendimento incorra no menor risco possível de alterações no projeto 
executivo, o que não aconteceu, pois as modificações promovidas no referido projeto foram 
severas e de significativo impacto financeiro. 
 
Destaca-se que a afirmação pela CAIXA de que o projeto executivo é que “está servindo de 
base para a execução, medição e pagamento das obras executadas” não se confunde com a 
situação inicial de contratação, na qual a análise deve ser realizada sobre o projeto básico. Não 
faz sentido a CAIXA só realizar as análises técnicas do projeto após a sua contratação, pois 
perde a finalidade de se corrigir possíveis erros e inconsistências, além de infringir o 
determinado no item 4.2 “Verificação Preliminar”, do normativo interno da CAXA “AE 104 
008”: 
 
“4.2 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 
4.2.1 O Engenheiro ou Arquiteto se manifesta sobre a viabilidade de contratação do 
empreendimento quando as peças técnicas, total ou parcialmente disponíveis, são as descritas 
abaixo: 
......... 
- projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto; 
- estimativa de custos; 
.........” 
 
Reitera-se que a CAIXA ao afirmar que a CGU “utilizou conceitos e regramentos impróprios 
para contratos de financiamento com recursos exclusivos do FGTS e do tomador, conforme 



 

 

já detalhado anteriormente” contraria os acórdãos TCU nº 2668/2013 – Plenário (item 9.2), 
Acórdão 2.085/2011 – Plenário (item 9.1, subitem 9.1.1) e Acórdão 3129/2011 – Plenário 
(item 9.1, subitens 9.1.1 e 9.1.2). 
 
As justificativas apresentadas, além de mencionarem elementos/insumos não constantes das 
composições de custos do orçamento base e da planilha contratual, não acrescentam fatos 
novos e não estão suportadas por argumentos técnicos e jurídicos que possam elidir ou sanar 
as irregularidades apontadas.  
 
Considerando o exposto e após as correções e ajustes retromencionados, o valor do sobrepreço 
encontrado pela CGU, nessa amostra selecionada, foi de R$ 12.646.347,32. O valor 
correspondente ao superfaturamento detectado, até a 12ª medição realizada, foi de R$ 
2.777.513,50. Cabe destacar que os itens relativos ao “Fornecimento preparo e colocação de 
aço CA-50” e “Concreto fck = 10 mpa para lastro” estão demonstrados em itens específicos 
deste relatório. 
 

Tabela Sobrepreço Amostra (custos unitário acima dos custos de referência oficias) – 
Versão Final 

Item Descrição dos 
Serviços 

Proposta/Contrato 
P. Sinapi 

+ BDI 

Sobrepreç
o Unit. 
(R$) 

Sobrepreço 
Total. (R$) 

% 
Sobrepreç

o 
Unid

. Quant. P. Unit. (R$) 

4 ADMINISTRAÇÃ
O DA OBRA 

       

04.01 
Administração Local 
da Obra 

mês 18,00 710.740,17 
585.993,1

9 
124.746,98 2.245.445,64 21,29% 

    Total Item 04     2.245.445,64   

         

5 DEMOLIÇÕES        

05.01 Limpeza        

05.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 28.491,82 3,62 1,48 2,14 61.097,86 145,32% 

05.02 Demolição de 
Pavimento 

       

05.02.01 Terminais        

05.02.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 6.929,30 3,62 1,48 2,14 14.859,19 145,32% 

05.02.02 Pistas Existentes        

05.02.02.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 54.902,58 3,62 1,48 2,14 117.733,09 145,32% 

05.04 Demolição de 
Concreto 

       

05.04.03 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 9.891,17 3,62 1,48 2,14 21.210,62 145,32% 

05.05 Retirada de Árvores        

05.05.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 2.577,00 3,62 1,48 2,14 5.526,12 145,32% 

    Total Item 05   220.426,89  

         

6 
TERRAPLANAGE
M 

       

06.01 Alargamento de 
Pista 

       

06.01.01 Subleito        

06.01.01.01 Demolições        



 

 

06.01.01.01.0
2 

Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 96.380,57 3,62 1,48 2,14 206.678,49 145,32% 

06.01.02 Construção do 
Reforço 

       

06.01.02.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 
204.586,1

3 
3,26 0,48 2,78 568.012,93 574,11% 

06.01.02.03 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 36.193,53 2,33 1,30 1,03 37.206,95 78,96% 

    Total Item 06   811.898,37  

         

7 PAVIMENTAÇÃO        

07.01 
Alargamento de 
Pista 

       

07.01.01 
Sub-base de brita 
graduada simples - 
BGS 

       

07.01.01.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 43.155,80 3,26 0,48 2,78 119.817,76 574,11% 

07.01.01.02 

Sub-base de brita 
graduada simples, 
com fornecimento de 
material 

M³ 6.473,37 203,70 195,52 8,18 52.931,45 4,18% 

07.01.02 Base de brita 
graduada BGS 

       

07.01.02.01 

Base de brita 
graduada simples - 
BGS, com 
fornecimento de 
material 

M³ 6.473,37 203,70 195,52 8,18 52.931,45 4,18% 

07.02 Ciclovia        

07.02.01 Sub-base de solo        

07.02.01.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 68.193,90 3,26 0,48 2,78 189.333,54 574,11% 

07.03 Pista BRT        

07.03.01 Fresagem a frio - 
Pista Existente 

       

07.03.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 5.070,00 3,62 1,48 2,14 10.872,11 145,32% 

07.03.02 Sub-base de 
concreto estrutura 

       

07.03.02.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 
115.174,9

0 
3,26 0,48 2,78 319.771,59 574,11% 

07.04 Restauração da 
Pista Existente 

       

07.04.01 
Fresagem a frio - 
Piso Existente 

       

07.04.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 4.056,00 3,62 1,48 2,14 8.697,69 145,32% 

07.05 Acessos Laterais        

07.05.01 Fresagem a frio - 
Piso Existente 

       

07.05.01.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 39.118,40 3,26 0,48 2,78 108.608,33 574,11% 

07.05.01.03 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 1.726,16 3,62 1,48 2,14 3.701,58 145,32% 

    Total Item 07   866.665,50  

         

8 DRENAGEM        

08.02 
Remoção de 
Pavimentação 
Existente 

       

08.02.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 24.775,40 3,62 1,48 2,14 53.128,37 145,32% 

08.05 Reaterro de Vala        



 

 

08.05.04 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria  

M³ 13.506,61 2,33 1,30 1,03 13.911,81 79,23% 

08.05.08 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 69.640,50 3,62 1,48 2,14 149.337,09 145,32% 

08.05.11 
Meio fio em concreto 
de 15 x 30 

M 78.324,00 40,77 38,13 2,64 206.775,36 6,92% 

    Total Item 08   423.152,62  

         

10 OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS -OAE 

       

10.01 VIADUTO 
INDEPENDÊNCIA 

       

10.01.01 Demolições        

10.01.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 4.855,81 3,62 1,48 2,14 10.412,80 145,32% 

10.01.02 Construção do 
Reforço 

       

10.01.02.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 7.105,32 3,26 0,48 2,78 19.727,21 574,11% 

10.01.02.03 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 11.746,24 2,33 1,30 1,03 12.075,13 78,96% 

10.01.03 Pavimento Semi-
Rígido 

       

10.01.03.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 4.410,00 3,26 0,48 2,78 12.243,92 574,11% 

10.01.05 Infraestrutura 
Viaduto 

       

10.01.05.03 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 313,88 3,62 1,48 2,14 673,08 145,32% 

10.01.05.07 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 359,70 97,83 75,35 22,48 8.086,06 29,83% 

10.01.05.08 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 31.160,00 9,85 7,73 2,12 66.208,77 27,50% 

10.01.06 Mesoestrutura 
Viaduto 

       

10.01.06.01 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 1.357,90 97,83 75,35 22,48 30.525,59 29,83% 

10.01.06.02 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 42.284,00 9,85 7,73 2,12 89.845,04 27,50% 

10.01.07 
Superestrutura em 
Vigas Mistas 

       

10.01.07.03 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 4.277,31 97,83 75,35 22,48 96.153,93 29,83% 

10.01.07.04 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 92.393,60 9,85 7,73 2,12 196.317,92 27,50% 

    Total Subitem 
10.01 

  542.269,46  

         

10.02 MERGULHÃO DA 
INDEPENDÊNCIA 

       

10.02.01 Demolição        

10.02.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 42.522,17 3,62 1,48 2,14 91.184,54 145,32% 

10.02.02 
Construção do 
Reforço 

       

10.02.02.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 7.047,27 3,26 0,48 2,78 19.566,04 574,11% 

10.02.02.03 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 5.496,87 2,33 1,30 1,03 5.650,78 78,96% 



 

 

10.02.03 Pavimentação        

10.02.03.01 Sub-base de brita 
graduada simples 

       

10.02.03.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 12.045,20 3,26 0,48 2,78 33.442,29 574,11% 

10.02.03.02 

Sub-base de brita 
graduada simples, 
com fornecimento de 
material 

M³ 1.806,79 203,70 195,52 8,18 14.773,76 4,18% 

10.02.04 Base brita graduada 
BGS 

       

10.02.04.01 

Base de brita 
graduada simples - 
BGS, com 
fornecimento de 
material 

M² 1.806,79 203,70 195,52 8,18 14.773,76 4,18% 

10.02.08 Locação da Obra        

10.02.08.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 7.000,00 3,26 0,48 2,78 19.434,80 574,11% 

10.02.09 Remoção 
Pavimentação 

       

10.02.09.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 4.334,40 3,62 1,48 2,14 9.294,69 145,32% 

10.02.10 
Cravação de Estacas 
Hélice Diâmetro 50 
cm 

       

10.02.10.02 
Estaca Hélice 500 
mm perfurada em 
solo 

M 17.928,00 188,24 175,30 12,94 232.009,83 7,38% 

10.02.10.03 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
133.862,4

0 
9,85 7,73 2,12 284.430,83 27,50% 

10.02.11 
Escavação e 
Reaterro - Trecho a 
Céu Aberto 

       

10.02.11.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 34.786,70 3,62 1,48 2,14 74.596,60 145,32% 

10.02.12 
Escavação e 
Reaterro - Trecho 
em Galeria 

       

10.02.12.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 15.739,10 3,62 1,48 2,14 33.750,93 145,32% 

10.02.13 
Execução de Laje de 
Fundo 

       

10.02.13.07 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
321.544,8

0 
9,85 7,73 2,12 683.218,39 27,50% 

10.02.14 
Execução de Laje 
Superior Mergulhão 
e Reservatório 

       

10.02.14.04 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
163.824,0

0 
9,85 7,73 2,12 348.093,24 27,50% 

10.01.14.05 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 662,20 97,83 75,35 22,48 14.886,26 29,83% 

10.02.15 

Execução de Viga de 
Coroamento - 
Trecho a Céu 
Aberto 

       

10.02.15.03 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 25.920,00 9,85 7,73 2,12 55.074,82 27,50% 

10.02.15.04 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 540,00 97,83 75,35 22,48 12.139,20 29,83% 

10.02.17 
Defensas de 
Concreto, Calçada e 
Enchimento 

       



 

 

10.02.17.02 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 924,67 97,83 75,35 22,48 20.786,58 29,83% 

10.02.17.04 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 14.592,48 9,85 7,73 2,12 31.006,10 27,50% 

10.02.18 Drenagem        

10.02.18.04 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 566,36 3,62 1,48 2,14 1.214,50 145,32% 

    Total Subitem 
10.02 

    1.999.327,94  

         

10.03 MERGULHÃO 
TAPANÃ 

       

10.03.01 Demolição        

10.03.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 
102.050,9

8 
3,62 1,48 2,14 218.838,12 145,32% 

10.03.02 
Construção do 
Reforço 

       

10.03.02.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 12.059,26 3,26 0,48 2,78 33.481,33 574,11% 

10.03.02.03 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 9.406,22 2,33 1,30 1,03 9.669,59 78,96% 

10.03.03 Pista Nova        

10.03.03.01 Sub-base de brita 
graduada simples 

       

10.03.03.01.0
1 

Locação topográfica 
da obra 

M² 19.482,40 3,26 0,48 2,78 54.090,94 574,11% 

10.03.03.01.0
2 

Sub-base de brita 
graduada simples, 
com fornecimento de 
material 

M³ 2.922,35 203,70 195,52 8,18 23.895,47 4,18% 

10.03.04 
Base de brita 
graduada BGS 

       

10.03.04.01 

Base de brita 
graduada simples - 
BGS, com 
fornecimento de 
material 

M³ 2.922,35 203,70 195,52 8,18 23.895,47 4,18% 

10.03.08 Locação da Obra        

10.03.08.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 11.680,00 3,26 0,48 2,78 32.428,35 574,11% 

10.03.09 Remoção 
Pavimentação 

       

10.03.09.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 7.574,00 3,62 1,48 2,14 16.241,69 145,32% 

10.03.10 
Cravação de Estacas 
Hélice Diâmetro 50 
cm 

       

10.03.10.01 
Estaca Hélice 500 
mm perfurada em 
solo 

M 28.350,00 188,24 175,30 12,94 366.883,02 7,38% 

10.03.10.02 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
213.192,0

0 
9,85 7,73 2,12 452.990,36 27,50% 

10.03.11 
Escavação e 
Reaterro - Trecho a 
Céu Aberto 

       

10.03.11.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 32.373,71 3,62 1,48 2,14 69.422,18 145,32% 

10.03.12 
Escavação e 
Reaterro - Trecho 
em Galeria 

       

10.03.12.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 61.898,62 3,62 1,48 2,14 132.735,40 145,32% 



 

 

10.03.13 
Execução de Laje de 
Fundo 

       

10.03.13.07 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
548.402,1

6 
9,85 7,73 2,12 1.165.244,91 27,50% 

10.03.14 
Execução de Laje 
Superior Mergulhão 
e Reservatório 

       

10.03.14.04 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
491.642,4

0 
9,85 7,73 2,12 1.044.641,77 27,50% 

10.03.14.05 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 1.093,54 97,83 75,35 22,48 24.582,78 29,83% 

10.03.15 

Execução de Viga de 
Coroamento - 
Trecho a Céo 
Aberto 

       

10.03.15.03 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 29.740,80 9,85 7,73 2,12 63.193,25 27,50% 

10.03.15.04 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 1.244,00 97,83 75,35 22,48 27.965,12 29,83% 

10.03.17 
Defensas de 
Concreto, Calçada e 
Enchimento 

       

10.03.17.02 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 1.580,98 97,83 75,35 22,48 35.540,43 29,83% 

10.03.17.04 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 49.899,66 9,85 7,73 2,12 106.026,80 27,50% 

10.03.18 Drenagem        

10.03.18.04 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 899,18 3,62 1,48 2,14 1.928,20 145,32% 

    
Total Subitem 

10.03 
  3.903.695,19  

           

    Total Item 10   6.445.292,59  

         

11 
TERMINAIS / 
ESTAÇÕES 

       

11.01 TERMINAL 1, 2 E 3        

11.01.01 Demolição        

11.01.01.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 41.861,30 3,62 1,48 2,14 89.767,37 145,32% 

11.01.02 
Construção do 
Reforço 

              

11.01.02.01 
Locação topográfica 
da obra 

M² 
106.100,0

0 
3,26 0,48 2,78 294.576,04 574,11% 

11.01.02.03 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 27.586,00 2,33 1,30 1,03 28.358,41 78,96% 

11.01.03 Pavimentação        

11.01.03.01 Sub-base de 
concreto - estrutura 

       

11.01.03.01.0
1 

Locação topográfica 
da obra 

M² 58.581,80 3,26 0,48 2,78 162.646,51 574,11% 

11.01.05 Fresagem de 
Pavimento Existente 

       

11.01.05.02 
Carga mecanizada de 
material demolido em 
caminhão basculante 

M³ 2.354,91 3,62 1,48 2,14 5.049,87 145,32% 

11.01.09 
Fundação - Blocos, 
Cintas 

       

11.01.09.04 
Concreto fck = 10 
mpa para lastro 

M³ 20,00 617,47 365,52 251,95 5.039,00 68,93% 



 

 

11.01.09.05 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 42.640,00 9,85 7,73 2,12 90.601,47 27,50% 

11.01.09.06 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 2.120,00 97,83 75,35 22,48 47.657,60 29,83% 

11.01.10 Estrutura        

11.01.10.02 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 80.960,00 9,85 7,73 2,12 172.023,81 27,50% 

11.01.10.03 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 7.345,00 97,83 75,35 22,48 165.115,60 29,83% 

    
Total Subitem 

11.01 
  1.060.835,68   

         

11.02 ESTAÇÕES 1 a 18        

11.02.01 Fundação - Blocos, 
Cintas e Laje 

       

11.02.01.05 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 5.669,82 2,33 1,30 1,03 5.828,57 78,96% 

11.02.01.10 
Concreto fck = 10 
mpa para lastro 

M³ 504,00 617,47 365,52 251,95 126.982,80 68,93% 

11.02.01.12 
Fornecimento 
preparo e colocação 
de aço CA-50A 

kg 
131.280,0

0 
9,85 7,73 2,12 278.943,74 27,50% 

11.02.01.13 
Forma em 
compensado 
resinado, e = 15 mm 

M² 6.399,00 97,83 75,35 22,48 143.849,52 29,83% 

    
Total Subitem 

11.02 
  555.604,64  

         

12 URBANIZAÇÃO        

12.01 
Aterro de Calçada e 
Ciclovias 

       

12.01.02 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 12.675,00 2,33 1,30 1,03 13.029,90 78,96% 

12.02 

Urbanização dos 
Terminais, 
Mergulhão e 
Acessos 

       

12.02.02 
Carga mecanizada de 
material 1ª categoria 

M³ 3.886,66 2,33 1,30 1,03 3.995,49 78,96% 

    Total Item 12   17.025,39  

         

    Total Sobrepreço da Amostra (R$) 
12.646.347,3

2  

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec – Contrato, Custos Sinapi/Sicro e Nota Técnica nº 1724 
/2016/GSNOB/GAB/SFC/CGU-PR, de 24/11/2016. 
Obs: Pequenas divergências são atribuídas a arredondamentos automáticos e desprezíveis da planilha. 
 
Ressalta-se que a soma global dos valores correspondentes ao sobrepreço e superfaturamento 
de todos os itens analisados neste trabalho está registrada na conclusão desse Relatório. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Jogo de Planilha gerando sobrepreços e reduzindo desconto ofertado na licitação 
 
Fato 
 
Comparando a planilha de referência da licitação e a proposta pela vencedora do certame é 
possível observar que o desconto ofertado pelo Consórcio de 12,2% não foi igual para todos 



 

 

os preços unitários, por exemplo: para o item “CP081 - Fornecimento preparo colocação aço 
CA-50A” o desconto ofertado foi de 4%, enquanto para o item “CP31 - Pavimento concreto 
de Cimento Portland fctk = 4,5 Mpa”, com forma deslizante” o desconto ofertado foi de 
12,1%.  

É normal a variação do desconto entre os diversos serviços ofertados. Todavia, no caso 
concreto, a relação das margens de desconto e a variação dos quantitativos previstos/medidos 
durante a execução contratual é singular.  
 
Por exemplo, a quantidade de aço CA 50 no projeto inicial estava claramente 
subdimensionada. Apenas a título de argumentação, indica-se, na tabela abaixo, o quantitativo 
previsto de vergalhões para a execução dos três terminais e o quantitativo medido até a 12ª 
medição apenas em um dos terminais, único iniciado, e ainda inconcluso. Pode-se observar 
que a quantidade medida já excede mais de quatro vezes a quantidade inicialmente estimada 
para todos três terminais. 
 
Quadro - Comparativo entre a quantidade inicial de aço nos 3 terminais e o medido até a 12ª 
– medição no Terminal Mangueirão  
 

Quantidade de Aço CA 50 (fundações + estrutura) nos 3 Terminais 
11.01.09.05 Fornecimento preparo colocação aço CA-50A kg 42.640,00 
11.01.10.02 Fornecimento preparo colocação aço CA-50A kg 80.960,00 
   123.600,00 
Quantidade medida até 12a Medição apenas no terminal Mangueirão (inconcluso) 
11.03.02.02.03 Fornecimento preparo colocação aço CA-50A kg 513.281,64 

Fonte: Proposta EIT/Paulitec e 12ª Medição 
 
Por sua vez, o item “Pavimento concreto de Cimento Portland fctk = 4,5 Mpa”, com maior 
desconto, não será executado, pois foi modificada a especificação do pavimento rígido para a 
inclusão de fibras de polipropileno no concreto. Cabe destacar que, o preço inicialmente 
ofertado para a execução do pavimento rígido do concreto foi de R$ 531,50/m³, passando para 
um custo unitário de R$ 767,21/m³ para o novo concreto com fibras. Além da significativa 
variação de preço no item, vale frisar, ainda, que serviços que estavam incluídos no custo da 
execução da composição original da Administração estão sendo pagos em outros serviços, a 
saber: cura química do concreto, colocação de lona plástica e aditivos, assunto tratado 
pormenorizadamente nas Constatações “Previsão e Pagamento de Serviços em Duplicidade” 
e “Sobrepreço no Serviço de Confecção de Pavimentos Rígidos”. 
 
Ainda em relação ao pavimento de concreto, vale destacar que na composição de referência 
da Administração os custos da mão de obra (R$ 2,11/m³) e execução dos 
serviços/equipamentos (R$ 5,64/m³) correspondiam a R$ 7,75/m³. No SICRO 2 o custo seria 
de R$ 6,89/m³, conforme CPU código: 2 S 02 606 50. Já na composição do Consórcio, a mão 
de obra (R$ 82,82/m³) e execução dos serviços/equipamentos (R$ 43,83/m³) representam R$ 
126,65/m³. Ou seja, o desconto de R$ 73,15/m³ foi dado exclusivamente no custo do concreto 
(material), que na proposta do Consorcio era de R$ 269,56/m³ (incluída as perdas de 2%), 
contra R$ 392,42/m³ no orçamento de referência da Administração, uma diferença de R$ 
122,86/m³, contrabalanceando o aumento significativo nos custos da execução.  
 



 

 

 
Figura - Recorte da composição de referência da Prefeitura para o serviço de pavimento rígido. 

 
De fato, o Consórcio subestimou o custo do concreto (material), mas por outro lado 
superestimou os custos da execução do pavimento rígido (mão de obra e equipamentos). 
 
Coincidentemente, com a mudança da especificação, os materiais foram substituídos por 
outros, restando o sobrepreço na mão de obra, rompendo-se, assim, o equilíbrio da proposta 
em desfavor do erário. A seguir ilustra-se a diferença entre a composição da proposta inicial 
e a incluída no 2º Termo Aditivo:  
 
Quadro - Comparativo entre as composições do custo do Pavimento Rígido na proposta inicial 
do Consórcio e no 2º Termo Aditivo: 
 

Composição PROPOSTA ORIGINAL Pavimento Rígido Composição Segundo Aditivo 
Código Descrição Coeficiente Custo. Unitário Custo Total Coeficiente Custo. Unitário Custo Total 

 MÃO DE OBRA       
2020 PEDREI RO (SGSP) 2.000000 6.41 12.82 2.000000 6.41 12.82 
2099 SERVENTE (SGSP) 6.000000 5.13 30.78 6.000000 5.13 30.78 

        
 EQUIPAMENTO       

94008 CAMI NHÃO  BASCULANTE - 10 M3 0,250000 106,80 26,70 0,250000 106,80 26,70 
94014 CAMI NHÃO  I RRI GADEI RA - 6000 L- BASCULANTE C/CABI NE. 0,250000 71,42 17,86 0,250000 71,42 17,86 
94283 SERRA CI RCULAR  PARA CORTE DE CONCRETO ( S/ DI SCO ) PROF. 13CM 0,720000 2,17 1,56 0,720000 2,17 1,56 

        
        
        
 MATERIAL / SERVIÇO       

37539 DI SCO CERÂMI CO DI AMANTADO - GRANA 200 0,010000 16,14 0,16 0,010000 16,14 0,16 
88021 LONA PLASTI CA PRETA,  PARA I MPERMEABI LI ZACAO,  ESPESSURA 150 MI CRAS. 5,000000 0,80 4,00 5,000000 0,80 4,00 
11022 CONCRETAGEM DE PAVI MENTO  COM FORMAS DESLI ZANTES 1,020000 25,48 25,99 1,020000 25,48 25,99 
10626 CONCRETO FCK=30MPA C/ BRI TA 1 E 2 - 4,5MPA  TRAÇÃO 1,020000 264,28 269,56    

ORC CONCRETO FCK=50MPA E FCTK= 4,5MPA  TRAÇÃO  NA FLEXÃO    1,020000 342,36 349,21 
ORC ADI TI VO SUPERPLASTI FI CANTE PLASTOL 5030    4,150000 8,91 36,97 
ORC ADI TI VO POLI FUNCI ONAL EUCON  211 R    4,000000 2,82 11,28 
ORC FI BRA DE POLI PROPI LENO    1,200000 17,97 21,56 



 

 

ORC ADI TI VO MI NERAL METACAULI M    2,.400000 1,54 40,60 
        

MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO 345,81   535,89 
MÃO-DE-OBRA 43,60   43,60 

ENCARGOS SOCIAIS 39,22   39,23 
TOTAL  PARCIAL 428,63   618,72 

B.D.I 102,87   148,49 
TOTAL  GERAL 531,50   767,21 

Fonte: Proposta EIT/Paulitec e 2º Termo Aditivo 
Observação: Na linha em verde os materiais retirados e em amarelo os incluídos no segundo termo aditivo. 

 
O aprofundamento da análise desse serviço consta relatado em ponto específico deste 
documento, Constatação “Sobrepreço no Serviço de Confecção de Pavimentos Rígidos”. 
 
No que tange ao serviço “CP081 - Fornecimento preparo colocação aço CA-50A” é possível 
identificar que nesse serviço o desconto foi dado sobre o item mão de obra (além da 
apropriação do sobrepreço dos espaçadores), conforme será demonstrado na Constatação 
“Sobrepreço no Fornecimento Preparo e Colocação de Aço Ca 50”, sendo que o preço do 
vergalhão de aço CA 50 ofertado pelo Consórcio de R$ 5,52/kg é 63% superior ao de 
referência da Administração que era de R$ 3,38/kg, esse quase que idêntico ao do SINAPI 
que seria de R$ 3,37/kg. 
 
É interessante notar que o aço CA 50 é um insumo que figura em várias composições de preço 
unitário, sendo que, em algumas composições o Consórcio indicou em sua proposta o custo 
de R$ 2,79/kg, a exemplo, nos serviços de drenagem: “Boca de lobo de 1,00 x 1,20 x 1,5 em 
alvenaria de bloco de concreto” e “Poço de visita em concreto armado de 1,5 x 1,5 x 2,5”, 
conforme abaixo: 
 

Figura – Recorte da composição de boca de lobo anexa a proposta do Consórcio. 
 
Os serviços de boca de lobo e poço de visita também foram substituídos por novas 
composições de custo unitário, desta vez no Primeiro Termo Aditivo. Cabendo observar que 
o preço do aço CA 50 nas novas composições foi revisado para R$ 5,52/kg. Ou seja, 
novamente reduzindo o desconto ofertado na licitação com a supressão dos itens para os quais 
foram dados descontos.  



 

 

 
Do exposto acima, como será também demonstrado no decorrer deste relatório, muitas das 
composições de preço do Consórcio não representam adequadamente os serviços. Em alguns 
casos, os coeficientes, insumos, equipamentos e materiais em nada correspondem às reais 
necessidades dos serviços.  
 
Um último exemplo a ser tratado neste ponto de auditoria, é a execução de calçadas e ciclovias 
para o qual o orçamento da Administração utilizou como referência de preços a “CP232 - 
Calçada em concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp= 8 cm” a um preço de R$ 66,21/m². 
Há que se observar que essa composição foi utilizada para os três itens no orçamento de 
referência nos quais estavam indicadas a execução de calçada e ciclovias, a saber: 07.02.02.01, 
12.01.05 e 12.02.05. 
 
Cabe destacar que no projeto básico, Memorial Descritivo itens 5.3.5 e 5.3.6 (e também 
posteriormente no projeto executivo), não há qualquer distinção entre a pavimentação das 
calçadas e ciclovias ou variações na seção da estrutura da pavimentação delas ao longo do seu 
percurso. Ou seja, o serviço é o mesmo para calçadas e ciclovias no decorrer de todo o trecho 
em obras. Portanto, correta a indicação da Administração de uma única composição de preços 
para os serviços. 
 
Vale observar que o item 07.02.02.01 tinha uma descrição diferente, mas a indicação do 
código da CPU e do preço unitário eram idênticas em conformidade ao disposto no memorial 
descritivo: 
 

 
 

 
 

 
Figura – Recorte do orçamento de referência da obra. 

 
Contudo, apesar de serem serviços iguais o Consórcio ofertou preços diferentes para os itens, 
inclusive com demonstrações dos dois custos unitários diferentes, conforme a seguir: 
 

Quadro - Comparativo de preços dos serviços de calçada/ciclovia de concreto. 
 

Item 
 

Descrição do serviço 
 

Unid 
 

Quant 
Preço Unitário Desconto 

Ofertado Administração Consórcio 
07.02.02.01 Concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp= 8 cm m

 
65.000,00 66,21 61,55 7,6% 

12.01.05 Calçada em concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp= 8 cm m
 

65.000,00 66,21 54,99 20,4% 
12.02.05 Calçada em concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp= 8 cm m

² 
19.931,59 66,21 54,99 20,4% 

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec 



 

 

 
Acontece que, com os termos aditivos e replanilhamentos, os serviços de calçada do grupo 
12 da Urbanização passaram a ser remunerados pelo preço de R$ 61,55/m², novamente 
eliminando parte do desconto ofertado na licitação. Como os quantitativos iniciais estão sendo 
alterados, ver Constatação “Da Celebração de Termos Aditivos sem a Demonstração do seu 
Impacto Financeiro”. Apresenta-se a seguir apenas um exercício para demonstrar que 
somente no Trecho 1, primeiro segmento da obra o qual estava sendo executado quando da 
visita da CGU, houve uma redução de R$ 160.355,00 no desconto ofertado inicialmente, 
conforme a seguir: 
 

Quadro – Comparativo de preços dos serviços de calçada/ciclovia de concreto. 
Item Descrição 

do 
 

Unid Quant Preço Unitário Desconto 
suprimido Ofertado Remunerado

12.04.01.03.05 Concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp= 8 cm m
² 

12.222,18 54,99 61,55 R$     80.177,50 
12.04.02.02.05 Concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp= 8 cm m

² 
12.222,18 54,99 61,55 R$     80.177,50 

Total do Desconto Suprimido R$   160.355,00 
Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec e Termos Aditivos 

Observação: A diferença de numeração dos serviços com a tabela anterior é em função do replanilhamento, que 
trata os itens por trecho, logo a numeração e o quantitativo dos itens não são coincidentes. 

 
Porém se forem mantidos os quantitativos iniciais de projeto esse dano potencial seria de R$ 
557.151,23. 
 
Como o objetivo deste ponto é tão somente demonstrar como se rompeu o equilíbrio inicial 
da proposta com a celebração dos dois aditivos, finaliza-se a exemplificação, para não se 
tornar esse trabalho excessivamente longo. 
 
Diante de todo exposto, resta evidente que as alterações do Contrato nº 152/2014 com 
acréscimos de quantidades em serviços e materiais com menor desconto, ou mesmo com 
preços superiores ao de referência, e supressões de serviços e materiais com maior desconto, 
ferem o disposto no art. 14 do Decreto nº 7.983/2013, in verbis: 
 
Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos 
que modifiquem a planilha orçamentária. 
 
No mesmo sentido, o TCU enumera como cuidados que devem ser tomados para celebração 
dos aditivos no Acórdão nº 1.997/2013 – Plenário, que evidentemente não foram observados 
nas celebrações dos dois aditivos: 
 
9.1.8.2. examinar se a modificação do ajuste não ensejará a ocorrência do “jogo de 
planilhas”, com redução injustificada do desconto inicialmente ofertado em relação ao 
preço base do certame no ato da assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 
14 do Decreto 7.983/2013, como também do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 
 
Cabe destacar que na jurisprudência do TCU, Acórdão nº 2440/2014 – Plenário, os preços 
novos incluídos ao Contrato nº 152/2014 deveriam respeitar a seguinte regra: 
 
9.3.2.6. estabelecer, nos editais de licitação, que, na hipótese de celebração de aditivos 
contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado 
considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-
base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor 
do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o 



 

 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 
aos artigos 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013; 
 
Ou seja, os preços novos deveriam ser os da referência SINAPI com desconto de 12,2%, 
procedimento que não foi observado na celebração dos aditivos. 
 
Vale destacar que neste trabalho não se observará a regra acima, ou seja, se realizará a 
comparação dos preços diretamente com a base SINAPI ou SICRO. Isso porque, no caso sob 
análise, conforme será demonstrado, os preços de referência da licitação estavam acima da 
referência oficial, principalmente pela superestimativa dos custos com a mão de obra. Logo 
o desconto de 12,2% foi dado sobre um preço de referência superestimado. 
 
Diante de todo exposto, e como demonstrado no decorrer deste trabalho, os aditivos 
celebrados não respeitaram o equilíbrio financeiro dos contratos administrativos e, ,portanto, 
não prestaram a devida homenagem ao inciso XXI do art. 37 da Constituição. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB:  
 
5. Jogo de Planilha gerando sobrepreços e reduzindo desconto ofertado na licitação 
 
Neste tópico foram analisados os itens de serviço de armação de aço CA-50 e o item de 
serviço de Pavimento concreto de Cimento Portland fctk = 4,5 MPa, com forma deslizante, 
para os quais o Relatório de Auditoria apontou a existência de aumento de quantidades nos 
aditivos formulados para o contrato.  
 
Comentários/Justificativas 
 
Registre-se, novamente, que o critério de julgamento estabelecido no Edital Convocatório foi 
o MENOR PREÇO GLOBAL, na forma do art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93, sendo que, em 
função do regime de execução dos serviços (empreitada por preço unitário), foi devidamente 
estabelecido o critério de aceitabilidade de preço unitário no item 7.2, “c” do Edital, em 
conformidade com que determina o art. 40, X, da Lei nº 8.666/93. 
 
Neste ponto, impende, mais uma vez realçar a inexistência de licitação do tipo MAIOR 
DESCONTO, mormente em se tratando o objeto licitado de obra de engenharia, de modo que 
a análise constante no Relatório Preliminar de Auditoria estabelece a existência de suposto 
“jogo de planilhas” não considerado na análise da proposta do Consórcio EIT/PAULITEC, 
em função da inexistência de concessão do mesmo percentual de desconto para os itens de 
maior relevância no orçamento.  
 
Contudo, não se alinha ao preconizado pela Lei nº 8.666/93 o entendimento exposto, uma vez 
que todos os preços unitários respeitaram o critério de aceitabilidade por se encontrarem 
menores que os estimados, e, quanto ao preço global, foi aceita e classificada a proposta mais 
vantajosa para a Administração, por ter sido a de menor preço ofertada no certame. O tipo 



 

 

de licitação e as normas específicas estabelecidas para análise das propostas no Instrumento 
Convocatório foram estritamente observadas e aplicadas quando do julgamento. 
 
Ainda que assim não fosse, e mesmo que fossem passíveis de aplicação as premissas para 
concessão de “desconto linear” nos preços unitários, cabe observar que também são muitos 
os itens de serviços que tiveram acréscimos de quantitativos e, que, por outro lado, sofreram 
descontos acima da média de 12,2%, assim como outros serviços, que sofreram diminuição 
de quantitativos e que consignaram descontos menores, em real vantagem para o erário. Esse 
dado não foi objeto de enfrentamento pelo Relatório de Auditoria em tela, mas a título 
exemplificativo, citamos o caso do acréscimo do concreto, item relevante e cujo desconto 
oferecido foi de 14,4 %. 
 
É cediço que o chamado “jogo de planilha”, acaso existente, demonstraria reais vantagens 
ao contratado em detrimento do erário público. Essa demonstração precisa restar 
comprovada de forma inequívoca, mediante a violação, inclusive, às regras específicas 
pertinentes ao critério de julgamento e ao tipo de licitação, o que, porém, não foi o caso, uma 
vez que a proposta declarada vencedora do certame foi a de menor preço global e que não 
apresentou nenhum preço unitário acima do estimado. Ocorre que a mudança do critério de 
definição do preço de referência (SICRO ou SINAPI sem todos os encargos incidentes) 
efetivada no Relatório de Auditoria leva à conclusão da existência de sobrepreço, o que, 
porém, não se alinha à legislação vigente, consoante fartamente demonstrado alhures. 
 
5.1- Jogo de Planilha fornecimento preparo colocação aço CA-50 A. 
 
Para este item de serviço, o Relatório Preliminar de Auditoria consigna que: é possível 
identificar que nesse serviço o desconto foi dado sobre o item mão de obra e espaçadores 
(...), sendo que o preço do vergalhão de aço CA 50 ofertado pelo contratado de R$ 5,52/kg é 
63% superior ao de referência da PMB que era de R$ 3,38/kg, esse quase que idêntico ao do 
SINAPI que seria de R$ 3,37/kg.  
 
Comentários/Justificativas 
 
Consta no Relatório a seguinte afirmação: é interessante notar que o aço CA 50 é um insumo 
que figura em várias composições de preço unitário, sendo que, em algumas composições o 
contratado indicou em sua proposta o custo de R$ 2,79/kg, a exemplo, nos serviços de 
drenagem: "Boca de lobo de 1 ,00 × 1,20 × 1,5 em alvenaria de bloco de concreto" e "Poço 
de visita em concreto armado de 1,5 × 1.5 × 2,5".  
 
Observa-se, em verdade, coerência dos custos para os diversos tipos de vergalhões de aço 
utilizados em cada tipo de serviço. Para a "Boca de lobo de 1 ,00 × 1,20 × 1,5” foi utilizado 
o custo do aço CA-50 - 10,0 mm - 3/8" –nervurado no valor de R$ 2,79/kg. Para o serviço de 
"Poço de visita em concreto armado de 1,5 × 1.5 × 2,5" foi utilizado o custo do aço CA-50 - 
10,0 mm - 3/8" nervurado no valor de R$ 2,79/kg e o custo do aço CA-50 - 16,0 mm nervurado 
no valor de R$ 2,69/kg. Para estas duas composições também foram previstos os custos de 
armadores, serventes e demais insumos para a completa execução da armação de aço CA-
50. 
 
Conclusão  
 



 

 

Considerando que o assunto foi tratado em mais de um momento no Relatório de Auditoria, 
apresentamos um quadro demonstrativo bem como a conclusão acerca das considerações 
sobre esse item no item 18 do presente parecer técnico. 
 
5.2- Jogo de Planilha pavimento concreto de Cimento Portland fctk = 4,5 MPa, com forma 
deslizante. 
 
Consta no Relatório Preliminar de Auditoria que o referido item teve sua especificação 
modificada, e, consequentemente, a composição de preços, com majoração dos custos 
respectivos.  
Comentários/Justificativas  
Por ocasião do segundo termo aditivo houve a aprovação de estudos técnicos (ensaios), 
conforme justificavas abaixo, foi efetivada a alteração técnica que se revelou necessária à 
adequação do projeto às suas finalidades. Considerando que os estudos prévios à alteração 
contratual foram apresentados pela empresa contratada, transcrevemos todas as 
justificativas correlatas.  
 
Justificativa do contratado:  
 
Antes de adentrarmos na análise das justificativas que demostram a inexistência de “jogo de 
planilha” em relação a este item, é imprescindível emoldurarmos a questão da adoção do 
concreto com fctmk de 4,5 Mpa dentro do seu inafastável contexto.  
 
Neste passo, vejamos primeiramente quais eram as exigências decorrentes do Edital e seus 
anexos que acabaram por dar origem ao contrato, notadamente em relação aos preços para 
este item: 
 
PROJETO BÁSICO: 
 

 
 
MEMORIAL DESCRITIVO: 
 



 

 

 
Com base nestas informações o contratado apresentou sua proposta de preços, em obediência 
estrita ao que era exigido pelo Edital, conforme segue: 
 

 
 
Note-se que, caso o contratado houvesse apresentado uma proposta prevendo a utilização de 
um fck superior a 30 Mpa, haveria o risco, ou melhor, praticamente, a certeza de que referida 
proposta seria desclassificada, posto que estaria apresentando um preço em desacordo com 
a exigência do Edital, logo também com preço de venda maior em decorrência do maior fck. 
Enquanto isso, os outros licitantes que observassem os termos estritos do Edital (fck = 30 
MPa) iriam automaticamente estar em uma indevida e ilegal vantagem competitiva (menor 
preço apresentado).  
 



 

 

Por que, então, o fck precisou ser alterado para 50 MPa durante a execução contratual? É o 
que veremos a partir de agora.  
 
Ocorre que o contratado encomendou dois estudos técnicos (cópias integrais em anexo) por 
meio dos quais buscou analisar o traço necessário para se atingir o fctmk de 4,5 MPa e, por 
consequência, a durabilidade de 50 anos do concreto prevista na Norma NBR12.655 da 
ABNT. Isto se fazia necessário não só por conta da exigência prevista na licitação, mas 
também para que houvesse a garantia de que o concreto iria suportar as mais diversas 
condições climáticas onde se executa a obra (Belém-PA), que é um local reconhecidamente 
quente, úmido e com chuvas constantes durante todo o ano. Neste passo, foram 
experimentados diferentes traços de concreto a fim de que se pudesse verificar qual seria 
aquele que apresentaria maior economicidade (menor custo), mas ao mesmo tempo uma 
resistência mínima à tração na flexão (fctmk) de 4,5 MPa. Ao todo, quatro diferentes traços 
foram testados, sendo que o que se mostrou mais econômico, porém com resistência adequada 
(fctmk mínimo de 4,5 MPa), foi aquele composto por um traço que no “Ensaio de Resistência 
à Compressão” apresentou um fck de 48,6 MPa. 
 
Verificou-se, portanto, que seria impossível executar o referido pavimento rígido dentro das 
normas de engenharia e com a durabilidade esperada e exigida (50 anos) utilizando-se para 
tanto um concreto com resistência de apenas 30 MPa. Ou seja: se tivesse observado, de forma 
obtusa, estrita e irrefletida, a informação de que o fck a ser utilizado no pavimento rígido 
deveria ser de 30 MPa, o contratado não teria agido de forma diligente e proba, inclusive em 
atendimento à exigência do edital de um fctmk de 4,5 MPa. Logo, o custo imediato para a 
Administração Pública seria ilusoriamente menor e mais econômico, pois certamente a obra 
não seria executada dentro dos padrões de qualidade e confiabilidade esperados para obras 
desta natureza, para esta região. 
 
Em tempo, é imprescindível destacar neste ponto o fato de que a possível execução do 
pavimento rígido com resistência inferior à exigida pelas normas técnicas aplicáveis não são 
apenas uma possibilidade, mas sim uma realidade.  
 
Fica claro, portanto, o porquê de ter sido alterada a resistência do concreto de 30 MPa para 
50 MPa: somente assim o fctmk atingiria o mínimo de 4,5 MPa. Ressalte-se que referida 
alteração não podia ser antecipada pelo contratado ainda na fase licitatória, pois ela 
decorreu de ensaios técnicos realizados por especialistas em concreto durante a fase de 
desenvolvimento dos projetos executivos, não havendo que se cogitar de má-fé, culpa ou dolo 
dos responsáveis pela execução do contrato.  
 
Além disso, não bastassem as explicações já trazidas até aqui em relação a este item, outras 
importantes considerações devem ser feitas a fim de demonstrar-se que não houve, nem de 
longe, o alegado jogo de planilha em relação à adoção de um concreto de maior resistência.  
 
Com efeito, não há razão no argumento de que o desconto inicial no concreto de 30 Mpa foi 
perdido ao se elaborar o preço novo para o concreto de 50 Mpa, em substituição ao anterior. 
Isto porque o preço aprovado para o novo serviço mostra o preço do Concreto de 50 Mpa 
com o custo de R$ 342,36, o que ainda representa um desconto de 12,76% (R$ 342,36 - R$ 
392,42) ÷ (R$ 394,42) sobre o custo do concreto de 30 Mpa de R$ 394,42, constante do 
orçamento base.  
 



 

 

Isto significa que o preço do concreto de 50 Mpa do orçamento base estaria, 
obrigatoriamente, acima do preço novo aprovado na mesma proporção do desconto do preço 
contratado para o concreto de 30 Mpa.  
 
Fica evidente que o acréscimo do custo do concreto está relacionado também com a mudança 
e aumento nos consumos dos materiais – absolutamente necessário e justificável, conforme 
laudos técnicos em anexo – independe da CPU original da proposta ter apresentado alguns 
dos custos com a equipe de produção na composição original em detrimento de estar 
incorporado no custo do concreto. 
 
Assim, não existe uma lógica que possa apontar qualquer irregularidade em consequência da 
forma de apresentação da CPU do contrato que produza uma desvantagem para o erário, 
visto que a variação do custo do concreto está claramente nos custos dos materiais e a 
variação seria a mesma, independente do custo inicial do concreto de 30 Mpa, tanto para o 
custo da proposta, quanto para o custo do orçamento base.  
 
Fica evidente que não houve uma subestimativa do concreto de 30 Mpa. Houve apenas uma 
distribuição dos insumos nos grupos de equipamento e mão de obra, perfeitamente correto. 
De outra forma, o custo do concreto de 50 Mpa do preço novo aprovado também estaria 
subestimado.  
 
Complementarmente, verifica-se que a CPU do orçamento base manteve os mesmos níveis de 
custo para as equipes de pessoal e equipamento do Sicro, mesmo com a produção da equipe 
mecânica do orçamento base com uma produção de equipe mecânica de 104 m³/h, contra 
uma produção da equipe mecânica do Sicro de 149 m³/h, o que evidencia uma vantagem para 
o erário.  
 
Certamente que, mesmo a produção da equipe mecânica do orçamento base de 104 m³/h, 
ainda ficará longe do que poderá ser, de fato, executado contratualmente, visto que para a 
execução da quantidade contratada seriam necessárias apenas 300 horas (31.276,20 m³ ÷ 
104 m³/h) de execução deste serviço. 
 
Conclusão  
 
Considerando que esse tópico foi abordado em outros momentos, a conclusão deste item está 
contemplada no item 14 do presente parecer técnico.  
 
5.3- Jogo de Planilha calçada em concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp.= 8 cm  
 
Consta no Relatório de Auditoria que o Contrato possui o preço unitário de R$ 54,99 /m² 
para os itens 12.01.05 e 12.02.05 - Calçada em concreto Fck 15 MPa, com juntas plástica 
esp.= 8cm. Já para o item 07.02.02.01 - Calçada em concreto Fck 15 MPa, com juntas 
plástica esp.= 8cm o preço do contratado é de R$ 61,55 /m². Todavia, é apontado no Relatório 
que, com os termos aditivos e replanilhamento, os serviços de calçada do grupo 12, da 
Urbanização, foram alterados para o preço de R$ 61,55 /m2, eliminando parte do desconto 
ofertado na licitação. 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 



 

 

No já citado Ofício nº 094/2016 GECOA, fls. 10 e 11, a CAIXA expôs o posicionamento a 
seguir transcrito: 
 
A Prefeitura Municipal de Belém contestou o item 5.1 - Jogo de Planilha fornecimento 
preparo colocação aço CA-50 e acatou os questionamentos em relação aos itens 5.2- Jogo 
de Planilha pavimento concreto de Cimento Portland fctk = 4,5 MPa, com forma deslizante 
e 5.3 - Jogo de Planilha calçada em concreto Fck 15 MPa, com junta plástica esp.= 8 cm.  
 
As glosas e ajustes referidos foram confirmados pela CAIXA.  
 
A conclusão da CGU no item em questão se baseou em regramento impróprio para contratos 
de financiamento com recursos exclusivos do FGTS e do tomador. A referência legal citada - 
Decreto Lei 7.983/2013 se aplica apenas aos contratos que utilizam recursos do Orçamento 
Geral da União. 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente, há que se observar que o item mais representativo da planilha inicial do 
contrato é o fornecimento de Aço CA-50/A, que representava 9,02% da proposta inicial, ou 
seja, R$ 23.771.382,26. Portanto, ao contrário do alegado pela Municipalidade, o concreto 
seria apenas o quinto item mais representativo com R$ 12.793.323,06, ou 4,57% da proposta 
inicial. Ainda em relação às armaduras, há que se destacar que a CGU mantém o entendimento 
inicial de significativo sobrepreço, em análise discriminada na Constatação “Sobrepreço no 
fornecimento preparo e colocação de aço CA-50”. 
 
Em relação ao pavimento rígido o Contratado alega que apresentou a proposta com preço 
condizente com o especificado no Edital, notadamente com concreto de 30 Mpa, senão seria 
desclassificado. É o que se depreende dentre outros pontos do trecho:  
 
Note-se que, caso o contratado houvesse apresentado uma proposta prevendo a utilização de 
um fck superior a 30 Mpa, haveria o risco, ou melhor, praticamente, a certeza de que referida 
proposta seria desclassificada, posto que estaria apresentando um preço em desacordo com 
a exigência do Edital, logo também com preço de venda maior em decorrência do maior fck. 
Enquanto isso, os outros licitantes que observassem os termos estritos do Edital (fck = 30 
MPa) iriam automaticamente estar em uma indevida e ilegal vantagem competitiva (menor 
preço apresentado). 
 
Em relação ao afirmado, é relevante verificar que na mesma proposta da Contratada figura a 
seguinte composição para concreto de 30 Mpa:  
 

Tabela – Composição de Custo Unitário “Concreto fck=30 mpa 



 

 

 
Fonte: Proposta da Contratada (Consórcio) – Composição de Custo Unitário 

 
Cabe notar que, estranhamente o concreto de 30Mpa no pavimento rígido, na mesma Proposta 
vencedora do Consórcio, tinha custo de R$ 264,28/m³, ou seja, 26,4% mais barato que o 
concreto de 30Mpa na composição acima código: 10530, a um preço de R$ 358,91/m³. Logo, 
não foi a especificação por parte da Administração de um concreto de 30Mpa que fez com 
que o preço do concreto do pavimento rígido ficasse tão baixo, como quer crer o Consórcio, 
mas sua livre e espontânea vontade de conferir um expressivo desconto neste item. Preço esse 
da proposta que posteriormente, na fase contratual, foi retirado e, portanto, eliminando o 
desconto ofertado inicialmente na licitação.  
 
Tal disparidade evidencia que o Consórcio subestimou o custo do concreto do pavimento 
rígido em sua proposta, sendo difícil não cogitar que o fez, porque sabia que esse serviço teria 
que ser revisado. 
 
De outra banda, como já demonstrado na composição do Consórcio, a mão de obra (R$ 
82,82/m³) e execução dos serviços/equipamentos (R$ 43,83/m³) representam R$ 126,65/m³, 
valor muito maior que o devido. Neste diapasão, há no SICRO composição específica para 
pavimento rígido com equipamentos de pequeno porte, com produtividades muito menores e 
que levam a custo de execução muito maiores, próprias de serviços de restauração, mesmo 
nesta condição o custo de execução é aproximadamente 1/3 do custo do Consórcio, R$ 
42,22/m³.  
 

 



 

 

 
No mesmo diapasão, a nova composição de referência da Prefeitura, para a resposta do item 
14, tem custo de produção de R$ 45,76/m³ (17,24+2,67+25,85). Logo, é evidente, também 
que, ao contrário do alegado pela Contratada, os custos de execução de sua proposta estão 
superestimados.  
 
Logo, foi a supressão do item concreto, que com seu desconto contrabalanceava os 
sobrecustos na execução, que se rompeu o equilíbrio contratual, em desfavor do erário, prática 
conhecida como jogo de planilha. Diga-se, tudo isso independentemente da necessidade ou 
não da correção do traço do concreto. Ainda nessa linha de argumentação cabe destacar que 
foi justamente a deficiência de especificação no projeto básico que permitiu esse tipo de 
comportamento da Contratada.  
 
Ainda em relação ao concreto é preciso vencer a seguinte questão abordada pela Prefeitura:  
 
Além disso, não bastassem as explicações já trazidas até aqui em relação a este item, outras 
importantes considerações devem ser feitas a fim de demonstrar-se que não houve, nem de 
longe, o alegado jogo de planilha em relação à adoção de um concreto de maior resistência. 
 
Com efeito, não há razão no argumento de que o desconto inicial no concreto de 30 Mpa foi 
perdido ao se elaborar o preço novo para o concreto de 50 Mpa, em substituição ao anterior. 
Isto porque o preço aprovado para o novo serviço mostra o preço do Concreto de 50 Mpa 
com o custo de R$ 342,36, o que ainda representa um desconto de 12,76% (R$ 342,36 - R$ 
392,42) ÷ (R$ 394,42) sobre o custo do concreto de 30 Mpa de R$ 394,42, constante do 
orçamento base.  
 
Isto significa que o preço do concreto de 50 Mpa do orçamento base estaria, 
obrigatoriamente, acima do preço novo aprovado na mesma proporção do desconto do preço 
contratado para o concreto de 30 Mpa. 
 
Primeiro ponto a se observar é que como já relatado, o desconto ofertado na proposta inicial 
para o concreto de 30Mpa foi de 31,3%, pois o preço do Consórcio foi de R$ 269,56/m³ (com 
as perdas), contra R$ 392,42/m³ em relação ao preço de referência. Assim, ao substituir tal 
material com desconto de 31,3%, por outro com desconto menor de 12,76% já geraria 
desequilíbrio, ainda mais diante da representatividade deste custo na obra.  
 
Em segundo lugar os cálculos da Prefeitura não levam em conta as perdas de 2%, pois no 
preço inicial de R$ 392,42 já estariam incluídas as perdas de material, enquanto o custo da 
proposta tem que ser multiplicado pelo coeficiente de 1,02. Logo, o suposto desconto no 
concreto seria de 11,01% ((349,20 -392,42)/392,42) e não de 12,76% como alegado.  
 
Por fim a conta está equivocada porque no custo do novo concreto de 50Mpa de R$ 349,20/m³ 
não foram somados os custos dos aditivos, que estão sendo remunerados a parte. Há que se 
observar que a adição de metacaulim e dos plastificantes permitem a redução do consumo de 
cimento para se atingir a mesma resistência. Esse assunto inclusive foi tratado no Relatório 
Preliminar por esse Controle Interno no seguinte trecho da constatação “Sobrepreço no serviço 
de confecção de pavimentos rígidos”: 
 
Cabe destacar ainda que, a nova composição do Consórcio superestima os custos dos 
materiais. Isso porque seu preço foi obtido a partir de três cotações de concretos com Fctk 



 

 

de 4,5 Mpa e acrescentados os custos das adições. Porém, é sabido que adição de micro sílica 
(metacaulim) reduz o consumo de cimento, ou seja, alteraria o consumo de cimento do 
concreto cotado reduzindo seu preço. Ademais, é evidente que o concreto cotado nas 
concreteiras já possuía aditivos plastificantes, que deveriam ter seu preço retirado para a 
inclusão dos novos aditivos. 
 
Aqui cabe adiantar outra constatação, qual seja, que a CGU não encontrou nenhum controle 
tecnológico da obra sendo realizado por parte da Prefeitura. Assim, todos os controles 
apresentados foram elaborados por subcontratadas do Consórcio e, novamente, 
coincidentemente nesses controles não aparece o traço do concreto utilizado no pavimento 
rígido, informação que consta dos demais concretos ensaiados na obra. O único documento 
apresentado que traz os parâmetros deste concreto é o Laudo de um engenheiro da DiBrita 
trazendo os resultados preliminares dos ensaios de dosagem, datado de 21 de maio de 2015.  
 
Assim, não podemos afirmar que as adições e o concreto utilizados na composição incluída 
no Segundo Termo Aditivo pelo Consórcio correspondam ao que está sendo efetivamente 
executado no campo, mas serão os parâmetros adotados por esta Equipe de Auditoria, de 
forma conservadora. De forma semelhante, o citado laudo faz menção ao consumo de 330 
kg/m³ de cimento, mas utilizar-se-á um consumo muito maior de 458 kg/m³, pois é o que consta 
na composição de referência do SICRO 2. 
 
Assim, o concreto proposto de 50Mpa só está mais barato porque os aditivos estão sendo 
pagos a parte, e que tais aditivos permitiram, dentre outras coisas, que o consumo de cimento 
fosse de apenas 330kg/m³ para um concreto de 50Mpa, contra 458kg/m³ no concreto de 
referência de 30 Mpa. De fato, o custo do novo concreto de 50 Mpa com os aditivos (sem as 
fibras de polipropileno) é de R$ 448,34/m³, ou seja, o novo concreto é 14,25% mais caro que 
o da referência inicial, e não 12,76% mais barato como quer fazer crer o responsável da 
Prefeitura.  
 
Diante de todo exposto entende-se que há evidências suficientes a demonstrar que as 
alterações contratuais beneficiaram de forma desproporcional o Consórcio, prática usualmente 
denominada jogo de planilha. Frisa-se que apenas não se demonstra o quantum total desse 
sobrepreco, porque, como abordado em constatação específica, os quantitativos vigentes no 
contrato não refletem a realidade da obra.  
 
Análise do Controle Interno sobre o “Posicionamento da CAIXA”: 
 
Conforme exposto anteriormente no item 3 – Existência de Sobrepreço (apreciação da 
Metodologia de Análise dos Orçamentos da CAIXA) deste documento, a alegação da CAIXA 
quanto ao uso de regramento impróprio pela CGU é improcedente. A CGU utilizou fontes 
referenciais que refletem os preços de mercado de forma conservadora, inclusive idênticas as 
previstas no Normativo AE104, da CAIXA, que rege as suas operações de financiamento com 
recursos do FGTS.  
 
Ademais o citado normativo do Banco Público traz a seguinte definição de Jogo de Planilha, 
que supostamente tenta coibir no item 4.5.6.1: 
 
“Jogos de Planilha – segundo o IBRAOP, é a quebra do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato em desfavor da Administração por meio da alteração de quantitativos; 
segundo Campitelli (2006), o jogo de planilha caracteriza-se pela atribuição de diminutos 



 

 

preços unitários a serviços que de antemão a empresa sabe que não serão executados ou que 
terão os quantitativos diminuídos e de elevados preços a serviços que terão os seus 
quantitativos aumentados por meio de alterações contratuais sob o pretexto do atendimento 
do interesse público;” 
 
Cabe destacar que diante de todo o exposto resta evidente que a conduta da Contratada, com 
conivência da Prefeitura e da CAIXA, se subsumi à definição recortada acima. 
 
Vale ainda frisar que a CGU desconhece manifestação da Prefeitura acatando e corrigindo as 
irregularidades relacionadas ao pavimento rígido.  
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2.1.4. Da celebração de termos aditivos sem a demonstração do seu impacto financeiro 
 
Fato 
 
Os dois termos aditivos ao Contrato nº 152/2014 foram lavrados sem impacto financeiro, e 
ambos revisaram quantidades e incluíram preços novos, apesar da Cláusula Primeira do 
Segundo Aditivo afirmar que aquele termo trataria apenas de alterações de quantitativos, 
foram incluídos 30 “serviços novos” no segundo termo. 
 
Analisando a planilha contratual revisada, verifica-se que há uma indicação da magnitude das 
mudanças, supostamente, R$ 54.716.832,71 de acréscimos e o mesmo valor em decréscimos, 
correspondendo a 20,8% do valor do contrato. Vale notar que o impacto financeiro indicado 
nas planilhas da Prefeitura para o primeiro Aditivo era de R$ 37.625.995,63 para mais e para 
menos, correspondendo a 14,3% do valor contratual.  
 
Aprofundando um pouco a análise percebe-se que muitos dos serviços novos (incluídos nos 
termos aditivos) estão com suas quantidades nitidamente subestimadas, a exemplo dos 
elementos de drenagem, que tiveram seu custo unitário muito elevado como será 
posteriormente demonstrado na Constatação “Sobrepreço nos Elementos de Drenagem (Poços 
de Visitas e Bocas de Lobo)”. Por exemplo, apenas para os trechos 1 e 2 seriam necessárias 
200 bocas de lobo duplas, porém só consta da planilha contratual o quantitativo de 107 
unidades. Cabe destacar que as diferenças de quantidades são maiores, visto não estarem 
incluídos os quantitativos do 3º trecho, para o qual não foram apresentados os projetos. 
 
Quadro – Demonstrativo da insuficiência do quantitativo de elementos de drenagem no 
Contrato nº 152/2014, indicando a necessidade de novos aditivos. 
 

  
Prancha 

Quantidades 
Boca de Lobo 

Dupla 
Boca de Lobo 

Tripla 
Poço de Visita 

TP1 
Poço de Visita 

TP2 
T 
r 
e 
c 
h 
o 

 
1 

DE-03.01.00-6I2-001_R4 15 2 14 0 
DE-03.01.00-6I2-002_R4 22 2 23 3 
DE-03.01.00-6I2-003_R4 16 2 26 0 
DE-03.01.00-6I2-004_R4 15 2 25 0 
DE-03.01.00-6I2-005_R4 27 0 24 8 
DE-03.01.00-6I2-006_R4 11 0 17 0 

Subtotal 106 8 129 11 



 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Proposta 

Consórcio EIT/Paulitec e Projeto de Drenagem (Trecho 1 e 2) 
 

Cabe destacar que os serviços novos incluídos no primeiro aditivo não estão sendo 
computados como acréscimos ou decréscimos para indicativos dos cálculos da magnitude das 
alterações contratuais empreendidas no 2º Termo Aditivo. Ou seja, não se acumularam as 
alterações. A seguir recorta-se trecho da planilha contratual do segundo aditivo enviada à 
CGU, (arquivo: BRT_Adt. 02 corrigido pelo 01_REV 2.xls) na qual os serviços não contam 
como acréscimos, e do anexo ao 1º Termo Aditivo demonstrando que tais serviços são preços 
novos incluídos naquele termo. 
 
Figura - Recorte trecho da planilha contratual após o segundo aditivo (arquivo: BRT_Adt. 
02 corrigido pelo 01_REV 2.xls). 

 
Fonte: Planilha contratual do segundo aditivo enviada à CGU. 

 
Figura - Recorte trecho do anexo ao primeiro termo aditivo. 

T 
r 
e 
c 
h 
o 

 
2 

DE-03.02.00-6I2-001_R1 13 1 16 0 
DE-03.02.00-6I2-002_R1 15 4 26 0 
DE-03.02.00-6I2-003_R1 16 4 27 0 
DE-03.02.00-6I2-004_R1 23 2 29 2 
DE-03.02.00-6I2-005_R1 17 2 18 6 
DE-03.02.00-6I2-006_R1 10 6 21 0 

Subtotal 94 19 137 8 
Trecho 3 Não nos foi disponibilizado os projetos deste trecho 

Totais dos trechos 1 e 2 200 27 266 19 
Preços unitários (R$) 6.217,30 8.180,68 8.017,55 8.665,34 

Preço total dos projetos trechos 1 
e 2 

 

1.243.460,00 
 

220.878,36 
 

2.132.668,30 
 

164.641,46 

Quantidade Constante na Planilha 
Contratual 107 6 131 1 

Valor previsto no Contrato 665.251,10 49,084.08 1,050,299.05 8.665,34 
Valor a descoberto de serviços necessários, mas sem previsão contratual 1.988.348,55 



 

 

 
Fonte: Anexo ao 1º Termo Aditivo 

 
Assim, poder-se-ia somar os quantitativos de alterações do primeiro e do segundo termo 
Aditivo e chegar à conclusão que as alterações no Contrato nº 152/2014 corresponderiam a 
35,1% do valor inicial, R$ 92.342.828,34 para mais e para menos e, portanto estaria rompido 
o limite legal de 25% capitulado no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
 
De outra banda, serviços já existentes na proposta inicial aparecem como serviços novos nas 
planilhas da Prefeitura, apenas porque tiveram a sua numeração alterada, com a segregação 
da numeração por terminais e pelos trechos.  
 
Em outra tentativa de esclarecer o que vem ocorrendo, ilustra-se a questão do pavimento rígido 
cuja alteração da solução inicial de projeto importou um custo por m² quase que duas vezes o 
previsto na proposta inicial do Consórcio. Esse serviço passou de um valor de R$ 138,42/m² 
para R$ 249,95/m², conforme demonstrado abaixo. Cabe frisar que neste ponto estamos 
tratando de valores contratuais e não de mercado/devidos. 
 
Figura – Comparativo de preço entre a solução inicial de pavimento rígido e a introduzida 

no 2º Termo Aditivo. 
 

Solução Projeto Básico 
                        
 
 

 Regularização de subleito - Conformação geométrica 
de plataforma 

 
1,69 

  Sub-base de concreto rolado - CCR 26,99 
  Imprimação com CM-30 3,44 
  Pavimento concreto de Cimento Portland fctk=4,5MPa 106,30 



 

 

Fonte: Projeto Básico e 2º Termo Aditivo. 
 
É evidente que tal alteração irá aumentar o custo da obra, no caso específico, mantendo-se a 
mesma área pavimentada, o impacto seria de R$ 17.442.236,32 a maior, ou 6,63% do Contrato 
nº 152/2014. 
 
Porém, a Prefeitura e a Contratada celebraram os aditivos mantendo parte do pavimento rígido 
com os preços antigos e parte com os preços novos. Vale destacar que tecnicamente isso não 
faz sentido, visto que o dimensionamento e o risco de ocorrência de problemas de fissuração 
que justificaram as alterações valem para toda a obra. Ou seja, caso o argumento seja 
pertinente, a nova solução deve ser adotada uniformemente em todo o empreendimento. 
 
O procedimento de manutenção de quantidades com os preços antigos mascara o real impacto 
das alterações que estão sendo empreendidas e, desse modo, prejudicam a capacidade de 
visualização do risco de desrespeito aos limites orçamentários, financeiros ou mesmo do 
percentual limite de aditivos capitulado no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
O fato é que as quantidades indicadas na planilha anexa ao Contrato nº 152/2014 não 
correspondem às reais necessidades da obra. Tal situação impede que se elabore um cálculo 
efetivo dos totais de sobrepreços e subpreços na obra neste momento, pois não se pode utilizar 
com segurança uma curva ABC. 
 
Nesse diapasão, há que se observar que nem todos os projetos executivos foram apresentados 
à CGU. Observou-se a ausência de todas as pranchas referentes ao terceiro trecho e à dois 
terminais. Frisa-se que até a 12ª medição haviam sido medidos 75% dos valores referentes aos 
projetos executivos, ou seja, parte do projeto ainda estava sendo executada. 
 
Por fim, vale observar que serviços relevantes, como a nova contenção da intersecção do 
Tapanã, no qual as estacas do tipo hélice estão sendo substituídas por estacas barrete (parede 
diafragma), ainda não figuram na planilha contratual. Portanto, ainda há preços novos 
relevantes a serem acrescidos e suprimidos ao Contrato nº 152/2014. Valendo destacar que a 

 
 

  
Custo do Pavimento Rígido Solução Inicial

 

 
138,42 

  Custo do Pavimento Rígido Total do Pavimento
 

21.645.632,50 
      

Solução Projeto 
                   

 
 

  
Regularização de subleito - Conformação geométrica 

de plataforma 

 

 
1,69 

 
  Base de brita graduada simples - BGS, com 

fornecimento de material 
 

30,56 
 
 

  
Espalhamento mecanizado de material 1ª categoria 

 
0,38 

  Compactação mecânica 100% PN 0,42 
  Sub-base de concreto rolado - CCR 26,99 
  Pintura de ligação com RR-2C 1,25 
 
  Fornecimento de lona plástica preta, para 

impermeabilização, espessura 150 micras 
 

3,14 
 

 
 
 

 Concreto para pavimento com aditivo mineral, 
superplastificante, polifuncional e fibra de 

polipropileno, resistência a compressão FCK = 50 
MPa e resistência a tração na flexão FCTK = 4,5 MPa 

 
 
 

176,46 
  Cura química 9,08 
  Custo do Pavimento Rígido Solução alterada

 
249,95 

  Custo do Pavimento Rígido Total do Pavimento
 

39.087.868,82 
  Diferença de preço total entre as duas soluções (R$) 17.442.236,32 



 

 

obra ainda estava com 15,89% de execução, ou seja, o contrato ainda está em fase inicial, 
havendo alta probabilidade de que novas alterações sejam necessárias.  
 
Diante de todo exposto, conclui-se que o Gestor Municipal não tem, ou ao menos não 
demonstra ter, estimativa adequada do custo final do empreendimento. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“6. Da celebração de termos aditivos sem a demonstração do seu impacto financeiro  
 
Comentários/Justificativas  
 
É cediço que as alterações contratuais nem sempre importam na existência de impacto 
econômico-financeiro, mas apenas aquelas que afetam a equação e o equilíbrio contratual 
(art. 65, Lei nº 8.666/93).  
 
Ora, segundo constam nos respectivos aditamentos mencionados no Relatório de Auditoria 
embora representem acréscimos e supressões contratuais, não contemplaram nenhum 
impacto econômico-financeiro, razão pela qual é despicienda qualquer avaliação neste 
particular, na medida em que essa informação consta consignada no histórico dos referidos 
termos aditivos.  
 
Por certo, em razão dos limites para acréscimos e supressões dos valores contratuais (art. 
65, §1º da Lei nº 8.666/93), revelar-se-ia, sim, fundamental, a demonstração do impacto 
econômico-financeiro dos referidos aditamentos. O que, porém, não foi o caso do Primeiro e 
Segundo Termos Aditivos, mencionados no Relatório de Auditoria.  
 
Conclusão  
 
Considerando que os termos aditivos, referentes às alterações qualitativas e quantitativas, 
não representaram nenhuma alteração no valor contratual, revela-se desnecessária a 
demonstração do seu impacto econômico-financeiro, o qual é inexistente no caso concreto.” 
 
Posicionamento da CAIXA  
 
No Ofício nº 094 /2016 GECOA, fls. 11, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir transcrito:  
 
“Não compete à CAIXA verificar aspectos de legalidade do processo licitatório promovido 
pela Prefeitura Municipal de Belém no que diz respeito, por exemplo, ao contrato 
administrativo e seus aditivos frente às exigências da Lei 8.666/93.” 
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Análise do Controle Interno 
 
Dada a máxima vênia, não se pode concordar com a interpretação dada pela Municipalidade, 
visto que, como demonstrado no ponto, só não houve acréscimos porque os quantitativos 
indicados nas planilhas repactuadas não são condizentes com as necessidades da obra.  



 

 

 
Neste diapasão, é evidente que como se duplicou o custo do metro quadrado de pavimento 
rígido não se pode entregar a quantidade inicialmente prevista de pavimento, sem que o custo 
da obra aumente significativamente. Mesmo raciocínio pode ser estendido aos serviços de 
drenagem, dentre outros. De fato, o que vêm ocorrendo é uma gestão temerária do contrato, 
pois são aprovadas alterações de serviços e projetos sem a devida demonstração/cálculo dos 
impactos financeiros no total do contrato. Alterações essas, que implicarão a necessidade de 
aditivos futuros, pois não haverá saldo contratual para execução dos serviços necessários a 
conclusão da integralidade do projeto licitado.  
 
Assim, mantem-se inalterado o posicionamento inicial deste Controle Interno.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Ao contrário das afirmativas da CAIXA, não se trata de verificar aspectos de legalidade do 
processo licitatório e sim da execução do contrato financiado pela instituição. Assim, 
considerando que ocorreram alterações significativa nos projetos, nos preços unitários e nas 
quantidades de serviços, das quais destacamos a duplicação do preço do metro quadrado do 
pavimento rígido sem a correção do quantitativo total necessário para o projeto proposto, 
verifica-se que, hoje, o quantitativo é insuficiente para a conclusão da obra, o que fatalmente 
obrigará a aditamento futuro do preço global do contrato e/ou redução de escopo. Constitui 
responsabilidade do mandatário da União a análise de atos com potencial para trazer danos ao 
erário ou para comprometer o atingimento dos objetivos do financiamento.  
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2.1.5. Duplicidade no adicional de mão de obra no orçamento de referência 
 
Fato 
 
Anteriormente a junho de 2014 era usual que os custos com refeições, vales transportes e 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPI´s) fossem remunerados por itens sob rubricas 
específicas no grupo Administração Local da obra. Tal procedimento era necessário, pois os 
custos da mão de obra no SINAPI não contemplavam esses custos. 
 
A partir daquela data o SINAPI passou a incluir nos custos referenciais os chamados encargos 
complementares que contemplam a alimentação, transporte, EPI´s, ferramentas, etc. 
 
O orçamento de referência da Administração não trouxe os custos com EPI´s, refeições e vales 
transporte na Administração Local, mas os incluiu nos custos horários dos operários (ver 
documento PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA - HORISTA). 
 
Figura – Recorte da PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MÃO DE OBRA 
(HORISTA) do orçamento de referência. 



 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Orçamento de Referência. 

 
O procedimento seria adequado se não tivessem sido utilizados os adicionais de mão de obra 
do SICRO 2 de 20,51% e de 15,51% nas composições de referência. Isso porque tais 
percentuais se referem às seguintes rubricas conforme Manual de Custos Rodoviários, 
Volume 1, Metodologia e Conceitos, fl. 38: 
 

 
Observação: O percentual de 20,51% se referente à soma de todas as parcelas, já para o percentual de 15,51% 
não são somados os 5% referentes a ferramentas manuais. O percentual de 15,51% é aplicado sobre aqueles 
serviços em que não são utilizadas ferramentas, a exemplo serviços de terraplenagem executados por maquinas. 
Fonte: Manual de Custos Rodoviários, Volume 1, Metodologia e Conceitos, fl. 38.  
 
Assim, houve duplicidade no cálculo dos custos com EPIs, Alimentação e Vale Transporte de 
toda a mão de obra no orçamento de referência da licitação, num montante de 15,51% de todo 
o custo da mão de obra. Pois foram previstos nos custos horários dos operários e depois 
novamente remunerados na taxa de adicional de mão de obra. 
 
Figura – Recorte de uma composição de referência utilizando o adicional de mão de obra do 
SICRO. 



 

 

 
Fonte: SICRO 

 
Esclareça-se que a CGU utilizou em seus cálculos, por simplicidade, a metodologia do SICRO 
2, ou seja, aplicou sobre os custos horário da mão de obra constantes no SINAPI e SICRO os 
percentuais de adicional de mão de obra para remunerar as ferramentas, alimentação, EPIs e 
Vale Transporte. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“7. Duplicidade no adicional de mão de obra no orçamento de referência  
 
Comentários/Justificativas  
 
A constatação em tela já foi objeto de enfrentamento pelo presente parecer técnico, item “3. 
Indício de Sobrepreço no Valor de R$ 12.877.223,04”. Consta a demonstração, no 
desenvolvimento do referido tópico, de que restam superadas as questões relacionadas com 
o adicional de mão de obra supostamente duplicado no orçamento base.  
 
Nada obstante, sobre as ferramentas discriminadas no orçamento base da Administração, 
temos as seguintes observações, pertinentes aos 10(dez) serviços com maiores pesos 
financeiros.  
 
O percentual informado de 20,51% e 15,51% inclusos em algumas composições foram 
consideradas como ferramentas (Carrinho de mão, Pá, etc.), necessários a execução dos 
serviços: 
 
(...) 
 
Conclusão 
 
Consoante fartamente demonstrado no item 3 do presente parecer técnico, corroborado pelo 
quadro de composição de custo de mão de obra (horista) acima evidenciado, não há 
duplicidade nos valores informados.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
No Ofício nº 094 /2016 GECOA, fls. 11, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir transcrito:  
 



 

 

“A Prefeitura de Belém contesta o apontamento CGU. Reafirmamos que, sob a ótica do 
Agente Financeiro, a análise realizada pela CAIXA dos custos do empreendimento concluiu 
pela adequabilidade dos valores propostos, conforme já detalhado quando da explanação da 
metodologia de análise.” 
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Análise do Controle Interno 
 
A Municipalidade alega que os adicionais de 15,51% e 20,51% indicados nas composições 
seriam referentes apenas as ferramentas. Contudo, como já demonstrado no corpo desta 
constatação, esses são exatamente os percentuais com que o SICRO 2 remunera, além das 
ferramentas, às seguintes rubricas: EPIs, transporte e alimentação. Portanto, se não há 
duplicidade como alega a Prefeitura, o que só se admite a título de argumentação, resta 
evidente que os custos com ferramentas manuais estão superestimados.  
 
Neste diapasão, caberia a Municipalidade demonstrar porque os custos com ferramentas (pá, 
carrinho de mão, etc.) nessa obra seriam de 3 a 4 vezes maior que no SICRO, definido em 5%. 
Vale destacar ainda que as ferramentas no SINAPI representariam R$ 0,35/h (vide insumo 
88236 no SINAPI/PA - julho/2014) aproximadamente 3,86% do salário do servente, ou seja 
um custo ainda menor que no SICRO.  
 
Aqui cabe ressaltar que não procede também a seguinte afirmação do item 3.1 do ofício da 
Municipalidade que trata de encargos complementares, in verbis:  
 
Para os custos do SINAPI foram adotados os valores constantes na tabela de novembro de 
2013 já com os salários desonerados. Esses salários não contêm os custos com os Encargos 
Complementares, todavia a tabela do SINAPI de julho de 2014 já contempla os custos com e 
sem os Encargos Complementares. Desta forma, é possível verificar o percentual real dos 
custos de cada função.  
Veja-se que os percentuais apurados na tabela do SINAPI, quando transformados em 
percentual, resultam em um valor bem diferente do Sicro, que restringe os encargos em EPI, 
alimentação e transporte, já que os demais estavam considerados nos seus encargos sociais 
dessa tabela. Todavia, para os Encargos Complementares do SINAPI os valores que são 
compatíveis com os encargos sociais desonerados são os constantes da tabela de julho de 
2014.  
 
O SINAPI faz uma abordagem diferente para o cálculo dos encargos complementares. O 
SINAPI não adota correlação percentual entre os salários com encargos sociais e os custos 
dos Encargos Complementares.  
 
Com efeito, os itens Alimentação, Transporte, Exames e Seguros participam da composição 
como insumos, sendo seus preços calculados conforme metodologia detalhada nesta 
publicação e atualizados semestralmente considerando o estabelecido nas convenções 
coletivas vigentes. Os itens EPI e Ferramentas participam como composições auxiliares, 
formadas por insumos do SINAPI, cujos preços são atualizados mensalmente a partir de 
coleta realizada pelo IBGE*.  
* SINAPI: metodologias e conceitos: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil / 
Caixa Econômica Federal. – Brasília: CAIXA, 2015. ISBN 978-85-86836-43-5. Pag. 108.   
 



 

 

O SINAPI foi adotado pois estabelece um critério mais preciso para apuração destes custos 
ao tratá-los como insumos sujeitos aos procedimentos de cotação periódicos, tal como os 
demais insumos das suas composições de preços unitários. 
 
Em análise aos custos dos salários da Tabela do SINAPI de novembro de 2013 e julho de 
2014, pode-se verificar que os valores horários são os mesmos, por se tratar do mesmo ano 
base da construção civil de Belém.  
 
O quadro a seguir evidencia o contrário da conclusão obtida através do Relatório Preliminar 
de Auditoria. Considerando todos os custos envolvidos, notadamente os encargos 
complementares que foram corretamente previstos, verifica-se que os salários desonerados, 
conforme tabela do SINAPI com os Encargos Complementares estão acima dos salários 
utilizados pela Secretaria de Urbanismo na apuração no orçamento base do edital. Segue o 
demonstrativo: 
 

 
 
As funções discriminadas no quadro acima são as que integram quase a totalidade das 
Composições de Preços Unitários dos serviços licitados. Pode-se observar que os custos com 
mão de obra do orçamento base estão em média 9,10% abaixo dos custos do SINAPI.  
 
Todavia, verificando as composições do orçamento base, nota-se que o custo com servente 
representa em média 40% do custo da mão de obra e 60 % para os oficiais. Levando-se em 
consideração esse dado, observa-se que tais valores no SINAPI se apresentam superiores em 
8,49% (14,37% × 0,40 + 4,57% × 0,60) em relação ao custo de mão de obra constante no 
orçamento base da licitação. Ao invés de sobrepreço, os custos estimados para esse item 
estão, em verdade, abaixo do SINAPI em quase 9%.  
 
Fica evidenciado que, mesmo considerando a aplicação de uma parcela destinada a horas 
extras, os custos com mão de obra do SINAPI são 8,49% maiores que os do orçamento do 
Edital. Assim, para o caso específico dos custos com mão de obra, na elaboração de um 
comparativo com o SINAPI, não há outra forma senão considerar os custos do próprio 
SINAPI.  
 
Acrescente-se a isso, o fato de que ao somarmos o valor de 3% referente às despesas com 
ferramentas (Sinapi) para a execução dos serviços contratados, obtém-se 11,49% (8,49% + 
3%). Isto significa que, mesmo mantendo-se os 15,51% de ferramentas e adicional constante 
em algumas Composições de Custos Unitários, o orçamento base licitado ainda estaria 
subestimado. 



 

 

 
Data a máxima vênia os cálculos da Prefeitura estão equivocados, visto que, nos custos dos 
encargos complementares da mão de obra do SINAPI, publicados a partir de julho/2014, já 
estão incluídos os custos com ferramentas. Neste sentido, recorta-se trecho do mesmo Manual 
do SINAPI referenciado pela Prefeitura:  
 
“Os Encargos Complementares são custos associados à mão de obra como alimentação, 
transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas, exames médicos obrigatórios 
e seguros de vida, cuja obrigação de pagamento decorre das convenções coletivas de trabalho 
e de normas que regulamentam a prática profissional na construção civil. (...)” 
 
De fato, basta verificar na tabela SINAPI que no custo da mão de obra já está incluso o 
supracitado insumo: “88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)”. 
Logo, os cálculos de comparação da mão de obra devem levar em conta também a parcela, 
supostamente, relativa a ferramentas da Prefeitura e, portanto, a tabela deveria ser assim 
apresentada:  
 

 
 
Logo, para todas as categorias profissionais, salvo serventes, nas composições sem 
ferramentas, há sim significativo sobrepreço em relação a nova metodologia SINAPI, repisa-
se, que não estava vigente na data base de referência.  
 
Assim, resta evidente que há, de fato, a duplicidade alegada inicialmente pela CGU. Não 
querendo entender assim, há que se reconhecer que os custos com ferramentas estariam 
superestimados, sendo o efeito matemático o mesmo.  
 
Diante de todo exposto mantem-se o entendimento inicial da CGU, de se aplicar a metodologia 
do SICRO 2 para tratar esses encargos, pois é mais simples, e era a vigente na época de 
elaboração do orçamento.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
O Controle Interno rejeitou as alegações da Prefeitura de Belém, conforme exposto 
anteriormente. Quanto à análise da CAIXA é possível identificar que a fiscalização do Banco 
utilizou os valores da tabela SINAPI sem a inclusão de nenhum adicional na mão de obra, ou 
seja, os custos unitários de mão de obra na análise da CAIXA são menores que os utilizados 
pela CGU que adotou o adicional de mão de obra do SICRO de 15,51 ou 20,51%.  
 
Neste diapasão repisa-se que a CAIXA só não observou o significativo sobrepreço no 
contrato, porque utilizou inadequadamente o SINAPI e aceitou, de maneira incorreta, diversos 
custos da Contratada, como expresso na apreciação da “METODOLOGIA DE ANÁLISE 
DOS ORÇAMENTOS DA CAIXA”.  
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2.1.6. Inclusão indevida do custo de horas extras no custo horário da mão de obra 
 
Fato 
 
Outro motivo que ocasionou o aumento do custo da mão de obra e relação aos sistemas de 
referência oficiais foi à inclusão do custo de 14% relativo às horas extras. Esse procedimento 
vai de encontro ao princípio da economicidade, pois a Administração deveria estimar o valor 
para a obra utilizando as condições que lhe implicam em menores custos, e não o contrário.  
 
Neste diapasão há que se destacar que nos sistemas SICRO e SINAPI não estão incluídos nos 
encargos sociais (muito menos no custo horário) os custos com horas extras, mesmo que 
observados em muitos casos práticos. Isso porque, ao se incluir as horas adicionais haveria a 
necessidade de se redimensionar as horas trabalháveis no mês, o que impactaria na 
produtividade/custo horário de equipamentos (que tem as horas trabalháveis calculadas com 
base nas horas do operador), valor das refeições e vales transportes, por horas trabalhadas, 
dentre outros. 
 
De fato, em orçamentação de obras públicas, salvo situações específicas como as de reformas 
de aeroportos com poucas janelas de trabalho ou em obras com data improrrogável para 
conclusão (como a Copa 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016), não faz sentido a previsão de 
horas extras, pois teoricamente bastaria aumentar o tamanho da equipe ou dilatar o prazo de 
execução. 
 
Em regra as contratadas têm a liberdade de dimensionar os tamanhos de suas equipes para 
cumprir o cronograma definido pela Administração, podendo optar por uma equipe menor e 
remunerar horas extras ou utilizar equipes maiores e incorrer em maiores custos de 
alimentação, canteiro, etc. Não cabendo a Administração entrar nesse mérito. 
 
Neste diapasão vale destacar que o Consórcio não incluiu os custos de horas extras 
explicitamente em sua proposta. 
 
Diante do exposto, a CGU utilizou em suas análises os parâmetros usuais dos sistemas de 
referência, ou seja, sem incluir qualquer custo adicional na mão de obra a título de horas 
extras. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“Comentários/Justificativas 
 
A constatação em tela já foi objeto de enfrentamento pelo presente parecer técnico, item “3. 
Indício de Sobrepreço no Valor de R$ 12.877.223,04”. As demonstrações realizadas se 



 

 

mostram suficientes para esclarecer as questões relacionadas com o adicional de mão de 
obra supostamente duplicado no orçamento base, sobre as horas extras.  
 
Ao lado disso, é cediço que as horas extras tornam-se necessárias em obras de grande porte 
de infraestrutura como no caso, tendo em vista a continuidade dos serviço, evitando-se a 
descontinuidade e melhoria na produtividade de serviços que não podem ser interrompidos 
abruptamente, lembrando que, em Belém, os períodos de chuvas ocorrem com intensidades 
variadas no decorrer da execução contratual, observando-se, sempre, o limite global 
contratualizado.  
 
Por esse motivo, as características climáticas que são peculiares da região de execução das 
obras, houve a regular estimativa do alongamento da jornada de trabalho, cabendo ressaltar 
que diferentemente do que ocorre em outras regiões, os raios solares se prolongam até as 
18h, tornando-se produtiva a jornada de trabalho.  
 
Conclusão  
 
Consoante fartamente demonstrado no item 3 do presente parecer técnico, corroborado pelo 
quadro de composição de custo de mão de obra (horista) acima evidenciado, não há 
duplicidade nos valores informados.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
No Ofício nº 094 /2016 GECOA, fls. 12, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir transcrito:  
 
“A Prefeitura de Belém contesta o apontamento CGU. A análise CAIXA dos custos do 
empreendimento em questão acatou a regular estimativa do alongamento da jornada de 
trabalho, concluindo pela adequabilidade dos valores propostos.” 
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Análise do Controle Interno 
 
Pela linha de argumentação da Prefeitura qualquer grande obra de infraestrutura deveria 
receber o adicional de horas extras, porém as obras do DNIT, por exemplo, são licitadas com 
os preços do SICRO 2, sem horas extras, e contratadas e executadas, inclusive na região norte 
do País. 
 
Ademais como já demonstrado na constatação anterior, entende-se haver sobrepreço nos 
custos horários da mão de obra, pois a Municipalidade demonstra o quadro sem a incidência 
dos adicionais 15,51% e 20,51% que utilizou nas suas composições. 
 
Cabe destacar ainda que até a última medição que a CGU teve acesso, 16ª medição (referente 
a fev/2016), a dois meses do fim do prazo inicialmente previsto para a conclusão da obra, 
apenas 30,18% do valor contratual havia sido medido, enquanto pelo cronograma inicial 
deveriam ter sido executados 93,39%, ou seja, 1/3 do previsto. Assim, é difícil alegar que o 
Consórcio está incorrendo em custos extraordinários devido a um ritmo da obra acima do 
previsto. 
 
Assim, como a resposta da Prefeitura não traz nenhum fato novo, apenas alegações genéricas, 
mantem-se inalterado o posicionamento inicial deste Controle Interno.  



 

 

 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
A alegação acima transcrita não corresponde à análise apresentada pela CAIXA, que ao 
analisar o orçamento utilizou os custos do SINAPI sem a adição de qualquer adicional/valor. 
Ou seja, a CAIXA em sua análise não utilizou qualquer valor referente a horas extraordinárias.  
 
Assim mantem-se inalterado o posicionamento inicial deste Controle Interno.  
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2.1.7. Composições de serviços incompatíveis com o porte da obra 
 
Fato 
 
CIMENTO EM SACO X CIMENTO A GRANEL 
 
Dentre as incorreções mapeadas nas composições adotadas, destacamos inicialmente a opção 
de utilização do cimento em saco em detrimento da utilização do cimento a granel. Isto porque 
a segunda opção é tecnicamente mais adequada para obras com elevado consumo de 
concreto/cimento, nas quais é mais econômica a utilização de silos de cimento e usinas 
dosadoras para confecção de concreto. 
 
O cimento a granel tem um custo unitário significativamente menor que o em saco, visto que: 
é comercializado em grande escala; não possui o custo de embalagem; tem sua operação de 
carga e descarga facilitada, dentre outras vantagens. Logo, é a opção mais econômica de 
comercialização. 
 
Além da questão custo, quando se trabalha com centrais de concreto de grande produção 
horária a utilização de cimento em saco se torna tecnicamente inviável. Nesse sentido vale 
destacar que foi previsto no orçamento de referência uma central de 180m³/h para confecção 
do concreto do pavimento rígido. 
 
Do exposto, cabe o seguinte raciocínio: como a central produz 180 m³ em uma hora, isso quer 
dizer que para o consumo de cimento previsto de 458 kg/m³ haveria um consumo de cimento 
de 82.440 kg/h (180 × 458). Ou seja, seria necessário transportar, rasgar e carregar o 
silo/esteira da usina com 1.648,80 sacos de 50 kg de cimento por hora, uma média de mais de 
27,5 sacos de cimento por minuto. Tal procedimento demandaria um enorme número de 
serventes. 
 
Frisa-se que essa quantidade de serventes pode ser facilmente substituída por um silo cheio 
de cimento a granel de abertura controlada remotamente pela central, inclusive com controle 
do consumo por balança, opção usual e obviamente mais econômica e de melhor qualidade 
técnica, diga-se correntemente empregada. 
 
Não é por outra razão que, mesmo utilizando uma usina de concreto de menor porte, foi 
instalado um silo de cimento no canteiro por uma subcontratada do Consórcio.  
 



 

 

 
Figura – Fotografia da usina de concreto com o silo de cimento a granel. 

 
Assim, como o SINAPI não contempla o custo do cimento a granel, entende-se mais adequada 
a opção pela utilização do custo do cimento a granel do SICRO 2, insumo código M201, R$ 
0,48/kg*, por ser a opção usual de mercado mais econômica ao erário. Tal opção deveria ter 
sido utilizada em todos os concretos da obra, inclusive ao CCR, devido ao seu grande volume. 
Ademais, para as duas composições de referência a própria Prefeitura Municipal se baseou 
em composições do SICRO. 
 
*Cabe frisar que esse preço é conservador, pois conforme pode ser constatado no Relatório nº 
201412671 (disponível na internet) dessa CGU, os preços do cimento a granel estavam 
superestimados para quase toda região norte, inclusive no Estado do Pará. 
 
Apenas a correção deste insumo no concreto do pavimento rígido corresponderia a uma 
redução no orçamento de referência de R$ 75,89/m³ de concreto, maior que o desconto 
ofertado pelo Consórcio neste item de R$ 72,95/m³, num montante de R$ 2.373.540,93. 
 
COLCHÃO DE AREIA E ESCAVAÇÃO E REATERRO MANUAL 
 
De forma semelhante em uma obra de pavimentação é inadequado executar colchão de areia 
com carrinho de mão e espalhamento com enxada, ainda mais frente aos volumes da obra. 
Ademais, o material especificado, areia grossa, não é o utilizado neste serviço, mas sim areia 
fina ou areia para aterro. A areia grossa (Insumo SINAPI 00000367 a um custo de R$ 37,5 
m³) é utilizada para fabricação de concreto, sendo mais nobre e cara que a areia fina (Insumo 
SINAPI 00000366 a um custo de R$ 30,00/m³). Essa última falha também ocorre nos serviços 
de assentamento e reaterro com areia. 
 



 

 

 
Figura – Fotografia da execução do coxão de areia na obra sendo espalhado com 

pá mecânica. 
 
Destacam-se também como inadequada a indicação de escavação e reaterro manual para as 
bocas de lobo e poços de visita em razão de sua grande quantidade no projeto e dos volumes 
desses elementos. 
 
Assim, a CGU utilizou como paradigma nas análises deste trabalho o custo do cimento a 
granel e fez as demais alterações necessárias à adaptação das composições referenciais às 
peculiaridades da obra.  
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“Segundo consta no Relatório de Auditoria, a empresa para executar os serviços utiliza o 
custo do cimento em saco, ao invés de a granel, que seria a opção mais econômica para a 
Administração. 
 
Comentários/Justificativas  
 
A opção técnica elencada no Relatório de auditoria, que considera o uso de silos, traz, 
contudo, uma carga de custos adicionais, como o da aquisição, mobilização e instalação dos 
silos, além de custos de transporte mais altos para a entrega do cimento. Ademais, a produção 
mensal de concreto da obra foi relativamente baixa para o custo de estoque do cimento. 
 
A central de concreto do exemplo relatado no Relatório de Auditoria tem capacidade 
suficiente para produzir 36.000 m³ (180m³/h x 200h) de concreto por mês, o que seria 
incompatível com a produção mensal dessa obra. 
 



 

 

Isso porque, até a 12ª medição, foram executados e medidos 10.001,76 m³ de concreto de 
itens direto de planilha e menos de 1.000 m³ para as atividades nas quais o concreto é um 
insumo auxiliar. Isto representou menos de 1.000 m³ de concreto produzido por mês, o que 
representaria apenas 5,55 horas trabalhadas no mês para a central de concreto do exemplo 
citado no Relatório. A atividade auxiliar de “rasga saco”, revela-se, portanto, bem menos 
onerosa neste caso. 
 
Quanto ao preço do Cimento a granel estabelecido pelo Sicro, cabe a ressalva de que o valor 
de R$ 0,48/kg não contempla o valor do frete. Como os preços cotados são das cimenteiras, 
o frete tem um peso significativo para os custos da tabela. Veja-se que nas CPUs do Sicro de 
códigos “5 S 02 993 04”, “5 S 02 993 10”, “5 S 02 993 13” preveem o custo do transporte 
do cimento a granel. 
 
Ademais, o custo do cimento deve abranger os custos de todas as atividades, desde a fonte 
fornecedora até a acomodação no interior do silo, visto que não há outra forma de 
remuneração dessas despesas, o que, porém, não foi objeto de enfrentamento no referido 
Relatório de Auditoria.  
 
Neste sentido, para o caso em comento, o procedimento mais adequado para esse 
empreendimento é a utilização do custo do insumo 01379 - Cimento Portland, no valor de R$ 
0,61/kg, que representa o preço a granel, visto que o preço por saco é de R$ 0,58/kg (R$ 
29,00/saco) constante na tabela do SINAPI. Veja-se que o Sicro guarda a proporção entre os 
custos de R$ 0,47/kg em saco de 50 kg e de R$ 0,48/kg a granel, porém sem custo de transporte 
e recebimento do produto. 
 
Conclusão 
 
A existência de algumas composições auxiliares que indicaram o preço unitário de R$ 
0,35/kg, diz respeito ao valor sem a inclusão do transporte, o que, porém, ocorreu em itens 
não representativos e que já são suportados pela Contratada. Porém, com relação ao custo 
de R$ 0,61/kg para o cimento portland utilizado nas demais composições, corresponde ao 
valor mensurado com todos os seus custos, para fins de apuração do limite máximo 
orçamentário dos serviços que utilizam este insumo, inclusive para a composição de preço 
unitário dos concretos.” 
 
9.2 - Colchão de areia  
 
Comentários/Justificativas  
 
Para este serviço aplica-se o mesmo esclarecimento prestado anteriormente, no qual os 
serviços podem ser executados com equipamentos de grande porte, porém a um custo que, 
por vezes, pode ultrapassar os custos de execução manual, dada a forma descontínua, 
confinada e em pequenas extensões dos locais dos serviços.  
 
Ademais o custo significativo deste serviço contratado é referente ao material, e o contratado 
apresentou a CPU deste serviço em consonância com o custo respectivo.  
 
Especificamente para este serviço, o Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT, que ampara 
os custos do Sicro (premissa utilizada no próprio Relatório de Auditoria), determina que o 



 

 

Colchão de Areia deve ser executado predominantemente com areia Média, cujos grãos ficam 
entre as peneiras 10 e 40.  
 
Para o caso específico, o orçamento de referência baseado no SINAPI considera o custo da 
areia média no valor de R$ 60/m³, sem o transporte. Do contrário, não haveria correlação 
entre as características técnicas e o orçamento de referência. Um insumo não pode ser 
substituído por outro cujas características não atendam às exigências do serviço, apenas por 
ter um menor custo, quando da elaboração do orçamento referência.  
 
Conclusão  
 
Pelo exposto, a elaboração do orçamento de referência do SINAPI, para que possa ser 
comparado com os preços contratados, deve obrigatoriamente conter o custo do insumo 
00370 - areia média - posto jazida / fornecedor (sem frete), além do custo do transporte até 
o local de aplicação.” 
 
9.3 - Escavação e reaterro manual para as bocas de lobo e poços de visita: 
 
Comentários/Justificativas 
 
Após os ajustes técnicos decorrentes do detalhamento do Projeto Executivo, o serviço de 
escavação de valas e de cavas para as bocas de lobo e poços de visitas passou a ser executado 
e remunerado pelos preços contratados de escavação mecânica.  
 
Já os preços de reaterros são relativos a atividades executadas com placa vibratória, até a 
altura de 20cm acima da geratriz superior do tubo, o reaterro deve ser feito por apiloamento 
manual.  
 
Não subsistem, assim, os argumentos técnicos elencados nesse tópico, na medida em que os 
ajustes técnicos foram procedidos a contento.  
 
Conclusão  
 
As escavações e reaterro manual para as bocas de lobo e poços de visita, estão sendo medidos 
e pagos por itens específicos de escavação mecânica e reaterro manualmente compactado, 
não havendo que se falar nas supostas inconsistências técnicas indicadas no Relatório de 
Auditoria. 
 
Posicionamento da CAIXA  
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016 GECOA, fls. 12, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir 
transcrito:  
 
“A Prefeitura de Belém contesta o apontamento CGU. A análise CAIXA dos custos do 
empreendimento em questão acatou a peculiaridade da aplicação do cimento portland 
utilizado nas composições e concluiu pela adequabilidade dos valores propostos.” 
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Análise do Controle Interno 



 

 

 
Novamente não há como concordar com a linha de argumentação da Prefeitura. 
Primeiramente, há que se observar que foi a própria Municipalidade que indicou que seria 
utilizada usina de concreto com produção de 180 m³/h, conforme recorte da composição de 
referência da Administração para execução de pavimento rígido:  
 

 
Fonte: composição de referência da Administração. 

 
Assim, quem teria indicado central incompatível com o porte da obra foi a Municipalidade, a 
CGU tão somente utilizou a central indicada para demonstrar que o elevado consumo de 
cimento da obra justificaria a preferência pelo cimento a granel, ainda na fase de 
orçamentação.  
 
Outro ponto a ser observado, preliminarmente, é que, conforme registro fotográfico (ver 
Figura – Fotografia da usina de concreto com o silo de cimento a granel), o Consórcio instalou 
um silo de cimento a granel, supostamente de propriedade de uma subcontratada. Obviamente, 
porque é a solução mais econômica para a obra.  
 
Neste diapasão há que se destacar também que o equipamento “E335 - Central de Concreto - 
180m3 / h - dosadora e misturadora”, já inclui de dois a três silos de cimento, ou seja, os 
custos outros alegados pela Municipalidade já estão remunerados nesse custo horário. Tanto 
é assim que as composições do SICRO não indicam o custo dos silos, pois estes equipamentos 
compõe a usina.  
 



 

 

 
Foto: silo de cimento a granel 

 
Há que se observar ainda que, ou a Prefeitura quer levar o leitor mais desatento ao erro, ou 
desconhece a metodologia do SICRO 2, pois está expresso no manual desse sistema:  
 
a) Cimento a Granel  
 
Para o caso particular do cimento a granel, a prática no comércio é a do fornecimento CIF, 
isto é, a Fábrica entrega o cimento na Central de Concreto do comprador. Portanto, o 
transporte já está incluído no preço do material, logo não é aqui considerado. (pag. 88 
Manual do SICRO 2, Volume 1, Metodologia e Conceitos) 
 
Ainda em relação aos custos do frete de cimento alegado pela Municipalidade, há que se 
destacar que o custo do transporte de cimento nas composições de reciclagem de pavimentos 
no SICRO indicadas pela Prefeitura, trata do deslocamento entre o silo instalado no canteiro 
de obras e o local de aplicação na pista. Portanto, não se referem ao custo do frete do fabricante 
ao local de destino, que já está incluído no preço do material, conforme se depreende do 
manual do SICRO.  
 
Por fim, há que se destacar que o gestor público não pode ignorar a realidade fática, e buscar 
justificar o preço com base no custo do cimento de R$ 0,61/kg ou R$ 30,50/saco, ainda sem 
reajustes, quando em uma busca simples na internet se encontra preços menores, conforme 
ilustrado a seguir. Adicionalmente, no caso em estudo, deve-se ser considerado os efeitos 
cotação e escala por se tratar de uma grande obra. Por fim, cabe frisar que na proposta 



 

 

vencedora o preço ofertado para o cimento foi de R$ 0,35/kg, muito inferior a referência 
utilizada pela CGU de R$ 0,48/kg.  
 

 
Referência: Consulta ao site www.olx.com.br/ em 05/08/2016. 

 
Diante de todo exposto, mantem-se o posicionamento inicial deste Controle Interno em 
relação ao cimento a granel e a usinagem de concreto.  
 
Concernente ao “Colchão de Areia” e “Escavação e reaterro manual para as bocas de lobo e 
poços de visita” : 
 
Em relação à utilização de serviços manuais ao invés do uso de equipamentos, a CGU discorda 
da argumentação da Prefeitura, pois não há a descontinuidade alegada na execução do colchão 
de areia. Isso porque os equipamentos já estão mobilizados nas frentes de serviço para realizar 
os demais serviços de pavimentação, sendo evidente que a carregadeira que faz a carga de 
terra nos caminhões pode ser aproveitada para executar outros serviços como o colchão de 
areia. Veja que na imagem recortada pela CGU, o espalhamento do material é realizado por 
uma pá carregadeira que, diga-se, não é o equipamento ideal para essa operação. A tarefa em 
questão seria mais facilmente executada por um trator de esteiras. Tal situação evidência o 
aproveitamento das maquinas disponíveis, como defendido pela CGU.  
 
Em relação à areia utilizada nesses serviços, há que se destacar que o Guia de Projetos do 
DNIT referenciado não especifica qual a areia deveria ser utilizada no colchão drenante. De 
fato, no IPR-DNIT ainda não existe norma específica para execução do colchão drenante, tão 
pouco composição do SICRO. De qualquer sorte, apesar da CGU ter informado a 
possibilidade da utilização de insumo diverso, não propusemos a repactuação desses serviços, 
tanto por serem menos representativos, como por prudência, pois não tivemos acesso ao 
controle tecnológico deles. Logo, mantem-se, apenas como alerta à fiscalização, que diante 
de materiais de qualidade diversa, revise os custos da obra em favor do erário.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Quanto à relação cimento em saco e cimento à granel, pelas razões já expostas, mantem-se o 
posicionamento inicial, já que a alegação da CAIXA faz apenas referendar o posicionamento 
da Prefeitura, o qual já afastamos.  
 
Em relação ao “Colchão de Areia e Escavação e Reaterro Manual” e “Escavação e reaterro 
manual para as bocas de lobo e poços de visita”, a CAIXA não expôs seu posicionamento a 
respeito deste apontamento no Ofício nº 094 /2016 GECOA. Portanto, o Controle Interno 
mantém o apontamento.  
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2.1.8. Custos desnecessários com transportes de materiais 
 
Fato 
 
Um dos custos mais significativos nas obras de infraestrutura é aquele relacionado aos 
transportes de materiais, muito em razão dos grandes volumes envolvidos. Para essas obras 
um bom orçamento deve prever logística, fluxo de materiais, adequada. Assim, não se pode 
concordar com a premissa do orçamento replicada na planilha de medição, a qual prevê que 
os solos a serem utilizados nos aterros da pista (substituição de subleito) ou no reaterro do 
Terminal Mangueirão, por exemplo, serão transportados das jazidas para o canteiro e depois 
do canteiro para pista, quando seria menos oneroso transporta-los diretamente das jazidas para 
as frentes de serviço. 
 
Para a terraplenagem, a preços e DMTs do contrato, as diferenças entre a solução do 
orçamento e a mais econômica/razoável poderia ser assim representada: 
 

 
Figura – Diagrama das soluções para transporte de solo para a obra. 

 
Ou seja, levar o solo de empréstimo ao canteiro representa um custo adicional de R$ 12,90/m³ 
que não se justifica, pois o solo não sofrerá qualquer tratamento/processamento no canteiro. 
Demonstra-se a seguir a lógica da planilha contratual para na terraplenagem do Terminal 
Mangueirão: 
 
1 – Retira-se o material da jazida distante a 45km* e desloca-se até o canteiro, ponto 3 da 
figura abaixo, passando em frente ao terminal, ponto 2. 
 
2 – Depois se retorna com o solo do canteiro até o terminal. 
 



 

 

 
Figura – Esquema das soluções para transporte de solo para a o terminal mangueirão. 

 
*A DMT na ida do mangueirão até a jazida de solos é de 21,5km, a volta é de 25,6 km, ou 
seja, a DMT média seria de 23,55 km. 
 
Da figura acima é evidente que tanto a quilometragem a mais que se anda até o canteiro quanto 
o pagamento do retorno são desnecessários. 
 
Cabe destacar que esse entendimento não se restringe aos serviços de terraplenagem, mas 
pode ser estendido aos serviços de pavimentação e drenagem nos quais se empregam 
significativos volumes de agregados e solo diretamente na pista, a exemplo não exaustivo: 
colchão drenante de areia, reaterro de valas com material de empréstimo ou areia e os drenos. 
 
De forma semelhante, há a previsão de se remunerar o transporte da base de brita graduada do 
canteiro à frente de serviço. Porém, a Administração utilizou na sua definição de custo o preço 
da brita graduada comercial, ou seja, usinada na pedreira/fornecedor. 
 
Neste caso, não haveria que se falar em transporte de brita graduada ao canteiro, sendo 
inclusive procedimento vedado pelas normas técnicas o estoque da brita graduada, pois 
haveria segregação*. De fato, as normas determinam expressamente que a brita graduada saia 
direto da usina de solos para aplicação na pista. 
 
* Por exemplo Norma ET-DE-P00/008 – DER/SP, item 5.3 e Norma ESP- 05/05- DER/PR, 
item 5.3.8. 



 

 

 
Ademais, pela literalidade do item 33 dos critérios de medição, deve-se entender que os custos 
do transporte já estavam incluídos no custo do serviço, in verbis: 
 
“O pagamento será efetuado, após medição e aceitação, com base no preço unitário proposto 
para o serviço, em estrita conformidade com a medição referenciada no item anterior, 
compreendendo mão-de-obra, encargos, materiais, equipamentos e eventuais, além da 
indenização e operações de limpeza e expurgo de jazidas, escavação, transporte, usinagem 
(quando for o caso), espalhamento,...” 
 
Logo, entendem-se inadequados os custos dos seguintes itens da planilha inicial do contrato, 
todos referentes ao transporte de brita graduada do canteiro para pista (DMT 6 km): 
07.01.01.03, 07.01.02.02, 10.02.03.04, 10.02.04.02, 10.03.03.01.03 e 10.03.04.02; que 
perfazendo um volume a ser transportado 174.759,16 m³xkm, ou seja, implicando um 
sobrepreço de R$ 394.955,70. 
 
Destaca-se que desse montante já foram medidos R$ 49.213,17 até a 12ª medição, diga-se, 
parte nas calçadas nas quais não teriam sido executados, conforme Constatação “Substituição 
do Método Construtivo em Prejuízo da Administração”. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“10. Custos desnecessários com transportes de materiais das jazidas para o canteiro e depois 
do canteiro para pista e Transporte da base de brita graduada do canteiro à frente de serviço.  
 
O Relatório Preliminar de Auditoria chama a atenção para que a obra faça uma boa gestão 
com base em uma logística com um fluxo de materiais adequados e afirma: que não se pode 
concordar com a premissa do orçamento replicada na planilha de medição, a qual prevê que 
os solos a serem utilizados nos aterros da pista (substituição de subleito) ou no reaterro do 
Terminal Mangueirão, por exemplo, serão transportados das jazidas para o canteiro e depois 
do canteiro para pista, quando seria menos oneroso transportá-los diretamente das jazidas 
para as frentes de serviço. Afirma, ainda, que o mesmo se aplica para o fornecimento do 
material da pavimentação. 
 
Comentários/Justificativas 
 
Fica evidenciado que o referido Relatório chama a atenção para o ponto mais debatido 
durante todo o processo de planejamento, execução e controle da obra. Grandes esforços são 
direcionados para alcançar a melhor eficácia na logística dos fornecimentos locais e 
comerciais. 
 
Todavia, parece ter ocorrido uma abordagem que sugere desatenção em relação ao assunto. 
Acontece que esta é, sem dúvida, a questão mais estudada, debatida, analisada e avaliada 
por todas as partes envolvidas com o objetivo de se obter a melhor logística operacional que 
provoque o menor impacto aos usuários e ao desenvolvimento da obra, mas que, todavia, seja 



 

 

exequível. As possibilidades de menor custo são inúmeras e claras, porém inexequíveis. 
Soluções que exigem constantes interrupções de tráfego surgem em quantidades. 
 
Um dos objetivos a serem alcançados é, por exemplo, buscar, junto aos fornecedores 
comerciais e internos do contratado, a entrega dos materiais em quantidades exatas entre as 
estacas, ao momento certo de suas aplicações na pista, transportados em veículos capazes de 
efetuar manobras em locais confinados e que possam esperar o deslocamento dos 
equipamentos de eventuais escavações para que se proceda à descarga. 
 
No caso de fornecimento comercial dos materiais constituídos de britas, para as camadas do 
pavimento, tal tentativa é feita junto a um fornecedor que se localiza há aproximadamente 
210 quilômetros distante da obra, ou seja, em outro Município, o que, porém, não foi 
abordado no Relatório de Auditoria, no qual é considerado que os materiais seriam obtidos 
no raio de 45km. 
 
Certamente que as metodologias de execução apontadas no Relatório de Auditoria como 
sendo as mais adequadas devem ser metas a serem alcançadas, porém as dificuldades 
operacionais encontradas para que isto se efetive na prática são inúmeras, sobretudo se 
considerarmos que esta é uma obra urbana, numa das principais avenidas da cidade, com 
tráfego apenas parcialmente desviado e de grande intensidade, conforme demonstram os 
dados abaixo: 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
Não estamos a afirmar que a metodologia demonstrada no Relatório de Auditoria seja 
impossível de ser seguida, porém ela, neste caso, não se mostrou operacional e 
urbanisticamente viável. Certamente ela traria consideráveis prejuízos para a população 
como um todo, e, consequentemente, aos interesses públicos cuja proteção é objetivada. 
 
Ademais, conforme ficará nitidamente comprovado, os transportes locais efetuados são 
causadores de prejuízos significativos para o Contrato e, consequentemente, não são 
desejados. Assim, sua minimização é um objetivo constante.  
 
Desta forma, não há razão para se supor que o contratado busque executar maiores 
quantidades de atividades cuja remuneração não suporta os custos envolvidos. A opção de 
estoque é uma obrigação da logística que caracteriza as obras urbanas em geral, 
principalmente as de grande movimento de material.  
 
Conclusão 
 
Considerando as peculiaridades do local da execução dos serviços, conforme fartamente 
demonstrado acima, a opção técnica que melhor resguarda os interesses públicos envolvidos, 
vez que técnica e economicamente viável, bem como exequível e factível, consiste no estoque 
regulador dos materiais e posterior aplicação necessária para as frentes de serviço.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
No já citado Ofício nº 094 /2016 GECOA, fls. 13, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir 
transcrito:  
 
“Trata-se de uma questão típica de planejamento de execução de obra, que pode exigir 
ajustes cotidianos. Não é razoável imaginar que, numa frente de trabalho que impacta com 
uma das vias mais movimentadas da Região Metropolitana de Belém, todas as cargas de 
materiais possam ser disponibilizadas nas frentes de serviço no exato momento em que sua 
aplicação se faça necessárias. Da mesma forma também não é razoável supor que existe 
necessidade de que todos os materiais passem por um "estoque pulmão" nos locais de canteiro 
e depósito. Assim, a conciliação das duas condições acima tem que ser feitas no dia a dia da 
execução dos serviços.” 
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Análise do Controle Interno 
 
Em relação aos movimentos de terra de empréstimo Terminal é evidente que há espaço para 
encaminhar o material de reaterro diretamente para a compactação. Não fazendo qualquer 



 

 

sentido estocar a terra do empréstimo primeiro no canteiro, para depois encaminha-la ao 
terminal para compactação. Abaixo recortamos uma imagem de satélite do Google Maps, para 
demonstrar a disponibilidade significativa de área, terrenos desocupados, ao sul da escavação 
do terminal. Em conjunto apresenta-se a foto panorâmica apresentada pela Prefeitura, em sua 
defesa, para demonstrar que o Consórcio utilizou tal área como “prateleira” na escavação do 
terminal, ou seja, estocando terra para o reaterro e outros serviços: 
 

  
Imagem de satélite do Google Maps - Obra Imagem de satélite do Google Maps - Obra 

 

 
Imagem de satélite do Google Maps - Obra 

 
Assim, mantemos o posicionamento inicial quanto as incorreções das DMTs, para a escavação 
do Terminal Mangueirão, tanto do empréstimo quanto do bota-fora.  
 
Ademais, em relação aos serviços de pavimentação os registros fotográficos indicam o estoque 
de materiais em algumas frentes de serviço e outros locais que não o canteiro, logo em 
divergência com o procedimento adotado na orçamentação e nas medições da Prefeitura. 
 

  
Estoque de Materiais Estoque de Materiais 

 



 

 

Por fim repisa-se que foram medidos transporte de brita-graduada para execução das bases 
das calçadas, serviços os quais não teriam sido executados, conforme Constatação 
“SOBREPREÇO DECORRENTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS DE FORMA DIVERSA 
DA ESPECIFICADA”.  
 
Diante de todo exposto, mantem-se inalterado o posicionamento inicial deste Controle 
Interno.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA  
 
As alegações da CAIXA são pertinentes, sabe-se que de fato em alguns casos específicos são 
necessários estoques de materiais em locais distantes das frentes de serviço. Agora o que não 
se pode concordar é com a premissa de projeto de que todos os materiais empregados na obra 
tenham que ser estocados em canteiro, especialmente materiais para aterro e agregados. Neste 
diapasão, repisa-se que não faz qualquer sentido transportar o solo para reaterro do Terminal 
Mangueirão previamente ao canteiro, mais distante e depois retornar, visto a disponibilidade 
de áreas junto ao terminal.  
 
Assim mantemos inalterado o posicionamento inicial de que o projeto previa e remunera 
transportes desnecessários de materiais.  
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2.1.9. Custos indevidos com o serviço de carga de materiais na pavimentação e na 
terraplenagem 
 
Fato 
 
O orçamento de referência da Administração utiliza a seguinte lógica para execução dos 
serviços de terraplenagem:  
 

 
Figura – Representação da solução de escavação carga e transporte do orçamento. 

 
Segundo essa lógica, a contratada é remunerada pela escavação, depois pela carga e finalmente 
pelo transporte. Contudo, o usual, nos sistemas SICRO e SINAPI, é que esses serviços sejam 
remunerados por um único serviço de escavação carga e transporte. Na pratica das obras de 
terraplenagem, a escavadeira hidráulica já carrega os caminhões enquanto escava, ou seja, 
dispensa-se, na maioria dos casos, a operação de carga, que só se justificaria em alguns casos, 
como restrições de espaço, por exemplo*. Ou seja, na prática, a utilização de escavadeira 
hidráulica dispensa a carregadeira.  
 



 

 

 
Figura – Representação da solução de escavação carga e transporte usual com escavadeira hidráulica. 

 
* Nas demolições e nos serviços de abertura de valas e drenos, entende-se possível a carga em 
razão dos menores volumes que não justificam a manutenção do caminhão durante a operação 
da retro ou escavadeira. 
 
Analisando os registros fotográficos da obra, tanto das medições quanto das visitas da CGU, 
é possível observar que a obra segue o padrão normal, qual seja: a própria escavadeira 
hidráulica carrega o caminhão enquanto escava o terreno, pois há espaço suficiente nas praças 
de serviço para tanto.  
 

  
Figura – Registro fotográfico da obra constante das planilhas de medição. 

 
Assim, a Administração está remunerando um serviço de carga que, na prática já está 
contemplado na escavação. Essa situação gera duplicidade, principalmente quando se trabalha 
com escavações de grande volume e com bastante área de manobra como a escavação da 
galeria do Terminal Mangueirão. 
 
Ainda em relação a terraplenagem, cabe destacar a composição CP035, que apesar do título, 
trata do serviço de escavação de solo de primeira categoria, pois se refere à retirada de parte 
do subleito. Nessa CPU, a Administração estimou os custos dos serviços com escavação de 
trator de esteiras e carga com carregadeira hidráulica, uma metodologia mais onerosa que a 
escavação com escavadeira hidráulica, o que contraria o princípio da economicidade. 
 
Ademais, a escolha da Administração evidencia ainda mais a incoerência, pois a pá 
carregadeira na composição de referência é justamente o equipamento que faria a carga do 
material escavado, depositado em montes pelos tratores de esteira, nos caminhões. 
 
Ainda em relação ao serviço de carga de materiais, cabe destacar que houve a inclusão da 
carga do material para reforço no serviço de remoção, porém os volumes de escavação e 
reforço não são correspondentes. Isso porque o pavimento novo é mais espesso que o antigo 



 

 

pavimento. Logo, o volume de reforço de subleito seria bem menor que o de 
remoção/escavação, conforme figura a seguir, no caso o volume de remoção é 74.138,90 m³ 
contra 27.841,18 m³ de reforço. O que implica sobrepreço adicional, pois se previu um volume 
de carga de material de reforço maior que o necessário. 
 

 
Figura – Recorte da planilha de referência da Administração. 

 
Destaca-se por fim que no quadro acima ainda é possível identificar mais três irregularidades, 
a saber: 
 
1 – Apesar de o custo da carga do solo para reforço estar prevista no item 06.01.01.01.01, 
houve a previsão de nova remuneração no item 06.01.02.03 (superestimativa de R$ 
95.188,98). 
 
2 – Superestimativa da DMT, pois foi previsto o custo de se transportar o solo da jazida até o 
canteiro de obras (supostamente 45 km) e depois do canteiro para pista (6 km), quando não há 
motivo para não se transportar esse solo direto das jazidas para as frentes de serviço, assim o 
item 06.01.02.04 que corresponde ao transporte do solo do canteiro para pista não é necessário 
(superestimativa de R$ 523.358,41). 
 
3 – O item 06.01.02.05 – “Espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com uso de 
moto niveladora” já é um custo incluído no serviço de compactação, basta verificar que a moto 
niveladora já faz parte equipe de compactação, justamente para espalhar o material em 
camadas para que possam ser compactadas pelos rolos (superestimativa de R$ 102.427,68). 
 
Cabe destacar que essas duplicidades e/ou soluções antieconômicas não se restringem aos 
serviços de terraplenagem, a exemplo não exaustivo:  
 
a) Na pavimentação há previsão de se remunerar em separado a carga do material fresado, 
quando a fresadora já carrega, por meio de uma correia transportadora, o caminhão basculante 
durante os serviços de fresagem, não é por outra razão que figura no CPU de fresagem 
caminhão, justamente para remunerar o tempo que o caminhão fica de ré recebendo a carga 
direto da fresadora.  
 



 

 

 
Figura – Recorte da composição de referência da Administração para o serviço de fresagem. 

 

 
Figura – Imagem de outra obra auditada pela CGU, apenas a título de ilustração do serviço de fresagem 

 
Logo, resta novamente comprovada a duplicidade no orçamento de referência quando se trata 
de carga. Assim, utilizando como referência o volume fresado vigente no contrato após o 
Segundo Termo Aditivo (5.276,72 m³) e o preço unitário de R$ 3,62/m³ obtêm-se um 
sobrepreço de R$ 19.101,73. 
 
Especificamente em relação aos serviços de carga que foram medidos, há que ser observada a 
situação da terraplenagem do Terminal Mangueirão, que possui volume significativo por 
causa da galeria subterrânea para pedestres. 
 
Nesse caso, apesar da planilha contratual indicar que todo solo escavado iria para bota fora e 
que, portanto, o reaterro seria executado exclusivamente com material importado, o fato é que 
o solo arenoso e siltoso do local é suficientemente bom para se executar o aterro*. 
 
*Apesar de não terem sido encontrados pela CGU ensaios específicos para utilização deste 
material de aterro pelo elevado SPT das camadas inferiores é possível inferir que o CBR seria 
adequado, ademais solos com boa quantidade de areia geralmente apresentam pouca 
expansividade. 
 
Fato a corroborar essa afirmação pode ser encontrado na 9ª medição (abas: Terminal 
Mangueirão 1 a 4). Nessa medição é possível identificar o destino do material escavado, pois 



 

 

a metodologia de medição do transporte de material foi a contagem de caminhões, na qual 
consta o registro do local de carga e descarga dos caminhões. Analisando os volumes 
transportados da escavação desse terminal, percebe-se que a maior parte do volume escavado 
foi destinada ao bota espera, sem remuneração de DMT, ou seja, muito próximo à própria 
frente de serviço, conforme se depreende do quadro a seguir: 
 

Quadro - Destinos do material escavado no Terminal Mangueirão. 
 

Local de Descarga Volume (m³) 
Bota Espera 35.218,44 

Leal Júnior 29.870,86 
Canteiro de obra 2.003,73 

Total do Volume escavado do 
Terminal Mangueirão 67.093,03 

Fonte: 9ª Medição 
Observação: Os volumes são do material solto (empolado), pois se referem ao volume nos caminhões. 
 
Assim, 35.218,44 m³ do volume escavado foi transportado para um local próximo (bota 
espera), evidentemente para depois ser reaproveitado no reaterro. 
 
Cabe destacar que, para esse volume em prateleira, seria devido a remuneração da carga no 
momento da volta do bota espera para o reaterro. Mas como até a 12ª medição não havia sido 
medido nenhum volume de reaterro, nenhuma carga ainda se fazia devida, apesar de terem 
sido medidos 66.863,12 m³ desse serviço no item 11.03.02.01.03, num montante de R$ 
242.044,49. Frisa-se que só se faz devida em parte do volume previsto no item 11.03.02.03.02, 
que trata da carga para a volta do material de reaterro, especificamente dos 35.218,44 m³. 
 
Destaca-se, por fim, que tal situação, reaproveitamento do material escavado, evidencia 
vultosa superestimativa no volume de fornecimento de material de empréstimo para 
terraplenagem no Terminal Mangueirão e, portanto, em todo o grupo de serviços relacionados, 
notadamente àquele contemplado no item 11.03.02.03.01 e seguintes. Os cálculos serão 
consolidados na Constatação “Sobrepreço nos Serviços ne Terraplenagem no Terminal 
Mangueirão.” 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“11. Custos indevidos com o serviço de carga de materiais na pavimentação e terraplenagem 
 
11.1- Remoção e carga de camada granular  
 
Comentários/Justificativas 
 
Para os serviços de “Remoção de camada granular inclusive carga do material para reforço” 
e para a “Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante”, independente 
da interpretação da descrição do serviço de remoção que pode sugerir que a carga estaria 
junto com esse serviço de remoção, cabe o esclarecimento para que não se forme juízo de 
duplicidade de remuneração.  



 

 

 
No orçamento base, a pá carregadeira inserida na composição é para o serviço auxiliar de 
preparar/agrupar o material a ser removido em pequenas pilhas, para posteriormente ser 
executada a carga em caminhão que será medida no item "Carga mecanizada de material 
demolido".  
Por fim, as quantidades medidas para os serviços são as efetivamente executadas. As 
eventuais divergências verificadas nas medições são objeto de adequações e glosas 
respectivas.  
 
Conclusão 
 
Tecnicamente, consoante explicitado acima, a permanência do equipamento pá mecânica no 
auxílio da escavadeira na formação das pilhas e transporte de pequenas distâncias de 
material escavado para remoção é importante para a continuidade dos serviços. 
 
11.2- Espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com uso de motoniveladora  
 
Comentários/Justificativas  
 
Nos custos do orçamento base para estes serviços, foi previsto o custo do item de serviço 
“espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com uso de motoniveladora” para as 
horas necessárias e suficientes para a exclusiva operação de quebra e espalhamento do 
material proveniente da jazida.  
 
As horas de motoniveladora previstas no item de serviço de compactação de camada 
espalhada são referentes, exclusivamente, à operação de tombamento para uniformização e 
humedecimento do material espalhado.  
 
Conclusão  
 
Desta forma, por se tratarem de serviços distintos e indispensáveis à regular execução dos 
serviços, não há duplicidade de remuneração para estes dois itens de serviços, principalmente 
se avaliarmos que o custo do Sicro para a atividade de espalhamento e compactação de base 
de brita graduada é de R$ 7,09 /m³, sem considerar o BDI. Este é o custo que deve ser 
utilizado em um eventual comparativo do preço de referência com o preço 
licitado/contratado, cabendo ainda a avaliação das condições de operação do contrato, o que 
requer seja considerada uma produção menor do que a prevista no Sicro para obras 
rodoviárias em áreas não urbanizadas, dadas as especificidades locais.  
 
11.3- Fresagem a frio do revestimento existente 
 
Comentários/Justificativas  
 
Com o desenvolvimento do projeto executivo verificou-se a não necessidade da execução do 
referido serviço, tendo em vista que a fresagem seria realizada quando a espessura do 
pavimento apresentasse irregularidades localizadas, o que não ocorre na Av. Augusto 
Montenegro, o que, porém, foi constatado após os ensaios pela viga Beckman, os quais 
permitiram aferir que o pavimento está saturado e desgastado, razão pela qual tecnicamente 
esses serviços não foram e não serão executados, pois tecnicamente dispensáveis.  
 



 

 

11.4- Material para bota fora sem aproveitamento – Mangueirão.  
 
O Relatório de Auditoria questiona a destinação de parte do material escavado do Terminal 
Mangueirão ter sido destinado para bota fora. Argumenta que o material possuía 
características suficientemente boas para ser destinado para bota fora.  
 
Comentários/Justificativas  
 
Apesar dos esforços no sentido de otimizar a utilização dos recursos provenientes das 
escavações locais (Galerias do Terminal Mangueirão), o sequenciamento executivo da obra 
não permitiu a abertura de frentes de serviços que pudessem receber os materiais no momento 
de sua disponibilização. Ademais, a capacidade de armazenamento da área para depósito 
não comporta estocar solo para futuras utilizações, além das já previstas para o reaterro.  
 
Cabe, ainda, destacar que parte do material, em especial o de cota mais profunda, tratava-
se de solo saturado que não poderia ser colocado adjacente aos demais materiais já presentes 
nas áreas liberadas para depósito.  
 
A área de deposito foi fruto de exaustivo processo de liberação ambiental, o qual estabelece 
condições de uso que não permitem receber material com potencial para prejudicar as 
características superficiais do local.  
 
Reafirmamos que a movimentação de material a ser aplicado na obra é alvo de constante 
monitoramento e controle objetivando sua minimização, importante para reduzir o custo final 
da obra. 
 
Conclusão  
 
Diante das circunstâncias específicas verificadas na execução da obra, e, em razão da 
qualidade do material escavado e analisado em laboratório revelar-se inadequado para 
aplicação nas frentes como material de 1ª qualidade, afigura-se inviável a adoção da forma 
de aproveitamento do material, constante no Relatório de Auditoria.” 
 
Posicionamento da CAIXA  
 
“No Ofício nº 094 /2016 GECOA a CAIXA não expôs o seu posicionamento a respeito deste 
apontamento.”  
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente, em relação ao serviço de carga mecanizada não se pode concordar com a linha 
de argumentação da Prefeitura, visto que, a simples carga dos materiais escavados seria tão 
onerosa quanto a sua escavação.  
 

 
 



 

 

Ademais, como já demonstrado, a utilização de escavadeiras hidráulicas dispensa a utilização 
de pás carregadeiras. Neste diapasão há que se observar que, no registro fotográfico 
apresentado na defesa da Municipalidade é possível verificar três escavadeiras hidráulicas 
operando, sem qualquer auxílio de pá carregadeira, ou seja, carregando diretamente o 
caminhão.  
 

 
Foto  

 
Ainda em relação a imagem anterior é possível identificar uma única pá carregadeira, fazendo 
a carga dos caminhões na “prateleira” (destacada com o retângulo) conforme relatado pela 
CGU inicialmente.  
 
Há ainda que se observar, a título de argumentação, que enquanto a Prefeitura remunera o 
questionado serviço de carga por R$ 3,62/m³, no SINAPI o custo deste serviço (Código: 
74010) é de R$ 1,17/m³, que com o adicional de mão de obra de 15,51% e do BDI contratual 
de 24%, implicaria o preço de referência de R$ 1,48/m³, ou seja, menos da metade do preço 
contratual.  
 

Tabela: carga e descarga de solo 

 
Fonte: Sinapi, Código: 74010. 

 
Em relação ao serviço de “espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com uso de 
motoniveladora”, é evidente que tal custo já está incluso nos custos dos serviços de 
compactação, neste sentido recorta-se tabela do Manual de Custos Rodoviários, Volume 4, 
Tomo I, pag. 14, a demonstrar que o número de passadas da motoniveladora já contempla o 
espalhamento.  
 



 

 

 
 
Mesmo assim, caso ainda existisse alguma dúvida, o que só se admite a título de 
argumentação, vide a literalidade do item 29.1, página 25, Anexo IX – Critérios de Medição 
e Pagamento, elaborado pela própria Municipalidade:  
 
“Os serviços de compactação mecânica serão pagos, após medição e aceitação, conforme a 
medição referida no item anterior, ao preço unitário contratual, que remunera as operações 
de espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação. Quando não 
for atendido o grau de compactação estabelecido, os serviços necessários à recompactação 
do material estão incluídos também no preço unitário, assim como toda a mão-de-obra 
necessária à execução do serviço”. (grifo CGU) 
 
Tal situação contradiz frontalmente a seguinte alegação da Prefeitura, pois resta consignado 
que os custos unitários da compactação remuneram, dentre outros o espalhamento:  
 
“As horas de motoniveladora previstas no item de serviço de compactação de camada 
espalhada são referentes, exclusivamente, à operação de tombamento para uniformização 
e humedecimento do material espalhado”. (grifo CGU) 
 
Logo a duplicidade do custo do espalhamento é evidente. Cabe informar que a CGU não 
consegue visualizar qual a correlação da compactação de subleito com o custo da execução 
de uma base de brita graduada no SICRO 2, na qual o espalhamento do material é feito por 
um distribuidor de agregados, que possui um controle geométrico muito maior, inclusive com 
camadas de materiais menos espessas e um CBR infinitamente maior, logo mais passagens de 
rolos. Assim, resta evidente que são serviços muito diferentes tendo custos de execução 
diversos.  
 
Cabe observar, apenas a título de argumentação, que no SINAPI o custo do serviço de 
espalhamento é de R$ 0,27/m³ (Código: 74153 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM 
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG, nesse preço já com BDI de 24% 
e encargos complementares), enquanto a prefeitura remunera o contratado mais de 9 vezes 
esse preço, pois o preço contratual é de R$ 2,52/m³,  
 



 

 

Em relação à fresagem, apesar deste serviço ter sido suprimido, é evidente que o custo da 
carga desse material era indevido, o que corrobora a linha de argumentação da CGU da 
existência de custos indevidos e em duplicidade no orçamento de referência.  
 
Por fim, em relação ao reaterro, a CGU quis demonstrar que os volumes de solo de empréstimo 
necessários na planilha do contrato vigente à época da auditoria estavam superestimados. Pois 
em tese o solo da escavação da galeria poderia ser utilizado no reaterro, visto ser, via de regra 
de boa qualidade, e mesmo assim a planilha indicava que a integralidade dos solos de reaterro 
viria do empréstimo.  
 
Neste diapasão cabe destacar que o entendimento da CGU estava correto, tanto é que o 
quantitativo do item 11.03.02.03.01 foi revisado de 49.420,51 m³, na planilha que acompanha 
a 12ª medição, para 18.566.19 m³, na planilha da 16ª medição. Ou seja, havia uma 
superestimativa de R$ 1.197.005,07 conforme recortes abaixo:  
 
Recorte de trecho da planilha da 12ª medição. 

 
 
Recorte de trecho da planilha da 16ª medição. 

 
 
Cabe observar ainda que pelas razões já expostas nessa constatação a CGU entende indevidos 
na 16ª medição os custos dos serviços 11.03.02.03.03 (momento de transporte até o canteiro) 
e 11.03.02.03.04 (espalhamento). Merecendo revisão ainda o custo unitário da carga de 
material de 1ª categoria (item 11.03.02.03.03), que deveria ser de R$ 1,48/m³, e o volume de 
compactação, o qual foi medido pelo volume solto (pois está igual ao carregado) e não pelo 
geométrico, logo deveria ser dividido por 1,3.  
 
Diante de todo exposto mantem-se o entendimento inicial do Controle Interno.  
 
Considerando que não houve manifestação da CAIXA para o fato, mantém-se a constatação.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.10. Previsão e pagamento de serviços em duplicidade 
 
Fato 
 
Na pavimentação, após a celebração dos termos aditivos, foram introduzidas duplicidades nos 
serviços de base de Brita Graduada - BGS, referentes aos serviços de espalhamento e 
compactação da base. Tais serviços fazem parte do serviço de execução da base. Na patrulha 
mecânica das composições relativas à execução de base, há previsão de moto niveladoras e os 



 

 

rolos compactadores, as primeiras realizado o espalhamento e o acabamento, os segundos a 
compactação. 
 
Cabe destacar também que os Critérios de Medição, documento anexo ao Contrato nº 
152/2014, são cristalinos ao indicar que o espalhamento e a compactação já estão incluídos na 
execução da BGS.  
 

 
Figura – Recorte do Anexo IX – Critérios de Medição e Pagamento, fl. 27. 

 
Ainda em relação à execução da BGS, cabe destacar que é serviço idêntico a execução de base 
de brita graduada com cimento, salvo a adição do cimento e o maior controle da faixa 
granulométrica dos agregados, e nesse não há remuneração em separado do espalhamento e 
da compactação. 
 
Assim, são indevidos os custos dos itens abaixo relativos a espalhamento e compactação das 
bases de brita graduada simples: 
 

Quadro – Duplicidades nos serviços de BGS. 
 

Grupo S
e

Sobrepreço Superfaturado 
 
Base de Brita Graduada 

Espalhamento mecanizado de material 1ª 
categoria com uso de moto niveladora 

 
R$      56.460,60 

 
R$        9.145,81 

Compactação mecânica 100% PN R$      62.061,85 R$      10.053,13 
Fonte: Critérios de Medição (documento anexo ao Contrato nº 152/2014), Proposta EIT/Paulitec e 12ª Medição 
 
Logo, há um sobrepreço de R$ 118.522,45 no orçamento de referência, dos quais R$ 
19.198,94 já haviam sido medidos até a 12ª medição. 
 
Cabe destacar que em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201408090/019, no Ofício nº 
381/2016 – DEOC/GABS/SEURB, de 24 de fevereiro de 2016 o Sr. Secretário de Urbanismo 
assim se manifestou: 
 



 

 

“Com referência ao item 5 (serviços de compactação e espalhamento da base de brita 
graduada simples – BGS) verificou-se que o entendimento está correto e realizaremos uma 
correção na medição 16.” 
 
Portanto, a Secretaria reconhece o erro e se compromete a estornar os valores pagos a maior. 
 
Ainda em relação ao serviço de espalhamento há que se observar que o orçamento de 
referência já cometia uma duplicidade ao prever a remuneração do espalhamento do material 
de empréstimo para aterro em serviço específico, itens 06.01.02.05, 07.02.01.04, 
10.01.02.05, 10.02.02.05, 10.03.02.05 e 11.01.02.05, referentes à composição “CP015 - 
Espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com uso de moto niveladora”. Os custos 
do espalhamento de material de aterro com moto-niveladora já estão previstos nos custos do 
serviço de compactação, no qual a moto-niveladora espalha o material em camadas de 20 a 
30 cm para serem compactadas pelos rolos, vide Norma DNIT 108/2009-ES Terraplenagem 
– Aterros – Especificação de Serviço. Ressalte-se que o documento Critérios de Medição 
item 29, indica: 
 

 
Figura – Recorte do Anexo IX – Critérios de Medição e Pagamento, fl. 25. 

 
Portanto, considerando-se as quantidades iniciais do Contrato nº 103.726,67 tem-se um 
sobrepreço em razão de duplicidade de R$ 261.391,21, dos quais foram medidos apenas R$ 
9.145,81 até a 12ª medição. 
 
Voltando aos serviços de pavimentação, há que se observar que na execução do pavimento 
de concreto a Administração incluiu em sua composição de serviço os custos da cura química 
e da lona plástica, conforme indicado da composição abaixo:  
 



 

 

 
Figura – Recorte da composição de referência para pavimento rígido, CP317. 

 
Porém, o Consórcio incluiu no segundo aditivo dois serviços novos, um para remunerar a 
instalação da lona e outro para remunerar a cura química, conforme exemplo a seguir: 
 

07.06.01.04.07 Pintura de ligação Und. R$ Unit R$ P. Total 

07.06.01.04.07.0 1 
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para 
impermeabilização, espessura 150 micras. 

m² 3,14 28.409,57

07.06.01.04.07.0 2 Pintura de ligação com RR-2C m² 1,25 28.409,57

07.06.01.04.08 Pavimento  Concreto  

07.06.01.04.08.0 1 

Concreto para pavimento com aditivo mineral, 
superplastificante, polifuncional e fibra de polipropileno, 
resistência  a compressão  FCK = 50 MPa e resistência a tração  
na flexão FCTK = 4,5 Mpa, incluindo montagem e
desmontagem de formas. 

m³ 767,21 6.534,20

07.06.01.04.08.0 2 Cura química m² 9,09 28.409,57

Figura – Recorte da planilha contratual após o 2º Termo Aditivo. 
 
Em relação ao item de fornecimento de lona a duplicidade é evidente, pois mesmo na nova 
composição de referência do Consórcio, analisada na Constatação “Sobrepreço no Serviço de 
Confecção de Pavimentos Rígidos”, figura discriminado o custo da lona, insumo 88021. 
 
Assim, multiplicando a área total de pavimento rígido inicial de 156.381 m² pelo preço do 
serviço: “Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 
150 micras.”, o dano potencial ao erário seria de R$ 491.036,34, dos quais R$ 77.640,43 já 
haviam sido medidos no item 07.06.01.04.07.01 na 12ª medição.  
 
Por sua vez, há que se destacar que a composição do Consórcio não traz expressamente 
indicação de que a cura estava incluída, porém há que se observar que a cura estava incluída 
na composição de referência da Administração, e caso não tivesse havido a alteração da 



 

 

especificação do concreto, o Consórcio seria remunerado pelo valor de R$ 531,50/m³, já 
incluindo a cura e a lona. Ou seja, pode-se presumir que o preço da cura estava incluído na 
rubrica: “11022 - CONCRETAGEM DE PAVIMENTO COM FORMAS DESLIZANTES”. 
 
Cabe destacar, ainda, que a composição de referência do SICRO 2 já traz a cura química, que 
não se limita ao insumo M602, resina acrílica responsável pela cura, visto que parte da mão 
de obra da CPU é responsável pela aspersão deste material. 
 
Assim como a CGU utilizou em sua análise na Constatação “Sobrepreço no Serviço de 
Confecção de Pavimentos Rígidos” a composição do SICRO 2 na qual já está incluída a cura, 
e como se entende que no preço proposto inicialmente pelo Consórcio já estava embutido o 
custo da cura química, este valor será tratado como duplicidade neste ponto. 
 
Logo, multiplicando a área total de pavimento rígido inicial de 156.381 m² pelo preço do 
serviço: “Cura química”, o dano potencial ao erário seria de R$ 1.421.503,29, dos quais R$ 
89.634,49 já haviam sido medidos no item 07.06.01.04.08.02 na 12ª medição. 
 
De forma idêntica, há duplicidade nos cálculos de volumes de escavação de valas que incluem 
o volume dos poços de visita e bocas de lobo, quando os custos de escavação já estariam 
embutidos nos custos unitários dos mesmos, contudo este ponto será tratado na Constatação 
de falha no cálculo dos volumes, Constatação “Medições dos Serviços a Maior que o 
Executado”. 
 
Resume-se a seguir os totais do sobrepreço, serviços previstos indevidamente em duplicidade, 
mas não medidos, e do superfaturamento, já medidos e provavelmente pagos, conforme 
quadro a seguir: 
 

Quadro - Resumo das duplicidades indicadas neste ponto. 
 

Grupo Serv
içovi

Sobrepreço Superfaturado 

Base de Brita Graduada 
Espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com 
uso de moto niveladora R$      56.460,60 R$        9.145,81 

Compactação mecânica 100% PN R$      62.061,85 R$      10.053,13 

Aterros/Compactação Espalhamento mecanizado de material 1ª categoria com 
uso de moto niveladora R$    261.391,21 R$        9.145,81 

Pavimento Rígido 
Fornecimento/instalação lona plástica preta, 
para impermeabilização, espessura 150 

 

R$    491.036,34 R$      77.640,43 

Cura química R$ 1.421.503,29 R$      89.634,49 
Totais = R$ 2.292.453,29 R$    195.619,67 

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec e 12ª Medição 
 
Diante de todo exposto, entende-se haver um sobrepreço de R$ 2.292.453,29 por serviços em 
duplicidade, dos quais R$ 195.619,67 já haviam sido indevidamente medidos. Valendo 
destacar que a Prefeitura já foi cientificada da duplicidade nas bases de brita graduada e 
reconheceu a falha. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 



 

 

“Previsão e Pagamento de Serviços em Duplicidade  
 
12.1- Espalhamento e compactação da base e de espalhamento de material de 1ª categoria  
 
O Relatório de Auditoria retoma a abordagem dos apontamentos do espalhamento de 
material para espalhamento e compactação da base e de espalhamento de material de 1ª 
categoria.  
 
Comentários/Justificativas  
 
Aqui cabe complementar que é comum as especificações agruparem etapas de serviços que 
são colocados separadamente nas tabelas de preços e nos contratos, como também 
apresentar diversas especificações, para as diferentes etapas de serviços que são agrupados 
nas planilhas e contratos. O que importa é que as composições considerem apenas os insumos 
correspondentes a cada etapa ou insumos que se repetem, mas que estejam nas composições 
com os consumos corretos para cada etapa.  
 
Assim, é correto afirmar que a medição e o pagamento serão efetuados após a completa 
execução dos serviços e pelo preço contratado. Todavia, será promovido conforme a 
disposição dos itens da planilha do contrato, não havendo qualquer irregularidade neste 
procedimento.  
 
Conclusão  
 
Considerando os apontamentos técnicos efetivamente comprovados, os serviços de 
espalhamento e compactação da base medidos incorretamente, tiveram os valores estornados 
no Boletim de Medição nº 16, conforme planilha de medição em anexo. 
 
12.2- Lona plástica  
 
Conclusão  
 
A constatação da duplicidade de medição referente à lona plástica já foi devidamente 
descontada do preço final do pavimento, conforme demonstrado nas medições e Boletim de 
Medição nº16.  
 
12.3- Cura química  
 
Comentários/Justificativas 
 
Devido às condicionantes climáticas da região, tendo variações extremas de 44°C durante o 
dia a 18°C durante a noite, há a necessidade de cura do concreto para que não haja 
evaporação do líquido componente do concreto.  
 
Conforme especificação técnica do Edital, páginas 105 e 106 os materiais que poderão 
compor a cura do concreto são água ou componente químico.  
 
Ao tratar-se da execução a especificação técnica na página 103, diz necessário para cura, 
24hs durante sete dias.  
 



 

 

Desta maneira, foi adotado em orçamento a cura por imersão de água sendo o método 
executivo o lançamento de membrana geotêxtil confinada com a aplicação de água fornecida 
através de aquisição por caminhão pipa da concessionária local.  
 
Devido às condicionantes climáticas e ao concreto de elevada resistência, que continua a 
sofrer grande volatilidade química ao longo dos 28 dias para atingir a resistência de projeto, 
sendo a maior intensidade nos primeiros 7 dias há a necessidade de complementação da cura 
a fim de evitar fissurações pela evaporação de água do composto.  
 
Conforme exposto acima houve a necessidade de complementar a cura posterior ao 
convencionado inicialmente, sendo a necessária inclusão do serviço de cura química para 
garantir a resistência final a ser atingida aos 28 dias bem como a qualidade e durabilidade 
do pavimento. 
 

 
Fig. Dados extraídos do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, site 
www.inmet.gov.br 
 
Conclusão  
 
Diante da demonstração da necessidade técnica da cura química para a confecção de 
pavimentos rígidos em conformidade com as especificações técnicas, e, ainda, levando em 
consideração as especificidades climáticas da nossa região, revela-se necessária e 
justificável a execução do referido item. 
 
Posicionamento da CAIXA  
 
“Por meio do Ofício nº 094 /2016 GECOA, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir 
transcrito:  
 



 

 

A Prefeitura Municipal de Belém informou as providências para efetuar as correções 
entendidas como necessárias pela CGU.” 
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Análise do Controle Interno 
 
Em relação à BGS, apesar de ter realizada a glosa, a Prefeitura parece ter mudado seu 
entendimento e não reconhece expressamente duplicidade, que é idêntica a inclusão dos 
serviços de espalhamento nos aterros (serviços de compactação). Valendo observar que a 
questão do espalhamento estar inclusa nos custos de compactação já foi vencida em 
constatação anterior.  

Em relação à lona plástica não há divergências, cabendo assim apenas vencer a questão da 
cura química.  

Relativamente ao serviço de cura, a CGU não discorda em nenhum momento que a cura 
química seja necessária. O questionamento é outro, qual seja, no custo inicial de referência já 
havia a previsão de cura química. Nesse sentido, além da composição de serviço da Prefeitura 
indicar os custos com cura química conforme indicado na figura “Recorte da composição de 
referência para pavimento rígido, CP317”, vide insumo M620, há que se destacar que a 
especificação do serviço do projeto básico (Anexo II do Edital, Especificação Técnica, item 
4.41, fls. 99 a 104) já previa a utilização de máquina de cura química, além de referenciar a 
Norma DNIT 049/2009, na qual a cura química é obrigatória, conforme item 5.1.9 do DNIT.  
 
Logo, resta evidente que a cura química já estava inclusa no preço de referência para o 
pavimento rígido. De fato, estamos diante de mais um “jogo de planilha” a beneficiar o 
Consórcio que retirou esses custos em sua composição, dando um pseudo desconto à 
Administração, mas depois é remunerado pela cura em outro item de planilha, posteriormente 
incluso.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA  
 
O Controle Interno recomenda que a fiscalização da CAIXA verifique a efetiva correção, com 
a liquidação dos créditos em favor da Prefeitura de Belém. Vale observar que a Prefeitura não 
reconhece todas as duplicidades apontadas pela CGU e, portanto não tomou todas as 
providências para correção.  
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2.1.11. Medições dos serviços a maior que o executado 
 
Fato 
 
Outra irregularidade detectada diz respeito a erros nas estimativas de volumes de escavação e 
reaterro. Especificamente, na terraplanagem do Terminal Mangueirão foram identificados 
dois erros nos quantitativos, a saber:  
 



 

 

1) Na planilha que traz o quantitativo estimado dos volumes (arquivo: 1 Escavação_Galeria e 
Plataformas.xls), assim como na planilha da 8ª medição, houve um erro material no 
estaqueamento e por conseguinte no comprimento, que por sua vez repercutiu no volume. O 
erro ocorreu entre as estacas 5+10m e 6+10m, indicadas em amarelo no recorte a seguir: 
 

 

 
TERMINAL MANGUEIRÃO 

1.1 - GALERIA - ESCAVAÇÃO E REATERRO 
 

Prancha 
 

Estaca 
 

Comp. (m) 
(x) 

Seção de 
Escavação (m²) 

(y) 

Seção 
Galeria (m²) 

(z) 

Área de 
Aterro (m²) 

(w) 

Escavação (m³) 
(E) Reaterro (m³) 

 
E = x*y 

 
R = (E-(x*z)) 

 
D

E
.0

3.
01

.8
0-

6G
6.

01
1 

0+0,00 0 126,49 60,22 0.00 0,00 0,00
0+10,00 10 126,49 60,22 0.00 1264,90 662,70 
1+0,00 10 122,82 56,14 0.00 1228,20 666,80 
1+10,00 10 119,71 56,14 0.00 1197,10 635,70 
2+0,00 10 132,47 56,14 0.00 1324,70 763,30 
2+10,00 10 127,17 61,24 0.00 1271,70 659,30 
3+0,00 10 128,44 61,24 0.00 1284,40 672,00 
3+10,00 10 129,85 61,24 0.00 1298,50 686,10 
4+0,00 10 132,01 61,24 0.00 1320,10 707,70 
4+9,06 9,06 132,01 61,24 0.00 1196,01 641,18 
4+10,00 0,94 299,56 105,10 0.00 281,59 182,79 
4+17,03 7,03 375,03 299,75 0.00 2636,46 529,22 
5+0,00 2,97 375,03 299,75 0.00 1113,84 223,58 
5+4,53 4,53 323,68 105,10 0.00 1466,27 990,17 
5+10,00 5,47 323,68 105,10 0.00 1770,53 1195,63 
5+9,93 19,93 323,68 105,10 0.00 6450,94 4356,30 
6+0,00 0,07 310,79 61,24 0.00 21,76 17,47
6+10,00 10 136,03 61,24 0.00 1360,30 1299,06 
7+0,00 10 135,43 61,24 0.00 1354,30 1293,06 

Figura – Recorte da planilha de cálculo dos quantitativos de terraplenagem, com destaque em amarelo para 
linhas com erro de cálculo. 

 
Cabe destacar que conforme projeto de terraplenagem pranchas: DE-03.01.80/6G6-001 e 
DE.03.01.80-6G6.011, o correto seria: 
 

6+0,00 10 323,68 105,10 0,00 3.236,80 2.185,80
6+0,07 0,07 310,79 61,24 0,00 21,76 17,47

Figura – Cálculos corrigidos CGU. 
 
Assim, houve uma medição a maior de escavação perfazendo o volume de 3.214,14/m³, 
implicando um superfaturamento de R$ 115.002,02 na escavação. Implica ainda em um 
cálculo a maior em 2.170,50 m³ de reaterro com repercussão nos serviços de carga, destinação 
de material a bota fora e importação de material tratadas no ponto 4.10, que resulta em um 
sobrepreço de R$ 158.724,32 (ainda não medido). 
 
Cabe destacar que após questionamento constante da Solicitação de Fiscalização nº 
201408090/18, o Município reconheceu o erro no cálculo dos volumes e se comprometeu a 
glosar os valores na 16ª medição, conforme Ofício nº 378/2016 – DEOC/GABS/SEURB. 
 
2) Ainda há outro erro no volume de reaterro, pois na mesma planilha de demonstração dos 
quantitativos (arquivo: 1 Escavação Galeria e Plataformas.xls), é possível identificar que 
volume de compactação do reaterro, serviço: “11.03.02.03.05 - Compactação mecânica 100% 
PN” foi calculado de forma diversa da especificada no Anexo IX – Critérios de Medição e 
Pagamento do Edital. Pois, apesar de estar expressamente escrito no item 29.1, alínea “a” que 
a medição seria realizada pelo volume geométrico, 38.015,78 m³, o cálculo foi realizado pelo 
volume solto, 49.420,51 m³ (38.015,78 x 1,3)*. 
 
* Taxa de empolamento utilizada no projeto de 1,3. 



 

 

 
Ainda em relação a escavações de material de primeira categoria estão ocorrendo algumas 
duplicidades nas medições. Por exemplo, para as bocas de lobo a composição de referência 
da Administração trazia os custos de escavação e reaterro, que era compatível com o critério 
de medição especificado no Anexo IX – Critérios de Medição e Pagamento, item 56.1, fls. 42 
a 44. 
 

 
Figura - Recorte da composição do edital para as bocas de lobo. 

 
Contudo, a Contratada não incluiu na sua composição de custos unitários tais serviços. Abra-
se, apenas um parêntese para comentar que em uma obra do porte como a que aqui se analisa, 
com estimativa inicial de se executar 1.580 bocas de lobo, a opção pela escavação manual é 
descabida. Apresenta-se a seguir a CPU do Consórcio para o mesmo serviço na qual não foram 
incluídos os custos da escavação e reaterro: 
 



 

 

 
Figura – Recorte da composição do Consórcio para as bocas de lobo. 

 
Vale destacar que, caso fossem inclusos os serviços de escavação e reaterro na CPU do 
Consórcio, o preço proposto para o serviço saltaria para R$ 2.132,60, 31,11% mais oneroso 
que o preço de referência da licitação. 
 
De qualquer sorte, a fiscalização do contrato deveria ter seguido o critério de medição e não 
a composição de preços do Consórcio. Analisando as planilhas de medições, verifica-se que 
mesmo com a indicação nos critérios de medição de que o preço das escavações e reaterros 
das bocas de lobo já estavam incluídos, os volumes de escavação das bocas de lobo foram 
remunerados no item “08.06.03.02 - Escavação mecânica de vala 1,50 a 3,00 metros”. 
 
Da mesma forma, nos poços de visita, a Administração incluiu em seus custos as escavações 
e reaterros, item 57.1 dos Critérios de Medição. 
 
Logo, até a 12ª medição foram medidos equivocadamente 1.302 m³ do serviço 08.06.03.02, 
volume correspondentes aos poços de visitas e bocas de lobo, perfazendo um montante 
superfaturado de R$ 18.996,18, ou 13% do valor medido para esse serviço de R$ 145.578,44. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 
1233/2016-GABS/SEURB: 



 

 

 
“Medições dos serviços a maior que o executado  
 
13.1- Erro de estaqueamento no cálculo da medição  
 
Conforme o Relatório de Auditoria: na planilha da 8ª medição, houve um erro material no 
estaqueamento e, por conseguinte no ·comprimento, que por sua vez repercutiu no volume. O 
erro ocorreu entre as estacas 5+ 10m e 6+ 10m, indicadas.  
 
Conclusão  
 
O citado erro de cálculo dos volumes já foi reconhecido administrativamente, sendo que a 
glosa dos valores foram efetivadas na 16ª medição, conforme Ofício n° 378/2016- 
DEOC/GABS/SEURB.  
 
13.2- Volume de reaterro de Galeria e Plataformas  
 
Conforme consta no Relatório de Auditoria: apesar de estar expressamente escrito no item 
29.1, alínea "a" que a medição seria realizada pelo volume geométrico, 38.015,78 m3, o 
cálculo foi realizado pelo volume solto, 49.420,51 m3 (38.015,78 × 1,3).  
 
Comentários/Justificativas  
 
Na execução dos serviços não foram utilizados o empolamento nos serviços de reaterro da 
galeria, como pode ser constatado nas memórias de cálculos das medições. Esse critério é 
utilizado no serviço de Carga e Transporte. 
 
13.3- Duplicidade das escavações e reaterros de bocas de lobo e poços de visita.  
 
Novamente, o Relatório de Auditoria indica que para os itens de bocas de lobo e para os 
poços de visita, a PMB incluiu em seus custos as escavações e reaterros (...) a fiscalização 
do contrato deveria ter seguido o critério de medição e não a composição de preços do 
contratado.  
 
Comentários/Justificativas  
 
Conforme já esclarecido anteriormente, o serviço de escavação de valas e de cavas para as 
bocas de lobo e poços de visita estão sendo remunerados pelos preços contratados de 
escavação mecânica. Os preços de reaterros são relativos a atividades executadas com placa 
vibratória. Para este último, até a altura de 20cm acima da geratriz superior do tubo, o 
reaterro deve ser feito por apiloamento manual.  
 
Também reafirmamos que não é incomum que as especificações agrupem etapas de serviços 
que são colocados separadamente nas tabelas de preços e nos contratos, como também 
apresentar diversas especificações, para as diferentes etapas de serviços que são agrupados 
nas planilhas e contratos.  
 
O que importa é que as composições consideram apenas os insumos correspondentes a cada 
etapa ou insumos que se repetem, mas que estão nas composições com os consumos corretos 
para cada etapa. Desta forma, é correto afirmar que a medição e o pagamento serão 



 

 

efetuados após a completa execução dos serviços e pelo preço contratado, todavia será 
promovido conforme a disposição dos itens da planilha do contrato, não havendo qualquer 
irregularidade neste procedimento.  
 
Ademais, especificamente para este serviço, o critério de medição e pagamento, na página 
43, determina que:  
 
b) Pagamento  
 
Os serviços serão pagos, após medição e aceitação, de acordo com os preços unitários 
contratuais, de acordo com a medição definida no item anterior, que remuneram o 
fornecimento, transporte e aplicação de todos materiais, equipamento, mão-de-obra e 
encargos necessários à execução dos serviços, envolvendo: 
 
Para caixas boca de lobo:  
 
Escavação manual ou mecânica com remoção do material do corpo da obra;  
 
Nivelamento e apiloamento do fundo da vala;  
 
Reaterro do espaço externo da caixa entre a parede e o corte da terra;  
 
Forma, desforma, armadura e concretos;  
 
Alvenaria 20cm e revestimento com argamassa 1:3;  
 
Reaterros;  
 
Nitidamente, o critério de pagamento prevê o planilhamento de uma variedade de serviços 
para o cumprimento total das atividades previstas para os dispositivos de drenagem.  
 
Conclusão  
 
Não há duplicidade no pagamento dos serviços de escavação e reaterro para os serviços de 
bocas de lobo e poços de visita, conforme pode ser comprovado nas CPUs do contrato. 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016 GECOA, a CAIXA expôs o posicionamento a seguir 
transcrito:  
 
“A CAIXA confirma as providências corretivas da Prefeitura Municipal de Belém e glosa dos 
valores já medidos anteriormente.” 
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Análise do Controle Interno 
 



 

 

Conforme planilha de cálculo dos volumes de escavação e aterro da Galeria do Terminal 
Mangueirão o volume geométrico da compactação seria de 38.015,78 m³ (com o erro de 
estaqueamento) e não 49.421,51 m³ que é justamente o primeiro volume multiplicado por 1,3 
(38.015.78x1,3 = 49.421,51): 
 

 
 
Neste diapasão cabe destacar que a Prefeitura alegou que só utilizou o empolamento (fator de 
conversão de 1,3) apenas para o transporte, conforme abaixo:  
 
“Comentários/Justificativas  
 



 

 

Na execução dos serviços não foram utilizados o empolamento nos serviços de reaterro da 
galeria, como pode ser constatado nas memórias de cálculos das medições. Esse critério é 
utilizado no serviço de Carga e Transporte.” (grifo CGU) 
 
Porém, na planilha de medição se observa que os volumes de transporte e de carga para o 
reaterro são iguais ao compactado, logo é evidente que todos estão “empolados”, inclusive a 
compactação, recorta-se abaixo trecho da planilha de medição com o volume transportado da 
jazida de 49.420,51 m³, igual ao carregado, e momento extraordinário (296.523,08 = 
49.420,51 x 6), volume estes iguais ao compactado.  
 

 
Logo resta demonstrado que a Prefeitura mediu o volume compactado pelo volume solto, 
empolado, não respeitando os critérios de medição.  
 
Em relação à remuneração da escavação e reaterro das bocas de lobo e poços de visita, 
continuamos divergindo do entendimento da Prefeitura, pois em sua composição de custos 
unitários já estavam incluídos os custos de aterro e reaterro. Ademais o critério de medição é 
claro e compatível com essa premissa. De fato estamos diante de mais um flagrante “jogo de 
planilha” a beneficiar o Consórcio que retirou esses custos em suas composições, dando um 
pseudo desconto a Administração, mas depois é remunerado por tais serviços a parte em outro 
item de planilha.  
 
Diante de todo exposto mantem-se novamente inalterado o posicionamento inicial deste 
Controle Interno.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
O Controle Interno recomenda que a fiscalização da CAIXA verifique as efetivas correções e 
as glosas pela Prefeitura de Belém.  
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2.1.12. Sobrepreço no serviço de confecção de pavimentos rígidos 
 
Fato 
 
Um dos custos mais significativos do Contrato nº 152/2014, e das obras de BRTs em geral é 
a execução da pavimentação em concreto. Como já tratado na Constatação “Jogo de Planilha 
Gerando Sobrepreços e Reduzindo Desconto Ofertado na Licitação”, a composição de serviço 
inicialmente prevista foi substituída por nova composição, ocorrendo jogo de planilha. 
 
Cabe destacar, ainda, que a nova composição do Consórcio superestima os custos dos 
materiais. Isso porque seu preço foi obtido a partir de três cotações de concretos com Fctk de 
4,5 Mpa e acrescentados os custos das adições (aditivos, metacaulin e fibras). Porém, é sabido 
que adição de micro sílica (metacaulim) reduz o consumo de cimento, ou seja, alteraria o 



 

 

consumo de cimento do concreto cotado reduzindo seu preço. Ademais, o concreto cotado nas 
concreteiras já possuía aditivos plastificantes, que deveriam ter seu preço retirado para a 
inclusão dos novos aditivos. 
 
Aqui cabe adiantar outra constatação, qual seja, que a CGU não encontrou nenhum controle 
tecnológico da obra sendo realizado por parte da Prefeitura. Assim, todos os controles 
apresentados foram elaborados por subcontratadas do Consórcio, sendo que nesses controles 
não aparece o traço do concreto utilizado no pavimento rígido, informação que consta nos 
controles dos demais concretos ensaiados na obra. O único documento apresentado que traz 
os parâmetros desse concreto é o Laudo de um engenheiro da DiBrita trazendo os resultados 
preliminares dos ensaios de dosagem, datado de 21 de maio de 2015. 
 
Assim, não podemos afirmar que as adições e o concreto utilizados na composição incluída 
no Segundo Termo Aditivo pelo Consórcio correspondam ao que está sendo efetivamente 
executado no campo, mas foram os parâmetros adotados por esta Equipe de Auditoria, de 
forma conservadora. De forma semelhante, o citado laudo faz menção ao consumo de 330 
kg/m³ de cimento, mas utilizou-se um consumo muito maior de 458 kg/m³, pois é o que consta 
na composição de referência do SICRO 2. 
 
Assim, realizando as devidas correções nas composições de referência do SICRO 2, chega-se 
ao preço paradigma de R$ 570,06/m³ de pavimento de concreto rígido nas condições desta 
obra. 
 
Quadro - Composição auxiliar paradigma para usinagem de concreto para o pavimento rígido. 

Fonte: Composição de referência SICRO 2 (adaptada) 
 

Quadro – Composição paradigma para pavimento rígido em concreto 
 

SERVIÇO Concr.de cimento portl.com fôrma deslizante AC/BC    CÓDIGO SICRO                    : 2 S 02 606 50 
     CÓDIGO PROJETO               :  
     UNIDADE                             : m³ 

SERVIÇO Usinagem de conc. c/ cim. port.p/ pav.rígido AC/BC    CÓDIGO SICRO                    : 1 A 01 656 51 
     CÓDIGO PROJETO               :  
     UNIDADE                             : m³ 
     MÊS DE REFERÊNCIA            : nov/13 
 EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva HORÁRIO 
E010 Carregadeira  de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) 2 0,53 0,47 196,52 15,56 222,9376 
E335 Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora. 1 1 0 461,23 15,56 461,23 
E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW) 1 1 0 122,87 10,42 122,87 
     TOTAL (A) 807,0376 
 MÃO-DE-OBRA  K ou R QUANT. SALÁRIO BASE CUSTO 
       HORÁRIO 
4083 Encarregado  de turma   1  10,26 10,26

T701 Servente   6  6,69 40,14

      TOTAL (B) 50,4

    Mão de Obra (20,51%) + Ferramentas  (0,00%) 10,34

     CUSTO HORÁRIO TOTAL(A+B) 867,77 
 PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149   (A)+(B)/(C)  = (D) 5,82

  
MATERIAIS/ATIVIDADES AUXILIARES    

UNIDADE 
 

CONSUMO 
CUSTO 

UNITÁRIO 
 

CUSTO 
M201 Cimento portland CP II-32(a granel)    458 0,48 219,84 
ORC ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PLASTOL 5030    4,150 8,91 36,97 
ORC ADITIVO POLIFUNCIONAL EUCON 211 R    4,000 2,82 11,28 
ORC FIBRA DE POLIPROPILENO    1,200 17,97 21,56 
ORC ADITIVO MINERAL METACAULIM    26,400 1,54 40,60 
 Areia comercial (com frete)    0,594 37,50 22,28

 Brita Comercial  (com frete)    0,714 90,00 64,26

     TOTAL(E)  416,79 
 CUSTO DIRETO TOTAL:(D)+(E)+(F) 422,61 



 

 

     MÊS DE REFERÊNCIA            : nov/13 
 EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
   Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva HORÁRIO 

E330 Espalhadora de concreto - (172 kW) 1 0,58 0,42 273,89 15,56 165,39 
E331 Acabadora de concreto - com forma deslizante (205 kW) 1 0,58 0,42 373,55 15,56 223,19 
E332 Texturizadora e Lançadora - sem estação meteorológica 1 0,21 0,79 102,4 10,42 29,74 
E333 Serra de Disco Diamantado  - para concreto (10 kW) 2 0,72 0,28 25,91 10,42 43,15 
E404 Caminhão Basculante  : Mercedes Benz : 2726 K -  10 m3 - 15 t 2,71 1 0 118,04 10,96 319,89 
E422 Caminhão Tanque - 8.000 l (136 kW) 1 0,5 0,5 80,49 10,96 45,73 

      TOTAL (A) 827,08 
 

B 
 

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR   
K ou R   

QUANT. 
 

SALÁRIO BA 
CUSTO 

HORÁRIO 
T511 Encarreg. de pavimentação    1 29,37 29,37 
4750 Pedreiro    4 9,25 37,00 
6111 Servente    14 6,69 93,66 

      TOTAL (B) 160,03 
    Mão de Obra (15,51%) + Ferramentas  (0,00%) 24,82 
 PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 149   CUSTO HORÁRIO TOTAL(A+B) 1.011,93 
 CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO    (A)+(B)/(C)  = (D) 6,79 
 MATERIAIS/ATIVIDADES AUXILIARES   UNIDADE CONSUMO CUSTO UNITÁR CUSTO 
M620         Protetor de cura do concreto                                                                                                                        kg                      0,75                             3,5                        2,63 
M949 Disco diam. serra asfalto SD8-034   m3 0,001 11,01 0,01 
1 A 01 580 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Item remunerado a parte.

1 A 01 656 Usinagem p/ conc.cim.portl.c/ forma desliz AC/BC   m3 1,05 422,61 443,74 
1 A 02 702 Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const  e rest)   m 0,83 2,40 1.99 
3777           LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA  150 MICRAS                                                                              m2                                     4,35                     0,63                        2,74 
      TOTAL(E) 451,11 
 TRANSPORTE DMT(T) DMT(P) Peso CUSTO CONSUMO CUSTO 
  (km) (km) (t)  (t*km) UNITÁRIO 
1 A 00 002 Transporte  canteiro -pista (1 A 00 002 50 - Betoneira) 6   0,76 2,4 1,824 
     TOTAL(F)   
    CUSTO DIRETO TOTAL:(D)+(E)+(F) 459,73 
     BONIFICAÇÃO: 24% 110,33 
     CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 570,06 

Fonte: Composição de referência SICRO 2 (adaptada) 
 

Como o preço incluído no 2º Termo Aditivo para esse serviço foi de R$ 767,21/m³, há um 
sobrepreço de R$ 199,03/m³, ou 35%. Utilizando o volume incialmente previsto no projeto 
básico para o serviço de confecção de pavimento rígido de 31.276,2 m³ o sobrepreço é de R$ 
6.166.044,35. 
 
Como até a 12ª medição foram medidos 2.267,98 m³ do serviço “Concreto para pavimento 
com aditivo mineral, superplastificante, polifuncional e fibra de polipropileno, resistência a 
compressão FCK = 50 MPa e resistência a tração na flexão FCTK = 4,5 Mpa, incluindo 
montagem e desmontagem de formas.” o superfaturamente é de R$ 447.128,02. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“Sobrepreço no serviço de confecção de pavimentos rígidos  
 
Uma vez mais, o Relatório de Auditoria apontou indícios da possibilidade de remuneração 
indevida de alguns insumos constantes nas composições. Também elaborou uma composição 
para fins de comparação com o preço contratado no valor de R$ 570,06. Alguns pontos já 
abordados anteriormente devem ser retomados para esclarecer os apontamentos e o referido 
preço constante no citado Relatório.  
 
Comentários/Justificativas  
 



 

 

Resgatamos os esclarecimentos já proferidos. Com a devida deferência, mais uma vez 
alertamos que não se revela como a melhor prática de elaboração de orçamentos a utilização, 
dentre as tabelas de preços oficiais, dos menores custos de serviços e insumos. 
 
A tabela do SINAPI foi eleita como fonte primordial de dados da Planilha Orçamentária, 
enquanto a tabela do Sicro e cotações foram utilizadas subsidiariamente para os custos 
faltantes. Reafirme-se o propósito e importância do orçamento base antes do processo de 
licitação. E, mesmo na fase atual, um orçamento para fins de comparação com os preços 
contratados deve seguir os mesmos preceitos, sob pena de não existir homogeneidade de 
análise.  
 
Neste sentido, para o caso concreto, o procedimento mais adequado consiste da utilização do 
custo do insumo 01379 - Cimento Portland, no valor de R$ 0,61/kg, constante na tabela do 
SINAPI. Assim, o custo para o cimento Portland é de R$ 0,61/kg, para fins de apuração do 
valor do limite máximo orçamentário para os serviços que utilizam este insumo, inclusive 
para a composição de preço unitário dos concretos.  
 
Pelos argumentos já apresentados, verifica-se a necessidade, ainda, de aplicar os Custos dos 
Encargos complementares sobre o total da mão de obra e sobre os custos dos operadores.  
 
Um aspecto importante, que precisa ser considerado nesse orçamento base é a capacidade 
produtiva da central de concreto comparada com a possibilidade de produção do local de 
aplicação da obra. Neste caso, verifica-se a produtividade de 149 m³/h para a composição 
auxiliar de usinagem de concreto e produção da aplicação do concreto de cimento portland 
com fôrma deslizante. Entretanto, de fato, essa produtividade revelou-se incompatível com a 
possibilidade executiva do local da obra. Do contrário, todas as quantidades seriam 
concluídas em um mês (31.270m³ ÷ 149m³/h). Certamente que esta produtividade não ocorreu 
e não poderá ser atingida. A produção de equipe mecânica de 149m³/h é um parâmetro 
calculado para obras rodoviárias fora de áreas urbanas, sem os impedimentos que são 
característicos das especificidades da obra.  
 
Ademais, deve ser considerado o fato de que o serviço não consta na relação da tabela do 
SINAPI, motivo pelo qual foi utilizada a do Sicro. Todavia, esta composição precisa ser 
minimamente adequada às condições da obra. Mesmo considerando toda a quantidade de 
concreto do Contrato, inclusive o CCR, em dois meses todos os serviços seriam concluídos.  
 
Desta forma, para a compatibilidade de avalição do preço em face das condições reais da 
obra, deve-se considerar como mais adequado, porque factível, a produtividade revisada do 
orçamento base para 32 m3/h em vez de 104 m³/h, mesmo ainda sendo incompatível com a 
realidade da obra, visto que, com esta produtividade, o serviço seria concluído em 86 dias, o 
que, porém, não é real.  
 
Por outro lado, a mudança de produtividade de 149m³/h (Sicro) para 104m³/h (orçamento 
base) não produz modificação significativa no custo final do serviço, visto que o mais 
representativo são os custos de material. Todavia, é importante perceber que a 
disponibilização da central de concreto e dos equipamentos de distribuição de concreto 
produzem custos bem superiores para quaisquer das produtividades adotadas.  
 



 

 

Assim, realizando as devidas correções nas composições de referência do SICRO 2, chega-
se ao preço paradigma de R$ 764,54/m3 de pavimento de concreto rígido nas condições da 
obra.  
 
Referente à execução do concreto do pavimento rígido, vale ressaltar que a usina mod. 
IXONYM01 instalada tem capacidade produtiva de 32 m³/h, sendo este o índice que deveria 
ter sido aplicado na composição de preço paradigma constante no Relatório de Auditoria.  
 
Para atender às condicionantes climáticas da região houve a adição de fibra de 
polipropileno, aditivo superplastificante Plastol 5030 e aditivo Polifuncional Eucon 211 R 
que são adicionados após a confecção do concreto, sendo utilizado um técnico de laboratório 
e quatro ajudantes para transportar e adicionar os materiais no caminhão betoneira, para 
mistura final, ocorrendo no pátio da usina e na frente de serviço, este último o incremento do 
aditivo polifuncional Eucon 211 R.  
 
Desse modo, os coeficientes a serem aplicados devem constar desse acréscimo de mão-de-
obra com seus respectivos encargos para finalizar a composição do preço final, conforme 
abaixo.  
Quadro: Composição auxiliar paradigma para Usinagem de Concreto para o Pavimento 
Rígido. 
 

 
 
Quadro: Composição auxiliar paradigma para limpeza e enchim. junta pav. concr. (sicro2-1 
a 02 702 00). 
 



 

 

 
 
Quadro: Composição paradigma para Pavimento Rígido em Concreto. 
 



 

 

 
 
Conclusão  
 
Considerando que o preço incluído no segundo termo aditivo foi de R$ 767,21/m3, há uma 
diferença de R$ 2,67/m3, ou 2,77%. Utilizando o volume previsto no projeto executivo para 
o serviço de confecção de pavimento rígido de 15.520,09m3, correspondentes aos itens 
07.06.01.04.08.01, 07.07.01.01.05.07.01, 11.03.06.04.06 e 11.03.06.05.06, sendo que foi 
efetivamente medido e pago até a 18ª medição o volume de 7.697,09m3, o que resulta em 
diferença total de R$ 20.551,23, a qual, porém, será objeto de glosa na 20ª medição.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 14, a CAIXA informou:  
 
“Este apontamento já foi objeto de apreciação acima”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Novamente há que se destacar que foi a própria Prefeitura que indicou a usina de concreto 
com produção nominal de 180 m³/h, a CGU tão somente adotou a mesma premissa. Neste 
diapasão há que se destacar que a CGU também não utilizou os menores custos disponíveis 
nas referências, se assim tivesse feito teria, por exemplo, adotado os custos da brita do SICRO 
de R$ 70,00/m³ e não os R$ 90,00/m³ das cotações, ou corrigido o traço para o que 
efetivamente está sendo executado com menor emprego de cimento.  
 
Agora o que não se pode concordar são com as alegações da Prefeitura, por exemplo que 
deveria ter sido utilizada a produção horária de 32m³/h, pois a usina instalada modelo. 
IXONYM01 tem essa produção. Visto que a Prefeitura utiliza o custo horário da usina de 180 
m³/h e toda a mão de obra, inclusive pás carregadeiras, para atender a usina de referência que 
tem produtividade 6 vezes maior, sendo evidente que a usina menor tem um custo horário 
proporcionalmente menor e necessita uma menor quantidade de mão de obra e horas 
produtivas da pá carregadeira em sua operação.  
 
Outra premissa da Prefeitura que é digna de censura é a quantidade de mão de obra para 
colocar o aditivo no concreto. Segundo a Prefeitura, seriam necessárias 26,8 h (21,2 horas de 
ajudante e 5,6 horas de técnicos) para produzir 32 m³, apenas para pesar os aditivos e lançá-
los nos caminhões betoneiras. Tal operação não demanda mais que 15 min para cada caminhão 
betoneira de 5m³. Vale destacar que todo restante da mão de obra da usinagem e aplicação 
(lançamento e adensamento, salvo execução das juntas) do concreto compõe 26h, para os 
mesmos 32 m³. Ou seja, a maior parte da mão de obra na nova composição da Prefeitura está 
alocada na dosagem e lançamento dos aditivos. De fato, o técnico responsável pela dosagem, 
inclusive dos aditivos, é o encarregado de serviço (T501) que figura na composição de 
usinagem (código 1 A 01 656 51). Neste diapasão há que se observar que as composições do 
SICRO 2 preveem a colocação de aditivos plastificantes, insumo M604 – Aditivo plastiment 
BV-40, nem por isso possuem toda essa mão de obra indicada pela Prefeitura, apenas o referido 
encarregado. Ademais, o controle tecnológico, laboratorista, é um custo da Administração 
Local e não deveria figurar na composição unitária de serviços.  
 
Ainda nesta linha de argumentação, há que se observar que a Municipalidade não tenta 
defender a composição apresentada pelo Consórcio, a qual não inclui os custos de controle 
tecnológico alegados, ou especifica produtividade menores, mas cria nova composição 
partindo de premissas pouco razoáveis, diga-se, para justificar um preço, que por todas as 
razões expostas, é muito maior que o devido.  
 
Neste diapasão, há no SICRO composição específica para pavimento rígido com 
equipamentos de pequeno porte, com produtividades muito menores que a especificada, 
inclusive com a produção de concreto em betoneira, com custos de execução muito maiores, 
próprias de serviços de restauração. Mesmo nessa condição, o custo de execução é R$ 
42,22/m³, aproximadamente 1/3 do custo do proposto pelo Consórcio, qual seja, R$ 
126,65/m³.  
 



 

 

 
 
Diante de todo exposto, e como já rebatemos a questão do cimento a granel na Constatação 
“PREMISSAS ANTIECONÔMICAS NO ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO” deste 
documento, rejeita-se integralmente as alegações da Prefeitura. Porém, a tempo, detectou-se 
um erro de cálculo do custo do transporte no “Quadro - Composição paradigma para 
pavimento rígido em concreto” do Relatório Preliminar. Assim revisa-se os cálculos conforme 
quadro abaixo:  
 

Quadro - Composição paradigma para pavimento rígido em concreto 

 
 
Como o preço incluído no 2º Termo Aditivo para esse serviço foi de R$ 767,21/m³, há um 
sobrepreço de R$ 185,84/m³, ou 32%. Utilizando o volume incialmente previsto no projeto 
básico para o serviço de confecção de pavimento rígido de 31.276,2 m³ o sobrepreço é de R$ 
5.812.348,06.  
 
Como até a 12ª medição foram medidos 2.267,98 m³ do serviço “Concreto para pavimento 
com aditivo mineral, superplastificante, polifuncional e fibra de polipropileno, resistência a 



 

 

compressão FCK = 50 MPa e resistência a tração na flexão FCTK = 4,5 Mpa, incluindo 
montagem e desmontagem de formas.” o superfaturamento é de R$ 421.479,88.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
A CAIXA não trouxe fato novo que elidisse o apontamento da CGU.  
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.13. Sobrepreço no lastro de concreto magro 
 
Fato 
 
Analisando os preços dos concretos no Contrato nº 152/2014, percebe-se que, a contrário 
sensu, o concreto mais oneroso é o de lastro, justamente aquele de menor resistência, baixa 
trabalhabilidade, de mais simples lançamento e que carece de menos controle. Tal falha, já 
existia na planilha de referência da Administração. Segue abaixo os preços de alguns 
concretos a título de comparação: 
 
Quadro - Comparativo entre os preços dos concretos no Contrato nº 152/2014. 
 

Descrição Unid. Preço 
Referência 

Preço 
Contrato 

CONCRETO FCK=35 MPA m³ 622,26 532,04 
CONCRETO FCK=30 MPA m³ 588,80 503,62 
Concreto Fck=10 MPa para lastro m³ 653,40 617,47 

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec e Orçamento Base 
 
Tal situação de incoerência é fruto direto da metodologia de orçamentação do projeto, que 
utilizou cotações no mercado local para os concretos de 15, 30 e 35 Mpa, enquanto para alguns 
outros itens de planilha, como o concreto de lastro, utilizou-se a referência SINAPI sem 
maiores críticas. 
 
Acontece que, a composição de referência SINAPI 83532 não reflete adequadamente os 
serviços desta obra, como aos outros concretos e por isso o procedimento adequado de 
apropriação do preço de referência seria o de cotação, tendo em vista os volumes de concreto 
envolvidos que possibilitam a instalação de central, a utilização de cimento a granel, a 
utilização de seixo ao invés de brita. Ademais, essa composição específica do SINAPI estava 
com erro no quantitativo de mão de obra, com coeficientes muito acima do necessário, que 
foram revisados para baixo após abril de 2014, conforme segue: 
 

 
Figura – Composição SINAPI “83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO” na data base da 

obra (nov/2013) 



 

 

 
 

 
Figura – Composição SINAPI “83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO” a partir de 

abril/2014. 
 
Ressalte-se que a utilização de composições com falhas técnicas constantes do SINAPI não 
caracteriza ação dolosa. Todavia, tal fato não desobriga o gestor de promover o equilíbrio 
financeiro do contrato quando identificado o equívoco de maneira que seja resguardado o 
interesse da Administração. 
 
Frisa-se que com a duplicidade dos adicionais de mão de obra no orçamento de referência, 
Constatação “Duplicidade no Adicional de Mão de Obra no Orçamento de Referencia”, a falha 
do SINAPI foi potencializada e por isso o concreto de lastro ficou tão mais caro que o devido. 
 
Vale destacar que essa composição, apesar de não ser um custo direto que figura na faixa “A”, 
é composição auxiliar de vários serviços que figuram naquela faixa mais representativa. 
Ademais, seu quantitativo foi muito ampliado com a celebração dos termos aditivos e por tais 
razões figura em nossa análise. 
 
Neste diapasão cabe destacar, ainda, que esta CPU é outro exemplo de serviço que foi utilizado 
pelo Consórcio para realizar o jogo de planilha. Na proposta vencedora do certame, o lastro 
dos elementos de drenagem era a composição 10535 CONCRETO USINADO, CONSUMO 
120 KG CIMENTO/M3 - BRITA 1 E 2 com um custo unitário de R$ 189,79/m³, que foi 
substituído pela composição sob análise a um custo de R$ 497,96/m³. 
 
A CGU entende como preço de mercado para o serviço de lastro de concreto a CPU “1 A 01 
407 51 - Conf. e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC” do SICRO com as adaptações 
necessárias nos preços dos insumos (SINAPI), conforme abaixo:  
 

Quadro - Composição paradigma para o lastro de concreto magro. 

SERVIÇO Conf. e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC    CÓDIGO SICRO                   : 1 A 01 407 51 
     CÓDIGO PROJETO              : 
     UNIDADE                            : m³ 
     MÊS DE REFERÊNCIA nov/13 
 EQUIPAMENTO QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
   Operativa ImprodutivaOperativa Improdutiva HORÁRIO 

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1 1 0 12,53 10,42 12,53 
E304 Transportador Manual - carrinho de mão 80 l 3 0,69 0,31 0,11 0 0,23 
E306 Vibrador de Concreto - de imersão (2 kW) 2 1 0 11,6 10,42 23,2 
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1 1 0 26,28 10,42 26,28 

     TOTAL (A)  62,24 
 MÃO-DE-OBRA  K ou R QUANT. SALÁRIO BASE CUSTO 
       HORÁRIO 

T604 Pedreiro   1  9,25 9,25 
T701 Servente   14  6,69 93,66 

     TOTAL (B)  102.91 
  Mão de Obra (15,51%) + Ferramentas (5,00%) 21,11 
 PRODUÇÃO DA EQUIPE (C) 2,5  CUSTO HORÁRIO TOTAL(A+B) 186,25 
 CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO   (A)+(B)/(C) = (D)  74,50 
 MATERIAIS/ATIVIDADES AUXILIARES   UNIDADE CONSUMO CUSTO CUSTO UNITÁRIO 

M202 Cimento portland CP II-32    200 0,60 120 
Cotação Areia comercial    0,710 37,50 26,63 
Cotação Brita Comercial    0,740 90,00 66,60 



 

 

Fonte: Composição SICRO 2 (adaptada) e insumos Sinapi. 
 
Cabe destacar que a composição da CGU é conservadora, pois utiliza usinagem em betoneira 
e cimento em saco, mesmo sabendo que em grandes volumes, como a concretagem do lastro 
do Terminal Mangueirão, devem ter sido utilizado cimento a granel e a usina disponível no 
canteiro. De outra banda, devido ao pequeno volume em cada elemento de drenagem, talvez 
não seja viável o transporte em caminhão betoneira. Assim, para manter um preço único para 
o serviço, optou-se pela betoneira e consequentemente o cimento em sacos. 
 
Diante de todo exposto, entende-se haver um sobrepreço de R$ 259,23/m³ para o serviço de 
lastro de concreto, 72,4%. Considerando que o volume previsto na 12ª medição era de 
1.546,97 m³ o sobrepreço total é de R$ 401.021,23.  
 
Como até 12ª medição foram pagos 422,37 m³ desse serviço o superfaturamento foi de R$ 
109.490,98. Valendo repisar, que não está sendo contabilizado o impacto financeiro do 
equívoco em comento nas composições que figuram como serviço auxiliar. 
 
Por fim, frisa-se que apesar do erro na composição do SINAPI não poder ser imputado à 
Prefeitura, é certo que seu valor deve ser revisado, ademais resta configurado que o Consórcio 
se locupletou com esta falha quando ofereceu novos preços aos elementos de drenagem. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“15. Sobrepreço no lastro de concreto magro 
 
Para este item de serviço, consta no Relatório de Auditoria que o contratado utilizou o custo 
do concreto de fck =10Mpa em atividades auxiliares, além do seu preço proposto para os 
itens de serviços da planilha de contrato. Em seguida, elaborou uma composição de 
referência utilizando a CPU 1 A 01407 51– concreto magro do Sicro. 
 
Comentários/Justificativas 
 
Inicialmente, cabe esclarecer que o concreto magro do Sicro não contempla a execução do 
lastro, que é o objetivo final do custo deste serviço, e que a atividade de execução de lastro 
de concreto foi utilizada como uma composição auxiliar apenas quando necessária à 
execução de lastro.  
 
A execução do lastro de concreto envolve um maior número de atividades e um maior esforço 
executivo para garantir espessura uniforme e acabamento adequado quando comparada ao 
lançamento de concreto em estrutura de dimensões maiores, cujo contorno é garantido pela 
delimitação das formas.  

     TOTAL(E) 213,23 
 TRANSPORTE DMT(T)   CUSTO CONSUMO CUSTO 
  (km)    (t*km) UNITÁRIO 
1 A 00 002 05 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) (areia e brita) 6   0,47 2,175 1,02 
1 A 00 002 41 Transporte local c/ carroceria 4t rodov. pav. 6   0,76 0,2 0,15 
      TOTAL(F) 1.17425 
 CUSTO DIRETO TOTAL:(D)+(E)+(F)   CUSTO DIRETO TOTAL:(D)+(E)+(F) 288,91 
     BONIFICAÇÃO: 24% 69,34 
     CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 358,24 



 

 

 
A quantidade total contratada para este serviço foi de 524 m³, ou seja, cujo impacto não se 
apresenta relevante do ponto de vista financeiro. Mesmo assim, a quantidade já justificaria 
um custo maior, visto que os custos elaborados fora do critério de utilização de estruturas de 
composição de tabelas de preços consideram as quantidades e o cronograma de execução 
para a apuração do custo real de cada serviço.  
 
Neste caso, a justificativa do custo deste serviço está no maior esforço para sua execução, 
quando comparado com o simples lançamento dos concretos. Todavia, apenas para citar, 
poderia ocorrer de um serviço, que normalmente possui um custo menor que outro, vir a 
alcançar um custo maior em função de sua quantidade e cronograma, sem que isto se 
configure em uma irregularidade. Mesmo uma quantidade menor, mas com cronograma 
dilatado, pode alcançar um custo maior.  
 
O custo de lastro de concreto da tabela de SINAPI é de 445,98/m³, dos quais R$ 188,75/m³ 
são referentes a mão de obra. Ao considerar o custo dos Encargos adicionais do SINAPI 
(36,77% para o servente e 29,60% para o oficial), o custo da mão de obra passa para R$ 
249,91/m³ e o custo total para R$ 507,32/m³.  
 
Desta forma, o preço do SINAPI para o orçamento base desse serviço é de R$ 646,63/m³, que 
é acima do valor contratado de R$ 617,47/m³. Isto configura uma vantagem para o erário.  
 
A modificação da composição de lastro de concreto nas tabelas do SINAPI, a partir de 2014, 
descaracterizou o serviço de lastro em fundos de cavas, valas e elementos de fundação, visto 
que a nova CPU reduziu a mão de obra para 2 pedreiros e 6 serventes, o que é igual ao 
acabamento das demais composições concretas e ainda deve-se considerar o lançamento 
previsto na tabela, na sequência dos serviços de lastro.  
 
No mesmo raciocínio constante no Relatório, o lançamento de concreto da tabela do SINAPI 
código 74157, que figura na tabela logo após o serviço de lastro, também foi modificada e 
teve os coeficientes aumentados. A utilização de pedreiro passou de 0,6 para 1,6 e do servente 
passou de 1,6 para 4,5. Ao final, o custo completo de todas as atividades remonta ao valor 
apurado de R$ 646,63/m³ para o preço final do lastro.  
 
Na tabela do SINAPI, fica nítido que o código do item utilizado no lastro não contempla o 
lançamento do concreto. Desta forma, como o coeficiente de utilização de mão de obra foi 
diminuído para os mesmos coeficientes dos concretos apenas com mão de obra de 
acabamento (sem lançamento), a utilização do custo do lançamento no serviço de lastro passa 
a ser uma obrigação. Nitidamente, a correção de uma composição foi consequência da 
correção da outra.  
 
Conclusão 
 
Considerando tudo o que foi exposto, os preços ofertados estão de acordo com a composição 
corrigida, considerados os encargos complementares do SINAPI.” 
 
Posicionamento da CAIXA 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 14, a CAIXA informou:  
 



 

 

“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU no tocante à peculiaridade 
de métodos construtivos, como a utilização de cimento a granel. Apesar de eventual 
inconsistência na CPU em epígrafe não afetar a situação de adequabilidade dos preços 
propostos, já que a análise da CAIXA para tal operação com recursos FGTS foi feita pelo 
custo total (o qual estava compatível com o custo global referencial + BDI), concordamos 
que a Composição código SINAPI 83532 apresentava, até 2014, superestimativa do total de 
horas de pedreiro e servente necessárias ao serviço Lastro de Concreto, preparo mecânico. 
Isto porque a antiga estimativa da composição adicionava ao total de horas destes dois 
profissionais o tempo necessário à confecção do concreto, que por sua vez já estava presente 
na composição auxiliar Concreto Não Estrutural, Consumo...,Preparo com Betoneira, Sem 
Lançamento.” 
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Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente cabe observar que a quantidade contratual de 524 m³ foi aumentada em mais 
de 3 vezes, ademais, esse é um serviço auxiliar que está em diversas composições como: bocas 
de lobo, poços de visita, meio-fios, dentre outros. Logo, não se pode concordar com a 
afirmação da Municipalidade de que este é um serviço pouco relevante. 
 
Aprofundando a análise, cabe destacar que a composição correta do SINAPI é a posterior, 
com o menor consumo de mão-de-obra, tanto é assim que é a vigente até a presente data. 
Ademais, tal composição é idêntica aquela que figura no TCPO da PINI, código: 02710.8.6.1, 
conforme abaixo:  
 

 
 
Deve-se observar também que de forma diversa do alegado é evidente que os serventes e 
pedreiros indicados na composição são a mão de obra responsável pelo transporte, lançamento 
e acabamento do concreto, pois a mão de obra da confecção já está computada na composição 
auxiliar: “5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO 
COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO”.  
 
Agora, não se pode deixar de observar é que enquanto a Prefeitura tenta defender um custo de 
R$ 249,91/m³ para o lançamento do concreto de lastro, o próprio orçamento de referência traz 
um custo de R$ 41,95/m³ para o lançamento de concreto de estrutura, ou seja, seis vezes 
menor. Sendo que em regra, o serviço de lançamento do lastro é até mais simples que aquele 
em estruturas.  
 



 

 

 
 
Cabe observar que o orçamento de referência traz mais de um custo para o lastro, vide a 
composição “CP311 – Confecção de Concreto magro em betoneira”, a um preço de R$ 
511,85/m³ (itens 10.01.05.06; 10.02.13.05;10.02.15.01; 10.02.18.02; 10.03.13.05; 
10.03.15.01, 10.03.17.03 e 10.03.18.02 do orçamento inicial). Muito mais barata que o preço 
que a Prefeitura quer defender, mesmo contendo as duplicidades e utilizando concreto 
estrutural de 15 MPA, certamente mais oneroso que o de 10 Mpa, conforme a seguir. Valendo 
observar apenas que a composição já incluiu o lançamento, que teria o mesmo custo do 
lançamento em estruturas.  
 

 
 

 
 
Logo não há como concordar com preço de R$ 617,47/m³ para um lastro de 10Mpa. Neste 
diapasão vale observar ainda que figuram na proposta da contratada três preços para os lastros 
de concreto, a saber:  
 



 

 

 
 
Sendo que os itens em vermelho na tabela acima (10.02.13.05, 10.02.15.01, 10.02.18.02, 
10.03.15.01 e a composição auxiliar 10535) foram suprimidos nos replanilhamentos, e 
substituídos pelo serviço com preço maior de R$ 617,47, em evidente favorecimento ao 
Consórcio.  
 
Aproveita-se ainda para corrigir novamente um erro no cálculo dos custos de transporte de 
materiais conforme quadro a seguir, restando o preço paradigma igual a R$ 365,52/m³.  
 

Quadro 12A - Composição paradigma para o lastro de concreto magro. 

 
 

Diante de todo exposto mantem-se inalterado o posicionamento inicial deste Controle Interno, 
apenas corrigido o erro acima referenciado e acrescentando os outros itens do orçamento de 
referência que traziam o lastro de concreto, mas por terem nomenclatura e preço diverso não 
tinham sido incluídos na análise original, conforme a seguir:  
 



 

 

 
 
Logo o sobrepreço inicial foi revisado de R$ 401.021,23 para R$ 389.759,09, mas acrescenta-
se R$ 365.399,16 dos outros itens de lastro que não haviam sido identificados anteriormente, 
pois estavam com nomenclatura e preço diversos. Logo o sobrepreço total para os serviços de 
lastro é de R$ 755.158,25 (389.759,09+365.399,16) e o superfaturamento foi de R$ 
109.490,98.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
O posicionamento da CAIXA corrobora o entendimento deste Controle Interno quanto à falha 
na composição código SINAPI 83532. Em relação à análise do preço global da obra, entende-
se que o posicionamento da CAIXA foi vencido na abordagem da metodologia de análise dos 
orçamentos, constante do item 2.1.2 deste Relatório.  
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2.1.14. Sobrepreço no serviço de concreto compactados a rolo 
 
Fato 
 
A sub-base do pavimento rígido indicada em projeto é uma camada de 10 cm de Concreto 
Compactada a Rolo – CCR, sendo que a composição utilizada no orçamento de referência 
da Administração padece de dois defeitos, a saber: 1) utiliza cimento em saco quando deveria 
utilizar o a granel; 2) utiliza exclusivamente brita como agregado, quando de fato deveria ser 
brita (ou seixo) e areia. 
 
O segundo erro indicado no parágrafo anterior é herdado da composição “1 A 01 653 50 - 
Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC” do SICRO 2, na qual se utiliza apenas o 
agregado graúdo. Cabe destacar, contudo, que a citada composição de referência indica como 
aglomerante o cimento a granel e não o em saco. 
 
Nos relatórios de controle tecnológico apresentados à CGU figura o seguinte traço para 
o CCR: 
 

 
Figura – Traço do CCR (Fonte: Relatório de Atividades Consórcio BRT Belém Terminal Mangueirão CCR, fl. 

3). 



 

 

 
Ressalte-se que em relação ao CCR, apesar da alteração do traço, não foi proposta pela 
Administração a alteração do preço de referência anteriormente adotado, diferentemente do 
que ocorreu no caso do pavimento rígido. 
 
Em função da necessidade de correção do traço e do insumo cimento, apresenta-se a 
composição que melhor representa o serviço:  
 

Quadro – Composição auxiliar paradigma de usinagem de CCR 
 

SERVIÇO: Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC     CÓDIGO SICRO                 : 1 A 01 653 50 
      CÓDIGO PROJETO             :  
      UNIDADE                          : m³ 
      MÊS DE REFERÊNCIA         : nov/13

 EQUIPAMENTO  QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
    Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva HORÁRIO 

E010 Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW)  2 0,65 0,35 196,52 15,56 266,368

E335 Central de Concreto - 180m3 / h - dosadora e misturadora.  1 1,00 0.00 461,23 15,56 461,23

E504 Grupo Gerador - 288 KVA (230 kW)  1 1,00 0.00 122,87 10,42 122,87

      TOTAL (A)  850,47

  
MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR    

K ou R 
 

QUANT. 
 

SALÁRIO BASE 
CUSTO 

HORÁRIO 
4083 Encarregado de turma    1  10,26 10,26

6111 Servente    2  6,69 13,38

       TOTAL (B) 23,64

     Mão de Obra (15,51%) + Ferramentas (0,00%) 4,85 
      CUSTO HORÁRIO TOTAL(A+B) 878,96

 PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)  149   (A)+(B)/(C) = (D) 5,90 
 MATERIAIS    UNIDADE CONSUMO CUSTO CUSTO 
 Brita Comercial (com frete)    m3 0,93448 90,00 84,10

 Areia comercial (com frete)    m3 0,5736 37,5 21,51

M201 Cimento portland CP II-32(a granel)    kg 120 0,48 57,60

      TOTAL(E)  163,21

 TRANSPORTE  DMT(T) DMT(P) Peso CUSTO CONSUMO CUSTO 
   (km) (km) (t)  (t*km) UNITÁRIO 
         
      TOTAL(F)   
 CUSTO DIRETO TOTAL:(D)+(E)+(F)       169,11

 BONIFICAÇÃO: 0% -Auxiliar       0.00 
 CUSTO UNITÁRIO TOTAL:       169,11

Fonte: SICRO 2 (Adaptada) 
 

Quadro – Composição paradigma de execução de CCR 
 

SERVIÇO : Sub-base de concreto rolado AC/BC     CÓDIGO SICRO                   : 2 S 02 603 50 
      CÓDIGO PROJETO              :  
      UNIDADE                            : m³ 
      MÊS DE REFERÊNCIA           : nov/13

A EQUIPAMENTO  QUANT. UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 
    Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva HORÁRIO 

E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t 1.00 0,78 0,22 102,81 10,42 82,4842 
 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1.00 0,69 0,31 113,99 10,42 81,8833

 Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco : 9500 - para regular sub leito 1.00 0,35 0,65 333,62 15,56 126,881 
 Caminhão Basculante : Mercedes Benz : 2726 K - 10 m3 - 15 t  1.97 1,00 0,00 118,04 10,96 232,5388

 Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 l  1.00 0,83 0,17 116,15 10,96 98,2677

      TOTAL (A)  622,055 
         
B MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR    QUANT. SALÁRIO BASE CUSTO 

UNITÁRIO 
T511 Encarreg. de pavimentação    1  29,37 29,37 
6111 Servente    6  6,68 40,08

         
       TOTAL (B) 69,45

     Mão de Obra (20,51%) + Ferramentas (0,00%) 10,771695

 PRODUÇÃO DA EQUIPE (C)  149   CUSTO HORÁRIO TOTAL(A+B) 702,276695

 CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO     (A)+(B)/(C) = (D) 4.71

 MATERIAIS    UNIDADE CONSUMO CUSTO CUSTO 

UNITÁRIO 
 Usinagem p/ sub-base de concreto rolado AC/BC    m3 1,00 169,11 169,11 
       TOTAL(E) 169,11

 TRANSPORTE  DMT(T) DMT(P) Peso CUSTO CONSUMO CUSTO 
   (km) (km) (t)  (t*km) UNITÁRIO 
 Transporte canteiro -pista (1 A 00 002 07 - Basculante)  6   0,52 2,4 1,248



 

 

       TOTAL(F) 1,248

 CUSTO DIRETO TOTAL:(D)+(E)+(F)       175,07

 BONIFICAÇÃO: 24%       42,02

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL:       217,00 
Fonte: SICRO 2 (Adaptada) 

 
Diante de todo exposto, entende-se haver um sobrepreço de R$ 52,86/m³ para o serviço 
de CCR, 24,4%. Assim considerando o volume inicialmente previsto de 16.204,00 m³, o 
sobrepreço total é de R$ 856.543,44. 
 
Como até a 12ª medição já haviam sido medidos 2.326,90 m³, R$ 122.999,93 foram 
superfaturados nesse serviço. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“16. Sobrepreço no serviço de concreto compactados a rolo  
 
Comentários/Justificativas  
 
Para este item de serviços recaem as questões do custo do cimento portland e da produção 
da equipe mecânica.  
 
O esclarecimento exposto no item “Custo do cimento em saco × a granel” evidencia a 
necessidade da utilização do custo do cimento no valor de e R$ 0,61/kg, enquanto os 
esclarecimentos do “serviço de confecção de pavimentos rígidos” demonstram a necessidade 
de se considerar, no máximo, a produção da equipe de 104 m³/h, que ainda não será possível 
de ser atingida.  
 
A proposta do contratado, para o fornecimento do concreto desse serviço, está em 
conformidade com o que vem sendo executado. O contratado não alterou os insumos 
propostos na composição de preço do Contrato, com a ressalva de que a produtividade 
alcançada está bem abaixo do que foi proposto, em função das condições reais de execução 
da obra.  
 
Note-se que, caso seja utilizada a composição 5652 do SINAPI e adequando o consumo de 
cimento de 150kg/m³ para 120kg/m³, obtém-se o valor do custo do concreto suficiente para 
justificar o preço final contratado desse serviço, mesmo utilizando os custos calculados 
através do Relatório de Auditoria para as atividades de usinagem, aplicação e transporte: 
 



 

 

 
 
Todavia, o critério utilizado no Relatório de Auditoria considera sempre os menores custos 
dos insumos em uma combinação de referenciais orçamentários que não pode ser utilizado 
como limite máximo de preço contratado, dadas as especificidades do local de execução da 
obra.  
 
Conclusão  
 
Foram realizadas as cotações de brita e areia, a fim de obtenção dos custos reais referentes 
ao local de prestação dos serviços, ao invés da utilização do custo da tabela do SINAPI para 
esses insumos. E, com o mesmo objetivo, de preservar o interesse público, em função das 
condições de operação da obra, que houve a utilização, como referência, a produtividade de 
104m³/h.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 15, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU. A análise da CAIXA, como 
Agente Financeiro, concluiu pela adequabilidade dos valores propostos por obtenção dos 
custos reais referentes ao local de prestação dos serviços, já que os menores custos dos 
insumos em uma combinação de referenciais orçamentários não pode ser utilizado como 
limite máximo de preço contratado, dadas as especificidades do local de execução da obra.” 
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Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente, há que se destacar que diversamente do alegado, a CGU não utiliza os menores 
preços de forma indistinta, se assim fizesse teria utilizado os preços da brita do SICRO 2, por 
exemplo, de R$ 70/m³ e não o preço cotado pela Prefeitura. Cabendo, observar que na 
Proposta do Consórcio o custo unitário do cimento era de R$ 0,35/kg, enquanto na análise da 
CGU se utilizou o parâmetro oficial do SICRO de R$ 0,48/kg.  



 

 

 
Em segundo lugar, há que se repisar o fato de quem indicou a usina de capacidade de 180 m³/h 
foi a Municipalidade, se entendia que precisava de uma produção horária menor, deveria ter 
sido indicado uma usina com capacidade e custo horário compatíveis, ao invés de manter os 
coeficientes e custos horários do equipamento maior e simplesmente reduzir a produção, fato 
que obviamente superestima os custos dos serviços.  
 
Quanto a questão do traço, a CGU apenas corrigiu a quantidade/qualidade de agregados, 
incluindo a areia, pois tal situação era perfeitamente identificável na fase de projeto, pois o 
concreto é via de regra formado pela conjugação de: agregado miúdo (areia), agregado graúdo 
(brita), cimento e água. 
 
Por fim, nesta constatação o item que causa maior divergência de preços é a utilização do 
cimento a granel em substituição do cimento ensacado, valendo observar que o cimento a 
granel era inclusive o indicado na composição do SICRO que a Prefeitura utilizou como 
referência, tema já tratado em constatação anterior. Vale observar que houve novamente erro 
no cálculo dos custos iniciais dos transportes no Quadro 14, que é revisado conforme a seguir:  
 

Quadro 14 A - Composição paradigma de execução de CCR 
 
 

 
 

Diante de todo exposto, entende-se haver um sobrepreço de R$ 45,86/m³ para o serviço de 
CCR, 20,5%. Assim considerando o volume inicialmente previsto de 16.204,0 m³, o 
sobrepreço total é de R$ 743.115,44 e o superfaturamento é de R$ 122.999,93. 

 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Data máxima vênia, a CGU não faz combinações de insumos e referenciais para encontrar um 
preço menor, se assim fizesse teria utilizado os preços da brita do SICRO 2, por exemplo, de 
R$ 70/m³, repisa-se. Quem altera as referências para praticar preços maiores é a Prefeitura 



 

 

com concordância da CAIXA, a exemplo da substituição na composição de referência do 
SICRO o preço do cimento a granel, pelo preço do cimento em saco muito mais caro e 
incompatível com a operação da usina.  
 
Quadro 14 B - Composição de referência do SICRO com destaque o cimento a granel. 
 

 
 
Assim, as alegações da CAIXA não trouxeram fatos novos que elidissem o apontamento da 
CGU, portanto, resta mantido o entendimento da CGU.  
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2.1.15. Sobrepreço nos serviços de terraplenagem no terminal mangueirão 
 
Fato 
 
Em razão das grandes alterações imprimidas no projeto muitos foram os preços novos 
incluídos no Contrato nº 152/2014, sendo que alguns deles chamam a atenção imediatamente 
em razão do excessivo valor unitário. 
 
Tomam-se como exemplo os serviços de escavações dos terminais, item 11.03.02.01.02, por 
essa escavação de solo de primeira categoria a contratada foi remunerada pelo valor de R$ 
35,78/m³, sem a carga. Tal valor é superior ao custo da escavação em rocha do SICRO (2 S 
01 102 01), R$ 19,93/m³, cabendo destacar que no preço do SICRO já está inclusa a carga. 
De fato, essa composição é mais que 12 vezes o preço do serviço correspondente no SINAPI, 
qual seja: 83338 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESC, que tem seu preço de R$ 2,28/m³ (já incluído o BDI de 24%). 
 



 

 

Tal composição traz a seguinte descrição: “Escavação mecânica (escavadeira hidráulica) 
profundidade 0,0 a 6,0 m em material de 1ª categoria com redutores de produtividade (cavas, 
fundações) exclusive esgotamento / escoramento.”, porém esse serviço não trata de uma 
escavação de fundação e sim de subsolo, que servirá para galeria dos pedestres. 
 
Ademais, esse serviço foi realizado em área ampla de mais de 12.000,00 m² (projeção da 
escavação) e com espaço nas laterais que não justifica uma redução das produtividades médias 
dos sistemas de referência. De fato, pelos próprios registros fotográficos percebe-se a 
utilização de escavadeira hidráulica convencional podendo operar tanto nas laterais da 
escavação quanto no fundo. 
 

  

 
Registros fotográficos da escavação do Terminal Mangueirão que acompanham as medições 

 
Em atenção à Solicitação de Fiscalização nº 201408090/018, datada de 11 de fevereiro de 
2016, na qual se questionou o preço desse serviço, o Sr. Secretário Municipal de Urbanismo 
assim se reportou, no Ofício nº 378/2016 – DEOC/GABS/SEURB, de 24 de fevereiro de 2016:  
 

 
 



 

 

Aqui há que se destacar que o referido serviço no SINAPI se refere a: “73570 - ESCAV.MEC 
(ESCAV HIDR) VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A C/REDUTORES PRODUT(CAVAS 
FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESG/ESCORAMENTO.”. Ou 
seja, se refere à escavação de valas entre 4,5 a 6 m, e não a profundidades inferiores a 6m, 
sendo que a maior parte da escavação do terminal é de profundidade inferior a 4,5m. Mais 
gravoso, porém é que como evidenciam as fotos acima e os projetos de terraplanagem, não se 
trata de escavação de vala, mas sim de uma escavação de grande área. Valendo observar que 
na descrição do serviço no Contrato nº 152/2014 foram suprimidas as informações de que se 
tratava de escavação de vala e que a profundidade seria superior a 4,5m. 
 
Cabe destacar ainda que, nas valas, por serem estreitas, há uma grande perda de produtividade 
a medida que a profundidade aumenta, o que não ocorre em escavações ao céu aberto como 
as do Terminal do Mangueirão. Neste diapasão, há que se destacar ainda que a CPU de 
referência traz uma redução adicional sobre escavações normais de vala, por se tratar de áreas 
ainda mais restritas e/ou escavações curtas, o que não é o caso. 
 
Ademais, ainda que se admitisse alguma redução de produtividade, suposição que fazemos 
apenas a título de argumentação, não poderia ser de monta suficiente para justificar o preço 
ofertado. 
 
Quadro – Composição escavação do subsolo do Terminal Mangueirão 2º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 152/2014. 
 

Item Serviço Unidade 
 

11.03.02.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNI CA PROF= 0,0 A 6M MAT 1A C/REDUTORES PRODUT (CAVAS FUNDACOES  / PEDRAS / I

NST PREDIAI S / OUTROS )EXCL ESG/ESCOR 
 

m³ 

      
Código Descrição Unidade Coeficienteusto. Unitár Custo Total 

 MÃO DE OBRA     
2099 SERVENTE (SGSP) H 0,400000 5,13 2,05 

      
     - 
 MATERIAL  / SERVIÇO    - 

(SI NAPI ) 

74032/001 
ESCAVADEI RA HI DRÁULI CA SOBRE ESTEI RAS 110HP A DIESEL - CHP -

I NCLUSI VE OPERADOR 
 

CHP 
 

0,170000 
 

137,08 
 

23,30 

(SI NAPI ) 84013 ESCAVADEI RA HI DRÁULI CA SOBRE ESTEI RAS 110HP A DIESEL - CHP -

I NCLUSI VE OPERADOR CHI 0,030000 55,24 1,66 

      
      
 EQUIPAMENTO     
      
      

MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO                                              24,96 
MÃO-DE-OBRA                                  2,05 

ENCARGOS  SOCIAIS   89,9716%              1,84 
TOTAL PARCIAL                                  28,85 

B.D.I     24,00%                6,92 
TOTAL GERAL                                  35,77 

Fonte: 2º Termo Aditivo 
 
Tendo por base a composição de preços unitários apresentada pelo Consórcio e aprovada pela 
Prefeitura e Caixa, necessita-se apenas de uma conta simples para demonstrar que utilizar essa 
composição para a escavação da galeria subterrânea do Terminal Mangueirão consiste erro 
técnico. Prova dessa afirmação é que se somarmos os coeficientes horários, produtivo e 
improdutivo, da escavadeira hidráulica, tem-se que para escavar 1 m³ de solo utiliza-se 0,2 
horas (12 min) desse equipamento. Ou seja, uma escavadeira produziria 5 m³/hora. Como em 
apenas um mês (8ª Medição) foram medidos 51.433,17 m³ de escavação, e supondo o número 



 

 

de horas trabalhadas por mês de 200 h, seriam necessárias 52 escavadeiras trabalhando 
paralelamente durante um mês inteiro para realizar essa escavação, o que é um absurdo*. 
 
* Apesar do valor integral da escavação ter sido remunerada na 8ª medição, há registros do 
início do transporte de terra do Terminal Mangueirão em 09/06/2015 (7ª medição) e conclusão 
em 15/09/2015 (9ª medição), ou seja, 99 dias, assim seriam necessárias 17 escavadeiras em 
tempo integral, o que também não é factível. 
 
De fato, analisando as composições equivalentes no SINAPI, a produtividade da escavadeira 
de 110 HP seria da ordem de 52 m³/hora, por isso os coeficientes bem menores na composição 
de referência código 83338 que trata da escavação a céu aberto. 
 

 
Figura – Composição Código 83338 SINAPI, ref: nov/2013-Pará. 

 
Cabe destacar que, como relatado na Constatação “Custos Indevidos com o Serviço de Carga 
de Materiais na Pavimentação e na Terraplenagem” (referente a carga), a solução mais 
econômica, e usual, é escavação diretamente com a carga do material na caçamba do 
caminhão. Ademais, é impossível inferir pelos registros fotográficos da obra que acompanham 
as medições e das vistorias da CGU, que essa foi a solução da obra. 
 

 
Figura – Registro fotográfico da escavação do Terminal Mangueirão que acompanham a 8ª medição 



 

 

 
Assim a CGU utilizou como referência a CPU código 72832 do SINAPI, em substituição da 
escavação e da carga do material, conforme quadro abaixo*: 
 
* Vale observar que a CPU utilizada é conservadora, pois já remunera parte do transporte, e 
utiliza caminhões e escavadeiras de pequeno porte. 
 
Quadro - Comparativo entre a solução do 2º Termo Aditivo e a solução tecnicamente mais 
adequada ao caso concreto.  
 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

UN. PREÇO 
UNIT. 

QTDE 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
PREVISTO 

Solução do Contrato 152/2014 - BRT/Belém 
 

11.03.02.01.02 
Escavação mecânica (es cavadeira hidráulica) profundi a de 0,0 a

6,0 m e material de 1ª categoria com redutores de produtividade

(cavas, fundações) exclusive es gota mento / es cora mento. 
m³ 35,78 51.433,17 1.840.278,82

11.03.02.01.03 
Carga mecanizada de material demoli do em caminhão basculante. 

m³ 3,62 66.863,12 242.044,49 

Solução CGU 

SIANPI (72832) 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 

50 ATE 200 M 
m³ 4,73 51,433.17 243.278,89

Sobrepreço/Superfaturamento (R$) = 1.839.044,42 
Fonte: 2º termo Aditivo e Sinapi. 

Observação: No preço de R$ 4,73 estão inclusos o BDI de 24% e o adicional de mão de obra de 15,51%. 
 
Diante de todo exposto, conclui-se que as falhas aqui relatadas indicam que há um 
superfaturamento, em razão de sobrepreço, de R$ 1.839.044,42 apenas neste serviço 
escavação do Terminal Mangueirão. 
 
Como já relatado, ocorreram outras inadequações técnicas na apropriação dos serviços de 
terraplanagem desse terminal, a saber: erros nos cálculos dos volumes, serviços em 
duplicidade e transportes desnecessários (Constatações “Previsão e Pagamento de Serviços 
em Duplicidade”, “Medições dos Serviços a maior que o Executado” e Custos desnecessários 
com Transportes de Materiais). Trazendo o efeito dessas constatações para uma única tabela 
chega-se a um sobrepreço de R$ 5.559.428,44, condensado na tabela a seguir. 
 
Quadro - Demonstrativo do sobrepreço na Terraplenagem do Terminal Mangueirão.  
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS UND. 

PREÇO 
UNIT. 

QTDE 
TOTAL 

VALOR TOTAL 
PREVISTO 

Corrigida CGU 
Quant. Valor 

11.03.02.01 Movimento de terra 
11.03.02.01.01 Locação topográfica da obra m² 3,26 12.367,81 40.319,06 12.367,81 40.319,06 

11.03.02.01.02 

Escavação mecânica (escavadeira
hidráulica) profundidade 0,0 a 6,0 m em 
material de 1ª categoria com redutores   de 
produtividade (cavas, fundações)
exclusive es gota mento / es cora mento. 

m³ 35,78 51.433,17 1.840.278,82
Serviços substituídos pelo item a seguir, 
conforme consignado nesta constatação. 

11.03.02.01.03
Carga mecanizada de material demolido
em caminhão basculante m³ 3,62 66.863,12 242.044,49

72832 
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE   DE
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE 
SERVICO PAVIMENTADO, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M 

m³ 4,73

  
48.219,03 228.076,01

11.03.02.01.04 Transporte de materi al (bota fora) m³xkm 1,52 1.116.614,12 1.697.253,46 255.436,58 388.263,60

11.03.02.01.05
Espalhamento de material em bota
fora 

m³ 2,07 66.863,12 138.406,66 27.466,30 56.855,24



 

 

11.03.02.01.06 Regularização m³ 4,45 1.236,78 5.503,67 1.236,78 5.503,67

11.03.02.03 Reaterro 

11.03.02.03.01
Forneci mento de material de 1ª cat
DMT=<45km m³ 36,44 49.420,51 1.800.883,38 8.754,17 319.002,04

11.03.02.03.02
Carga mecanizada de material 1ª
categoria (material em prateleira) m³ 2,33 49.420,51 115.149,79 35.218,44 82.058,97

11.03.02.03.03
Momento de transporte mat. 1ª
categoria DMT =< 6km 

m³xkm 2,15 296.523,8 637.524,62

Não se faz razoável transportar os volumes 
das caixas de empréstimo para o canteiro e 
destes para o Terminal. 

11.03.02.03.04

Espalhamento mecanizado de 
material 1ª categoria com uso de 
moto niveladora 

m³ 
2,52

49.420,51 124.539,69

Serviço de espalhamento do 
material já está contemplado na 
compactação. 

11.03.02.03.05
Compactação mecânica 100% PN 

m³ 2,77 49.420,51 136.894,81 35.845,28 99.291,43

Subtotais da Terraplanagem
 

6.778.798,45  1.219.370,01 
Dano Potencial = R$   5.559.428,44 

 
Assim, resta demonstrado sobrepreço significativo nos serviços de Terraplenagem do 
Terminal Mangueirão no montante de R$ 5.559.428,44. Desse valor, tem-se um 
superfaturamento de R$ 1.839.044,42 devido ao pagamento dos serviços de escavação e carga. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“O item de planilha analisado pelo Relatório Preliminar de Auditoria teve como referência 
a tabela do SINAPI “83338 – escavação mecânica a céu aberto, em material de 1ª categoria 
com escavadeira hidráulica” e obedeceu ao procedimento regular para elaboração de preço 
dos itens novos de serviços.  
 
Comentários/Justificativas  
 
O preço aprovado guarda relação adequada com o processo executivo passível de ser 
empregado. O procedimento para a realização dos trabalhos exigiu o tombamento de até três 
vezes do material escavado, por um conjunto de escavadeiras, antes que tal material pudesse 
ser carregado.  
 
Ademais, a partir de determinado nível o solo se mostrou saturado, impossibilitando o acesso 
de caminhões, o que solicitou um número maior de tombamentos antes da carga.  
 
Foi exigido um considerável número de horas de escavadeira para adequar o local de acesso 
dos caminhões nas várias etapas, dos diversos níveis de carga do solo. Também foram 
exigidas horas produtivas para o acerto e preparo do solo saturado no fundo da cava, para 
cada nível de escavação.  
 
A fotografia apresentada quanto a esse item, no Relatório de Auditoria, demonstra 
claramente a impossibilidade de se proceder a carga direta nos caminhões para determinados 
níveis de escavação.  
 
O preço aprovado representa as horas produtivas da escavadeira para a completa execução 
da escavação do local da galeria subterrânea. Certamente, com maior produtividade nas 



 

 

camadas superficiais, porém com significativa queda da produção horária nas camadas 
inferiores e com expressiva quantidade de horas dedicadas a atividades auxiliares, além das 
de escavação. Neste sentido, não há que se falar em modificação dos preços aprovados.  
 
Ainda que esforços sejam empreendidos no sentido de otimizar a utilização dos recursos 
provenientes das escavações locais. Todavia, o sequenciamento executivo da obra não 
permite abrir frentes de serviços que possam receber os materiais no momento de sua 
disponibilização, apesar de tal sincronia ser constantemente buscada. Ademais, a capacidade 
de armazenamento da área para depósito não comportava estocar solo para futuras 
utilizações, além das já previstas para o reaterro.  
 
Cabe ainda destacar que parte do material, em especial o de cota mais profunda, tratava-se 
de solo saturado que não poderia ser colocado adjacente aos demais materiais já presentes 
nas áreas liberadas para depósito. Reafirme-se que a área de depósito foi fruto de exaustivo 
processo de liberação ambiental, o qual estabelece condições de uso que não permite receber 
material com potencial para prejudicar as características superficiais do local.  
 
Complementarmente, informamos que eventuais distorções da tabela do SINAPI devem ser 
analisadas de forma global, incluindo os itens com indícios de equívocos para mais e para 
menos, como é o caso do evidente erro da velocidade e consequente engano na produtividade 
dos caminhões para transporte dos materiais da obra.  
 
As CPUs do SINAPI referentes aos transportes de material consideram velocidades médias 
impossíveis de serem alcançadas em vias urbanas com intenso fluxo de tráfego. Não obstante 
a existência de estudo técnicos na literatura especializada, o senso comum estabelece que 
para se atingir a velocidade média de 50 km/h em vias com retenções semafóricas e com 
grande quantidade de veículos trafegando, seria necessário alcançar velocidade máxima 
acima das legalmente permitidas para a via, o que significa uma impossibilidade material. 
 



 

 

 
 
Conclusão  
 
Houve a utilização integral da CPU do SINAPI 75.570, a qual é uma referência oficial que 
melhor reflete, consoante demonstrado alhures, a realidade do serviço executado. Não cabe, 
nesse caso, questionamento nos dados do SINAPI, a não ser que seja com o propósito de 
elaborar um equilíbrio econômico-financeiro em todos os demais serviços.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 15, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU. A análise CAIXA dos custos 
do empreendimento em questão, realizada com base nos regramentos e normativos para 
contratos de financiamento com recursos exclusivos do FGTS e do tomador, concluiu pela 
aceitação da utilização integral da CPU do SINAPI 75.570 (sic), concluindo pela 
adequabilidade dos valores propostos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Data a máxima vênia e, sem querer suprimir o direito ao contraditório, o fato é que os 
argumentos apresentados carecem de comprovação fática/documental. Assim, não se pode 
acatar a argumentação apresentada pela Municipalidade.  
 
Neste diapasão, cabe destacar que o registro fotográfico apresentado na própria resposta da 
Prefeitura contradiz os argumentos trazidos, a saber:  



 

 

 
a) A Prefeitura alega que: “(...)a partir de determinado nível o solo se mostrou saturado, 
impossibilitando o acesso de caminhões, o que solicitou um número maior de tombamentos 
antes da carga.”. Porém é possível identificar os caminhões no fundo da escavação, como a 
CGU já havia indicado na figura retro apresentada. (grifo CGU) 
 

 
 
b) A CGU consultou os registros de chuva em Belém no sistema BDMEP do INMET (Instituto 
Nacional de Meteorologia) e houve poucos registros de chuva no mês de agosto de 2015 
(dados da estação: OMM-82191), período no qual os serviços teriam sido executados. De fato, 
só houve chuvas com intensidade superior a 20 mm, que efetivamente impactam na obra, nos 
dias 04 e 05 de agosto. Ademais, de 7 de agosto em diante não houve nenhum registro com 
intensidade superior a 5mm, ou seja, pode ser considerado período de seca. Cabe destacar 
ainda que o lençol freático indicado nas sondagens tinha profundidade de 6,3 m, ou seja, 
estava abaixo da profundidade de escavação. Valendo observar que o nível do lençol freático 
foi medido no mês de março, época de chuvas na região, assim, provavelmente era ainda mais 
profundo em agosto. Logo, é difícil entender que o solo estava muito saturado como alega a 
Prefeitura, mesmo porque se trata de solo predominantemente arenoso.  
 
c) O volume medido de 51.433,17 m³ na oitava medição dividido pelo número de escavadeiras 
nas fotos, de três, resulta em uma produção horária de 85,72 m³/h (51.433,17/3x200), superior 
à da composição de referência da CGU que é de 52 m³/h, e evidentemente incompatível com 
a produção da Prefeitura de apenas 5m³/h (17 vezes menor). O que demonstra que custo do 
SINAPI, composição 83338, é conservador e o da Prefeitura não tem aderência com a realidade.  
 
d) Em todos os registros fotográficos, inclusive no que acompanha a resposta, as escavadeiras 
estão lançando diretamente o material escavado no caminhão, a seguinte afirmação não 
procede:  
 
“A fotografia apresentada quanto a esse item, no Relatório de Auditoria, demonstra 
claramente a impossibilidade de se proceder a carga direta nos caminhões para determinados 
níveis de escavação.” 
 
Se estava difícil identificar a escavadeira na figura a seguir, pois estava parcialmente coberta 
pelo caminhão, mas seria evidente que o caminhão está no fundo da escavação para ser 
carregado, na nova foto apresentada pela Prefeitura não pode haver dúvidas que as 
escavadeiras estavam abastecendo diretamente os caminhões. Assim, não há qualquer 
comprovação de que os materiais escavados teriam sido tombados 3 vezes antes da carga dos 



 

 

caminhões. Muito pelo contrário, há evidências exaustivas de que isso não ocorreu na grande 
maioria dos volumes escavados. 
 

  
 
Há que se observar ainda que a execução de rampas para permitir acesso aos equipamentos, 
reposicionamento de máquinas, escavação em patamares, são correntes nos serviços de 
terraplanagem e já estão incluídos nas composições de referência, na forma da redução da 
produção nominal dos equipamentos. Neste diapasão, há que se destacar que as composições 
de escavação a céu aberto no SINAPI são típicas para escavação de subsolos em edificações 
que geralmente necessitam desses procedimentos, neste sentido recorta-se:  
 

 
 
Ainda em relação ao preço da escavação, vale observar que, se houve alguma dificuldade no 
fundo da escavação, o que só se admite a título de argumentação, não se poderia estender essa 
redução de produtividade a todo volume escavado, visto que o maior volume encontra-se 
justamente nas camadas pouco profundas (seção trapezoidal). Neste sentido, a Prefeitura 
deveria ter indicado a partir de que cota iniciaram as supostas dificuldades e apresentar os 
registros desses fatos redutores de produtividade.  
 
Ademais, as justificativas alegadas não podem motivar uma redução da produtividade das 
escavadeiras hidráulicas da ordem de 10 vezes, e justificar a utilização de uma composição de 



 

 

serviço de escavação de valas quando não é esse o caso, diga-se, mais onerosa que uma 
escavação em rocha. 
 
Por fim, há que se destacar que no Contrato nº 142/2014 há serviços de escavação semelhantes 
no Mergulhão Tapanã e Independência (itens 10.02.01.01 e 10.03.01.01) que são remunerados 
pelo valor de R$ 3,75/m³ contra os R$ 35,78/m³ que estamos a discutir.  
 
Diante de todo exposto resta evidente que a composição: “73570 - ESCAV.MEC (ESCAV 
HIDR) VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A C/REDUTORES PRODUT (CAVAS 
FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESG/ESCORAMENTO.”; não 
reflete os custos da escavação do Terminal Mangueirão.  
 
Cabe destacar que a questão da velocidade dos caminhões será vencida no item 4.16, assim 
como a questão das DMTs para os materiais.  
 
Assim diante de todo exposto mantem-se o posicionamento inicial desta CGU.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Data máxima vênia não se pode concordar que a fiscalização da CAIXA valide a utilização 
integral da citada CPU (código 73.570) pelos motivos já expostos. Cabe destacar que na 
análise realizada pela CAIXA o preço de referência do citado serviço seria de R$ 15,54/m³ 
menos da metade do preço agora defendido pela CAIXA de R$ 35,78/m³.  

 
 
Neste diapasão, vale repisar que o preço de R$ 15,54/m³ foi obtido com a utilização do serviço 
“72918 – Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria de 4,01 até 6,00m de 
profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.”, porém todos os projetos, 
orçamento, laudos de sondagem, registros fotográficos indicam que o material é de primeira 
categoria. Ademais, como já relatado, não se trata de escavação de vala e sim escavação a céu 
aberto.  
 
Tal situação evidencia que a análise da CAIXA não observou o prescrito em seu próprio 
normativo interno, in verbis:  
 
“4.5.6.3 Na análise de orçamentos realizada pela GIDUR, seja na fase de análise de projeto, 
do processo licitatório ou alteração contratual (reprogramação), cabe: 
 
- Verificar os quantitativos dos itens de serviços/materiais significativos;  
 



 

 

- Identificar os custos unitários de referência adequados aos itens de serviços/materiais 
significativos;” (grifo CGU) 
 
Visto que o serviço indicado em sua análise não guarda correlação com o serviço de projeto.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.16. Sobrepreço no fornecimento preparo e colocação de aço CA-50 
 
Fato 
 
O serviço mais significativo do preço de referência da Administração era o “Fornecimento 
preparo e colocação de aço CA-50”, compondo aproximadamente R$ 24 milhões do preço 
estimado para a obra. 
 

 
Figura – Recorte da composição de referência de preços da Administração para o aço CA-50. 

 
Além da já relatada duplicidade dos custos adicionais de mão de obra, a composição 
supracitada traz outro erro grave, qual seja: as quantidades de espaçadores. A título de 
argumentação, basta verificar que 1 kg de aço CA 50 bitola 3/8” corresponde a 1,62m. Assim, 
considerando-se a necessidade de 10 espaçadores por quilo, tem-se que a cada 17cm desse 
vergalhão seria necessária a instalação de um espaçador, o que é infactível. Basta verificar na 
imagem a seguir, na qual há ferros de bitola de até 20 mm (2,466kg/m, ou seja, necessitaria 
de um espaçador a cada 4 cm), que a quantidade e espaçadores é relativamente pequena. 
 



 

 

 
Figura – Imagem que acompanha a medição do serviço. 

 
Observação: As distâncias indicadas foram obtidas pelo espaçamento dos vergalhões 
indicados na prancha DE 03.01.80-6J3-020-R4, distância entre os vergalhões de 10 mm no 
fundo da laje seria de 20 cm no centro, e 10 cm nos cantos.  
 
Cabe destacar que nem o SICRO 2, tão pouco o SINAPI, incluem em suas composições de 
referência para armação de aço CA 50 os custos dos espaçadores, por serem pouco 
significativos no valor final dos serviços de armação. 
 
Assim, a CGU utilizou como paradigma a composição de referência do SINAPI código 
74254/002 com as seguintes adições de custo: 1) inclusão de espaçadores na taxa de 0,5 para 
cada kg de aço; 2) inclusão do encarregado de turma/armação nos mesmos moldes da CPU da 
Administração; 3) inclusão do adicional de mão de obra. O valor paradigma é demonstrado 
na tabela a seguir:  
 
Quadro - Composição paradigma para o aço CA-50. 
 

 

74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10% ) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

 
KG    

4083 Encarregado de turma H 0,02 10,26 0,21 
378 ARMADOR H 0,1 9,25 0,93 
6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,1 7,24 0,72 

 Adicional de mão de obra 20.51%    0,38 
34 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) KG 1,10 3,37 3,71 

337 ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM KG 0,03 6,82 0,20 
 Espaçador circular und 0,5 0,09 0,05 

90012 Transporte de materiais caminhão munck tx km 0,01 3,85 0,04 
 Taxa de BDI  24 %  6,23 



 

 

 Total da Composição 7,72 
Fonte: Composição Sinapi (Adaptada) 

 
Diante de todo exposto, as falhas aqui relatadas implicam um sobrepreço de R$ 2,13/kg no 
custo do aço CA 50, visto que o preço contratual foi de R$ 9,85/kg, ou seja, um sobrepreço 
de 21,62%. Considerando a quantidade de aço prevista inicialmente no projeto (2.413.338,26 
kg), o sobrepreço neste serviço é de R$ 5.140.410,58.  
 
Vale destacar que a quantidade de aço CA 50 necessária à execução da obra será muito maior 
que o previsto no projeto original. Até a 12ª medição já haviam sido medidos 513.281,64 
toneladas de aço no Terminal Mangueirão, ainda inconcluso, enquanto no projeto original só 
havia a previsão de 123.600,00 toneladas para execução dos 3 terminais. Ademais, foram 
acrescidas telas de aço em partes do pavimento rígido. Portanto, o sobrepreço potencial neste 
ponto é ainda maior.  
 
Como até a 12ª medição foram medidos 594.425,32 kg de aço CA 50, incluindo a tela de aço, 
o superfaturamento neste serviço é de R$ 1.266.125,70. 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“Sobrepreço no fornecimento preparo e colocação de aço CA-50  
 
O Relatório de Auditoria aponta que o custo do Contrato estaria superestimado em 
decorrência do suposto sobrepreço do orçamento base.  
 
Comentários/Justificativas 
 
Primeiramente, deve-se realçar o fato de que alguns critérios precisam ser corrigidos para 
que a CPU paradigma constante no Relatório de Auditoria reflita as reais condições da obra.  
 
Conforme já abordado, os Encargos Complementares do SINAPI começaram a ser utilizados 
em julho de 2014. Da mesma forma que foi procedida em serviços anteriores, para o mês de 
novembro de 2013 foram computados esses custos de Encargos Complementares seguindo as 
regras do SINAPI, na mesma proporção dos salários de junho de 2014.  
 
Neste passo, faz-se necessário analisar a composição de aço do SINAPI quanto à utilização 
dos seus insumos. Para as horas de mão de obra, consideradas no SINAPI, é imprescindível 
que se considere os custos de equipamentos para auxiliar o manuseio do aço durante o 
processo de recepção, produção e lançamento. Para desempenhar esta função são utilizados 
caminhões munck. 
 
O caminhão Munck atende às atividades de carga, deslocamento e descarga do material de 
armação na central de armação e nas frentes de serviços. Nesse caso, não se aplica o 
raciocínio da capacidade de carga do caminhão, tendo em vista que o aço armado não pode 



 

 

ser enquadrado na categoria de “material”, já que ocupa o volume da carroceira sem atingir 
uma fração significativa da capacidade de carga.  
 
Veja-se que foram considerados os custos dos caminhões muncks na orçamentação da PMB 
Local, estando contemplado no custo total das armações de aço. 
 
Verifica-se a existência de dois caminhões à disposição da equipe de armação durante todo 
o período da obra. O custo do caminhão munck (motorista com Encargos Complementares) 
do SINAPI é de R$ 97,03/h, o que representa um custo de R$ 698.976,00 (R$ 97,08/h × 
400h/mês × 18 meses) para o prazo inicial da obra. Assim, para a quantidade inicial de 
2.410.262kg de armação, o custo por kg é de R$ 0,29/Kg. Este custo deve ser considerado no 
custo da armação, conforme será apresentado no CPU, abaixo.  
 
Também devem ser considerados os custos do pessoal de coordenação das atividades de 
produção de aço, que conta com os encarregados e os feitores (encarregados de turma), cujos 
custos não estão em qualquer outro item de serviço, incluindo a PMB Local. A equipe de 
encarregados e feitores de aço são de primordial importância para a garantia do 
cumprimento da qualidade, do correto posicionamento e demais atividades de inspeção e 
orientação executiva. A equipe descrita neste momento é de essencial importância para a 
regular produção de armações, cuja constante utilização pode ser verificada nas frentes de 
serviços da obra, e, porém, não foi considerada no Relatório de Auditoria.  
 
Na elaboração da composição de custo do serviço de Aço-CA-50 foram incluídos os insumos 
faltantes relativos aos encarregados, feitores e caminhão munck, conforme evidenciado na 
foto. Para a mão de obra foi considerada a utilização do Sicro, que é mais representativa 
para o caso da obra: 
 

 
 
Assim, a composição de preço de “fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50” 
está em perfeito alinhamento com as definições e especificações técnicas do Edital de 
licitação. O custo deste serviço não é passível de redução, conforme sugerido pelo Relatório 
Preliminar de Auditoria. 
 



 

 

 
 

 
 
Conclusão  
 
Diante de todos os custos efetivamente envolvidos na execução dos serviços, não há 
sobrepreço, e nem redução de valores, tendo em vista que a composição paradigma constante 
no Relatório de Auditoria não contemplou o caminhão munck para o transporte das armações 
prontas até a área de aplicação, além da mão de obra de feitores e encarregados.” 
 



 

 

Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094/2016-GECOA, fls. 16, a CAIXA informou:  
 
“Este apontamento já foi objeto de apreciação.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente, cabe destacar a inadequação da linha de argumentação desenvolvida pela 
Municipalidade que, ao invés de apresentar elementos para justificar o preço de referência 
adotado, busca apropriar elementos não constantes da CPU da Administração nem daquela 
apresentada na proposta da Contratada para justificar os valores vigentes no contrato. Neste 
sentido, cabe perquirir qual a justificativa para utilizar o salário do encarregado de turma de 
R$ 19,10/h se mesmo nos cálculos iniciais da Prefeitura (com a duplicidade dos encargos, 
horas extras, com os quais descordamos) era de R$ 16,72/h (13,88 com o adicional de 
20,51%). No mesmo sentido solicita-se justificar como o coeficiente de feitores, que nem 
existiam na proposta da contratada ou no orçamento original, é de 0,04 se como indicado no 
quadro a utilização seria um para cada 5 oficiais, ou seja, Armador, logo tal coeficiente deveria 
ser 0,016, é não 0,04.  
 

 
 
Nessa linha de argumentação chama atenção a questão do caminhão munck, cujo custo foi 
aumentado em quase dez vezes, passando de R$ 0,03/kg para R$ 0,29/kg na nova composição 
da Prefeitura. Nesse caso, também o erro da Prefeitura é evidente, pois o custo de permanência 
destes caminhões já é remunerado em rubrica específica na Administração Local, logo essa 
parcela é indevida neste serviço, e está a gerar duplicidade, conforme abaixo:  
 



 

 

 
 
Nessa composição de armadura não se pode remunerar o custo de permanência desses 
caminhões, já remunerado conforme rubrica acima, mas tão somente o custo direto para o 
transporte de aço no serviço, diga-se, como estava inicialmente previsto.  
 
De fato, a Municipalidade retirou o sobrecusto dos espaçadores, mas incluiu outros custos, 
não previstos inicialmente, e que entendemos indevidos. Cabe destacar que, os responsáveis 
pela Municipalidade não tentam justificar o preço da licitação (elaborado pela Prefeitura) ou 
do contrato (constante da proposta), mas criam uma nova composição com parâmetros outros, 
aproveitando os parâmetros por vezes conservadores utilizados pela CGU, como as perdas de 
10% do SINAPI que evidentemente são menores em uma grande obra de infraestrutura.  
 
Nessa linha de argumentação, caberia por exemplo que se justificasse o porquê o custo do aço 
CA 50 na proposta da contratada ser de R$ 5,52/kg, enquanto a mediana do SINAPI é de R$ 
3,38/kg. Valendo frisar que na proposta da contratada não figuram os custos do caminhão 
munck, espaçadores, encarregados e feitores com que agora querem justificar o preço do 
serviço.  
 
Diante de todo exposto mantem-se o entendimento inicial desse Controle Interno.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Apesar da alegação da CAIXA não há manifestação em relação a este item em nenhum outro 
ponto do Ofício nº 094/2016-GECOA. Vale observar apenas que na planilha que traz a análise 
da CAIXA sobre o orçamento, anexa ao citado ofício, há a indicação de que o preço para este 
serviço seria de R$ 6,89/kg (composição: 74254/002) muito menor que o preço da CGU de 
R$ 7,72/kg, demonstrando o conservadorismo deste Controle Interno e que a CAIXA não 
levou em conta as peculiaridades da obra.  
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2.1.17. Sobrepreço nos serviços de CBUQ capa e binder 
 
Fato 
 



 

 

O orçamento de referência apresenta dois equívocos relacionados à apropriação dos custos 
dos Concretos Betuminosos Usinados a Quente –CBUQ, a saber: 
 
1) O primeiro diz respeito a um erro na digitação do coeficiente do equipamento usina de 
asfalto que deveria ser de 0,0134 e não de 0,134, conforme composição de referência SINAPI 
– 72962 referente ao serviço auxiliar de usinagem de capa. 
 

 
Figura – Recorte da composição de referência da Administração evidenciando o coeficiente 10 vezes maior 

que o da composição SINAPI indicada. 
 
2) O segundo, refere-se à utilização no CBUQ binder da composição auxiliar de usinagem de 
CBUQ Capa, quando deveria ter sido utilizada a composição de usinagem de binder, 
Composição: “90010 - USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 P/ BINDER, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE (SINAPI 72963)”, cabendo destacar que a usinagem de binder é mais barata 
por se tratar de mistura mais aberta com menor quantidade de ligantes e menos filler.  
 
Assim, realizando as correções devidas, inclusive substituindo o custo CAP 50/70 por aquele 
disponível no site da ANP, mais confiável, tem-se as seguintes composições paradigmas para 
o CBUQ Capa:  
 

Quadro – Composição auxiliar paradigma usinagem CBUQ-Capa 
 

SINAPI 
72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 P/ CAPA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE t    
4083 Encarregado de turma H 0,005335 10,26 0,05 
6111 SERVENTE h 0,1067 6,68 0,71 

 Adicional de mão de obra 15,51%    0,12 
5808 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO chp 0,0134 381,22 5,11 
6242 PA CARREGADEIRA  SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 chp 0,0035 191,54 0,67 
7030 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L chp 0,0134 453,02 6,07 
73360 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP chp 0,0134 13,89 0,19 
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) m³ 0,161 60,00 9,66 

ANP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP), PARA PAVIMENTACAO, PENETRACAO 50/70 t 0,06 1.395,62 83.74 
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l 8 2,57 20,56 

cotação Brita Comercial (com frete) m³ 0,447 90,00 40,23 
     167,11 
 Total da Composição 167,10 

Fonte: Composição Sinapi (Adaptada) 
 

Quadro - Composição paradigma execução CBUQ-Capa 
 

SINAPI 
72965 

 
Fornecimento de CBUQ, faixa "C", usinagem e aplicação, exclusive transporte 

 
t    

T511 Encarregado de pavimentação H 0,03 29,37 0,88 
6111 SERVENTE h 0,10 6,68 0,67 



 

 

25961 RASTELEIRO h 0,075 6,16 0,46 
 Adicional de mão de obra 15.51%    0,30 
      

72962 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 P/ CAPA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE t 1 167,11 167,11 
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T chp 0,0125 94,40 1,18 
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T chi 0,0125 19,46 0,24 
5835 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H chp 0,0125 196,00 2,45 
5837 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H chi 0,0125 110,31 1,38 
5871 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCI chp 0,0125 137,93 1,72 
5873 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCI chi 0,0125 4787 0,60 

 Taxa de BDI  24%  177,00 
 Total da Composição 219,47 

Fonte: Composição Sinapi (Adaptada) 
 
Como o preço desse serviço no Contrato nº 152/2014 é de R$ 270,41/t, há um sobrepreço de 
R$ 50,94/t de CBUQ Capa. Assim como a quantidade total prevista para esse serviço é de 
41.866 toneladas, o sobrepreço total é de R$ 2.132.654,04. Como a quantidade medida até a 
12ª medição foi de apenas 279,4 toneladas, o superfaturamento corresponde a R$ 14.232,64. 
 
Ainda em relação ao CBUQ Capa cabe destacar que o preço paradigma da CGU é 
conservador, pois leva em conta o percentual de CAP de 6% em peso, enquanto segundo traço 
apresentado esse percentual seria de 5,5%. Ademais, a CGU utilizou como agregados graúdos 
a brita, mais cara em Belém que o seixo.  
 
Seguindo o mesmo padrão para as composições de CBUQ Binder, tem-se que: 
 

Quadro - Composição auxiliar paradigma usinagem CBUQ-Binder. 
 

SINAPI 
72963 

 
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 P/ BINDER 

 
t    

4083 Encarregado de turma H 0,005335 10,26 0,05 
6111 SERVENTE h 0,1067 6,68 0,71 

 Adicional de mão de obra 15.51%    0,12 
5808 USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO chp 0,0134 381,22 5,11 
6242 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3 chp 0,0035 191,54 0,67 
7030 TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L chp 0,0134 453,02 6,07 
73360 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP chp 0,0134 13,89 0,19 
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) m³ 0,161 60,00 9,66 

ANP CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO (CAP), PARA PAVIMENTACAO, PENETRACAO 50/70 t 0,05 1.395,62 69,78 
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l 8 2,57 20,56 

cotação Brita Comercial (com frete) m³ 0,473 90,00 42,57 
     155,49 
 Total da Composição 155,49 

Fonte: Composição Sinapi (Adaptada) 
 

Quadro - Composição paradigma execução CBUQ-Binder 
 

SINAPI 
72965 

 
Fornecimento de CBUQ, binder, usinagem e aplicação, exclus ive trans porte 

 
t    

T511 Encarregado de pavimentação H 0,03 29,37 0,88 
6111 SERVENTE h 0,10 6,68 0,67 
25961 RASTELEIRO h 0,075 6,16 0,46 

 Adicional de mão de obra 15.51%    0,30 
      

72963 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70 P/ BINDER t 1 155,49 155,49 
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T chp 0,0125 94,40 1,18 
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 83 CV - 6,6T chi 0,0125 19,46 0,24 
5835 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H chp 0,0125 196,00 2,45 
5837 VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T/H chi 0,0125 110,31 1,38 
5871 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCI chp 0,0125 137,93 1,72 
5873 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCI chi 0,0125 47,87 0,60 

 Taxa de BDI  24%  165,38 
 Total da Composição 205,07 

Fonte: Composição Sinapi (Adaptada) 



 

 

 
Como os preços do CBUQ Binder no Contrato nº 152/2014 são de R$ 270,12/t, há um 
sobrepreço de R$ 65,05/t. Assim, como a quantidade total prevista para esse serviço é de 
9.542,8 toneladas, o sobrepreço total é de R$ 620,759,14. Como a quantidade medida até a 
12ª medição foi de apenas 265,03 toneladas, o superfaturamento corresponde a R$ 17.240,20. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“19. Sobrepreço nos serviços de CBUQ capa e binder  
 
Comentários/Justificativas 
 
Para o custo do CBUQ, a ANP informa que no cálculo dos preços médios mensais divulgados 
no site eletrônico da ANP, são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de 
acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, 
com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias 
existentes entre as unidades da federação) e sem inclusões de fretes entre origem e destino do 
produto.  
 
Desta forma, na composição paradigma constante no Relatório de Auditoria não foi 
considerado o custo do transporte do CAP do fornecedor (refinaria) até a local de usinagem 
do CBUQ e nem o valor da taxa do ICMS (17%). Da mesma forma, deve ser considerado o 
valor do transporte do material betuminoso até a cidade de Belém.  
 
Certamente que existem fornecedores de CAP na cidade de Belém, todavia os custos para a 
aquisição deste material junto a estes revendedores também trazem embutidos os custos de 
transporte.  
 
As refinarias que fornecem materiais betuminosos para Belém/PA são as situadas em 
Manaus/MA ou Fortaleza/CE. Os revendedores de Belém/PA adquirem os produtos de 
Manaus, cujos transportes são procedidos por meio de balsas.  
Diante do exposto, o custo das composições de CBUQ constante na composição paradigma 
deveria contemplar o custo do transporte do material betuminoso. Os custos dos transportes 
de materiais betuminosos seguem a metodologia do DNIT definida na Instrução de 
Serviço/DG nº 02, que entrou em vigor a partir de 18/01/2011, seguindo as orientações 
determinadas pelo TCU no acórdão 3402/2010 de 08/12/2010, conforme segue: 
 
Custo transporte a quente = 24,715 + 0,247 x Distância.  
 
A distância entre Manaus e Belém por meio de balsa é de 1.600 km.  
 
Assim, o custo do transporte incluído o ICMS é de:  
( 
24,715 + 0,247 x 1.600) = 512,09/t, base janeiro de 2009 
 



 

 

Para as condições de transporte para o estado do Para, o oficio circular 032/2000, de 
28/06/2000, do DNIT, determina que:  
 
Informamos que, para a região amazônica, nos trechos rodoviários sob jurisdição do 1° DRF, 
2° DRF e 22° DRF serão aplicadas às fórmulas básicas, fatores de multiplicação conforme 
as situações especificadas a seguir:  
 
1 - Para os trechos rodoviários onde o tráfego de forma normal; aplicar-se-á as fórmulas 
básicas aprovadas, um fator de multiplicação de 1,18 sobre as fórmulas básicas, devido à 
majoração que reflete a correção da mão de obra e reposição de peças.  
 
2 - Para trechos rodoviários com ocorrência de travessias de balsa e/ou atoleiros, e/ou outras 
dificuldades graves que não as de limitações de carga aplicar-se-á às fórmulas básicas o 
multiplicador de 1,27 refletindo a correção de mão de obra, e as dificuldades específicas de 
deslocamento.  
 
3 - Para rodovias com limitação de carga, a exemplo a BR-319, trecho Humaitá - Manaus, 
quando tal limitação implicar mudança de equipamento para utilizar caminhões de menor 
porte aplicar-se-á às fórmulas básicas um fator de correção de 1,90.  
 
Temos ainda que atualizar para a data base do orçamento do projeto, pelo índice de 
reajustamento de pavimentação, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, sendo:  
 
Reajustamento de janeiro de 2009 a novembro de 2013 
 
Índices:  
 
Janeiro/09 = 224,777  
 
Nov/13 = 264,046  
 
Reajuste = (264,046 - 224,777) / 224,777 = 0,1747 x 100 = 17,47%  
 
Para o caso em tela deve-se aplicar os fatores previstos nos itens “2”. Desta maneira, o custo 
final de transporte para o valor de referência deste contrato é de: custo do transporte = R$ 
512,09/t ×1,27x 1,1747 = R$ 763,97/t. Assim, o preço final do orçamento base para o 
transporte do material betuminoso é de R$ 973,76/t, com o BDI de 27,46% do Edital.  
 
Considerando a ausência de previsão desse valor, e que, por outro lado, a quantidade de CAP 
previsto para obra, da ordem de 3.084,52 t, existe uma defasagem de R$ 3.003.582,20, a qual 
representa uma perda real a que o contratado será submetido e deverá suportar, inexistindo, 
portanto, sobrepreço.  
 
Quanto ao critério de utilização produtiva dos equipamentos utilizado no orçamento base, 
fica evidente que a busca pela produtividade mais adequada e possível para o caso desse 
Contrato, mesmo que tenha aplicado apenas sobre a utilização horária da usina de asfalto, 
mas que reflete o custo mais adequado do serviço. 
 
O equipamento que, de fato, deveria receber a intervenção da Contratante é o tanque 
estacionário com serpentina, capacidade de 30t, cujo custo horário independe da produção 



 

 

horária da equipe mecânica. O queimador deve manter a temperatura do CAP no limite 
aceitável das especificações técnicas, independente da usina estar produzindo ou não. A usina 
de asfalto não pode produzir por hora quantidades maiores do que as frentes de serviço 
permitem aplicar.  
 
O SINAPI, na composição 72962 - usinagem de CBUQ, adota a mesma produção horária do 
SICRO de 75t/h, todavia as condições de execução na área urbana específica, não 
comportaram, durante a execução, este nível de produção, dadas as limitações de aplicação 
da massa na pista. 
 
De todo modo, especificamente para este serviço, no propósito de obter o limite de preço, 
conforme a legislação determina, não há razão para que não se utilize o custo de usinagem 
da tabela do SINAPI, mesmo sem considerar o transporte do material betuminoso. 
 

 
 
A tabela acima evidencia o valor que a tabela do SINAPI calcula para o custo de usinagem 
de CBUQ para a camada de rolamento. Em uma eventual modificação desta composição, o 
primeiro aspecto que deve ser analisado é a produção horária, proveniente do Sicro, a qual 
é própria de obras rodoviárias em áreas não urbanas e com frentes de trabalho que 
conseguem propiciar capacidade de aplicação do CBUQ nas quantidades produzidas nas 
usinas.  
 
A redução dos custos dos insumos em uma pretendida adequação não pode ser aplicada sem 
uma avaliação mais aprofundada da CPU. Todavia, foram utilizados os salários com os 
Encargos Complementares, vistos serem uma obrigação prevista.  
 
Aplicando-se o custo de usinagem de R$ 193,29 na composição de execução na pista, obtém-
se o preço de R$ 271,95/t: 
 



 

 

 
 
Além de todo o exposto, importa registrar que o contratado tem a obrigação de suportar os 
custos pelo período de um ano sem reajustamento, enquanto os preços de referência não 
possuem esse compromisso. Não se pretende argumentar sobre a antecipação da inflação nos 
preços contratados, porém é fato incontroverso que os preços do Contrato, justamente por 
não trazerem a carga da inflação futura, sofre uma perda ao longo do período de 12 meses. 
Assim, caso o aumento do salário mínimo de janeiro reflita nos salários dos funcionários, a 
recuperação do aumento destes custos só se processará no próximo novembro, que é o mês 
base desse Contrato. Desta forma, na hipótese de se elaborar os preços de referência, nos 
moldes que foram feitos os preços calculados nas composições paradigmas constantes no 
Relatório de Auditoria, é imprescindível que se analise o comportamento dos preços pelo 
período de 12 meses.  
 
Relativamente à utilização do mesmo custo para os serviços de binder e capa, a especificação 
do DNIT estabelece os limites superiores e inferiores das faixas granulométricas dos 
agregados. Existe uma sobreposição das curvas granulométricas das faixas “B” e “C”, 
definidas pelas normas técnicas do DNIT. Desta forma, existe uma amplitude da curva 
granulométrica da faixa “C”, que também atende a faixa “B”.  
 
As quantidades contratadas do CBUQ faixa “B” não justificam os custos de controle e 
alteração na regulagem da dosagem dos agregados, mesmo porque não houve a previsão 



 

 

deste tipo de custo (instalações industriais, inclusive equipe) no orçamento base e 
composições paradigmas constantes no Relatório de Auditoria.  
 
Conclusão  
 
Pelo exposto, restou demonstrada a inexistência de sobrepreço nesse item específico.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 15, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU. A análise CAIXA dos custos 
do empreendimento em questão, realizada com base nos regramentos e normativos para 
contratos de financiamento com recursos exclusivos do FGTS e da Prefeitura de Belém, 
concluiu pela adequabilidade dos valores propostos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Novamente a Prefeitura ao invés de tentar demonstrar a exatidão das composições de 
referência, que estão com erros evidentes, busca novas composições com novos parâmetros 
para justificar o custo contratual. Diga-se, neste caso, utilizando a metodologia do DNIT de 
maneira equivocada.  
 
Especificamente em relação a metodologia do DNIT, há que se destacar que o BDI para 
aquisição e transporte de material betuminoso é no máximo de 15%, assim se a Prefeitura quer 
utilizar essa metodologia deveria empregar BDI diferenciado de 15%, e não os 27,63%. Neste 
sentido recorta-se trecho da Portaria nº 349, de 06 de março de 2010 do DNIT: 
 

 
 
Cabe destacar que o BDI diferenciado de 15% também deve ser aplicado para os serviços de 
transporte de material betuminoso, o que também não foi observado nos cálculos da Prefeitura, 
conforme a exegese dos Acórdãos nº 2.649/2007 e 1.077/2008, ambos do Plenário do TCU, e 
do Memorando-Circular nº 12/2012/DIREX/DNIT, de 9 de março de 2012. Dos referidos 
acórdãos tem-se que:  
 
“b) Para os serviços de transporte de materiais betuminosos, também por analogia, adotar-
se-á obrigatoriamente o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) diferenciado de 15,0% 
(quinze por cento).” 
 
Assim, na metodologia do DNIT, o preço do CAP 50/70 em Belém seria de R$ 1.585,63/t 
(com BDI de 15% e ICMS de 17%), enquanto a Municipalidade utiliza o valor de R$ 
1.895,52/t (1.482,50*1,2674), ou seja, R$ 309,89/t mais caro.  
 



 

 

Em segundo lugar, o orçamentista deveria buscar qual dos possíveis fornecedores em: 
Manaus, Ceará, ou Belém; resultaria em um menor custo de aquisição para a Administração. 
Neste caso, levando-se em conta o binômio “custo de aquisição + transporte”, o que também 
não foi feito. De fato, se utilizou o custo total maior do Amazonas, quando o custo menor seria 
de Belém-PA, de R$ 1.635,88/t (já incluindo um frete com DMT de 25km), não demonstra-
se o cálculo aqui para não deixar o relatório ainda mais extenso:  
 

 
 
De fato, se utilizarmos a metodologia do DNIT de aquisição e transporte betuminoso o 
sobrepreço seria ainda maior, pois a CGU utilizou como parâmetro o custo da ANP para 
Belém (R$ 1.144,41/t com ICMS de 18%), sem a utilização do BDI diferenciado e do custo 
de transporte, o que resultou em um preço de R$ 1.730,57/t.  
 
Vale destacar que na nova composição ainda figura um custo sobre a rubrica de “Mobilização 
e instalação das instalações industriais para 51.408,83 t” inexistente na proposta da 
contratada e na composição de referência da administração. Entende-se que tal custo já estaria 
previsto nos custos dos itens: 02.01.08 – Mobilização de Equipamentos e no de Manutenção 
e 04.02 - Operação do canteiro de obra e, portanto, é indevido nesta composição. Ademais, 
no caso prático a massa asfáltica está sendo adquirida de uma usina local, massa asfáltica 
comercial, e portanto, estes custos inexistem para o Consórcio.  
 
Na composição da Prefeitura também foi incluído o custo unitário 28 kg “CIMENTO 
PORTLAND COMUM CP I- 32”, que não consta das referências oficiais, esse custo seria 
referente ao filler, material fino adicionado a mistura para que a faixa granulométrica se 
encaixe na curva. Porém, nesta obra específica, tal material não está sendo utilizado, tanto na 
capa quanto no binder, conforme controle tecnológico da obra, recortado abaixo: 
 



 

 

 
 

 
 
Há que se destacar que a diferença de custo entre a capa e o binder seria de R$ 14,4/t, como a 
quantidade de binder prevista no orçamento inicial seria de 9.542,80t representa uma diferença 
de R$ 137.416,32, que justifica o ajuste do traço, diversamente do alegado pela 
Municipalidade. Ademais, o próprio orçamento e o projeto de pavimentação diferenciam os 
dois serviços. Valendo ainda destacar que, o controle tecnológico da obra indica a existência 
de dois traços conforme recortado acima.  
 
Por fim, há que se observar que o sobrepreço apontado pela CGU é bastante conservador, 
visto que, nos mesmos controles tecnológicos os percentuais de CAP 50/70 utilizados nas 
misturas são significativamente menores que os das composições padrão SINAPI, a saber: 
para o binder as composições oficiais indicam o consumo de 5%, enquanto na obra se utiliza 
4,5%, 10% menos; por sua vez para a capa a referência utiliza 6% enquanto na obra o traço 
indica 5,2%, 13,3% menos. Recorta-se trecho do ensaio de dosagem Marshall apresentado 
pela prefeitura para a capa:  



 

 

 

 
 
Ou seja, a contratada está a incidir em custos ainda menores que os indicados pela CGU.  

Assim, diante de todo exposto não se acata os argumentos apresentados pela Prefeitura e 
mantem-se o entendimento inicial desse Controle Interno.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Não foram trazidos fatos novos que elidissem os achados da CGU, razão pela qual mantém-
se o apontamento.  
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.18. Sobrepreço na execução de estacas tipo hélice continua 300mm e 500mm 
 
Fato 
 
No Contrato nº 152/2014 existem dois custos para estacas tipo hélice continuas, qual sejam: 
R$ 188,24/m para as estacas com diâmetro de 50 cm e R$ 111,24/m para as estacas de 30cm. 
Cabe destacar que esse último custo foi incluído no 2º Termo Aditivo, a partir de uma 
composição de preços unitários que usou como referência três cotações de preço realizadas 
pelo próprio Consórcio BRT-Belém, junto a seguintes empresas: FN Sondagens, Costa 
Fortuna e Geofort. 



 

 

 
A primeira ressalva a ser realizada é que o procedimento realizado não seria o mais adequado 
para garantir o interesse público, visto que seria mais prudente que as cotações tivessem sido 
executadas por servidores da prefeitura. 
 
Cabe destacar que a própria empresa Geofort havia apresentado, há época da elaboração do 
orçamento do edital, cotação para as estacas tipo hélices contínuas de 50 e 30 cm. Naquela 
data, o preço ofertado à Prefeitura, para o segundo diâmetro de estacas, foi significativamente 
inferior ao da cotação realizada para o Consórcio, conforme abaixo:  
 

 
Figura - Recorte da proposta da empresa Geofort que justificava o preço da licitação. 

 



 

 

 
Figura - Recorte da proposta da empresa Geofort justificando preço novo no Contrato nº 152/2014. 

 
Assim, como a Prefeitura já dispunha de cotação anterior a licitação, desprezou-se as cotações 
do Consórcio, e por conseguinte, o paradigma foi a cotação anterior da Prefeitura. 
 
No que tange às Estacas Hélice 500mm, foram corrigidos os valores unitários mão de obra já 
tratados neste relatório. Desta forma apresenta-se as composições de preços para os dois 
serviços:  
 

Quadro - Composição paradigma execução estaca hélice continua 500 mm 
 
 Es taca Hélice 500mm perfurada em solo Und. Coef. Custo Unitário Custo 

6111 SERVENTE h 0,2 6.69 1,34 
 Adicional de mão de obra 20.51%    0,27 
 

3345 GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 ATE 80KVA * DIESEL, REBOCAVEL, 
ACIONAMENTO MANUAL (SINAPI: 3345) h 0,1 10,76 1,08 

Cotação Concreto de 35 Mpa (proposta TALBMIX, perda 10%) m³ 0,2159 393,00 84,84 
Cotação Taxa de bombeamento* m³ 0,2159 30,00 6,48 
Cotação EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 50CM P/ ATÉ 100TF (cotação GEOFORT) m 1 45,00 45,00 

1 A 00 002 50 Transporte canteiro -pista (1 A 00 002 50 - Betoneira DMT 6 km) txkm 3,1086 0,76 2,36 
 Custo Total= 141,37 
 PREÇO TOTAL c\ BDI de 24%= 175,29 
 

Quadro - Composição paradigma execução estaca hélice continua 300 mm 
 
 Es taca Hélice 300mm perfurada em solo Und. Coef. Custo Unitário Custo 

6111 SERVENTE h 0,2 6,69 1,34 
 Adicional de mão de obra 20.51%    0,27 
 

3345 GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 ATE 80KVA * DIESEL, REBOCAVEL, 
ACIONAMENTO MANUAL (SINAPI: 3345) h 0,1 10,76 1,08 

Cotação Concreto de 35 Mpa (proposta TALBMIX, perda 10%) m³ 0,0777 393,00 30,54 
Cotação Taxa de bombeamento* m³ 0,0777 30,00 2,33 
Cotação EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE DN 30CM P/ ATÉ 100TF (cotação GEOFORT) m 1 35,00 35,00 

1 A 00 002 50 Transporte canteiro -pista (1 A 00 002 50 - Betoneira DMT 6 km) txkm 1,119096 0,76 0,85 
 Custo Total= 71,41 
 PREÇO TOTAL c\ BDI de 24%= 88,55 
 
Logo, tem-se um sobrepreço de R$ 12,95/m no serviço de estaca hélice contínua 500mm 
perfurada em solo, representando 7,4% do preço do serviço. Assim como a quantidade 
prevista na planilha contratual é de 29.611 m³, o sobrepreço total é de R$ 383.462,45. Como 



 

 

até a 12ª medição foram medidos 819,60 m³, o superfaturamento corresponde a R$ 10.613,82. 
 
Por sua vez, tem-se um sobrepreço de R$ 22,69/m de estaca hélice contínua 300mm perfurada 
em solo, representando 25,6% do preço do serviço. Considerando que a quantidade prevista 
na planilha contratual é de 4.741 m³, o sobrepreço total é de R$ 107.573,29. Como até a 12ª 
medição foram medidos 3.408,76 m³, o superfaturamento corresponde a R$ 77.344,76. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“20. Sobrepreço na execução de estacas tipo hélice-continua 300mm e 500mm  
 
O Relatório de Auditoria indica que os preços estariam acima dos referenciais máximos.  
 
Comentários/Justificativas  
 
A composição apresentada no Relatório Preliminar indica a utilização do grupo gerador, 
porém o custo utilizado é apenas relativo ao aluguel. 
 
 
O item de serviço do SINAPI “73321 - grupo gerador transportável sobre rodas 60/66KVA 
(CP) diesel 85CV, exclusive operador”, apresenta o custo de R$ 47,34/h que, somado ao 
custo de operador, tem um custo de R$ 60,47/h. Mesmo com o coeficiente de utilização de 
0,10 o custo final do serviço passaria de R$ 141,37 (calculado pelo Relatório de Auditoria) 
para R$ 146,34/m. Também foi corrigida a DMT de 6km para 10 km.  
 
Depois de promovidas as correções descritas e ao aplicar o BDI do orçamento base no custo 
corrigido da composição paradigma constante no Relatório de Auditora, obtém-se o preço de 
R$ 189,30. Este valor é superior ao preço contratado, de R$ 188,24/m. 
 

 
 
O valor obtido na composição de custo da “estaca hélice 500mm” é bastante conservador, 
visto que o consumo de 10% acima do diâmetro nominal dificilmente será alcançado. Porém, 



 

 

da forma apresentada na CPU, já é suficiente para demonstrar a coerência do preço 
contratado.  
 
Mesmo cercado de todos os cuidados operacionais que a técnica executiva exige, é 
improvável que se consiga um consumo igual ao volume geométrico do projeto, mesmo que 
este seja o objetivo dos profissionais envolvidos nas atividades do serviço. Esclarecendo que 
não se trata de perdas ou desperdícios, visto que o concreto ficará no elemento estrutural 
executado.  
 
Neste sentido, essa mesma perda não se pode aplicar na estaca hélice 300mm. Apenas a título 
de exemplo, veja que 1 cm de diferença na espessura do furo de 500mm representa 4% de 
perda, enquanto representa 9,4% na estaca de 300mm.A especificação técnica do DER/SP 
estabelece que em condições normais o diâmetro efetivo da estaca é de ordem de 15% a 20% 
superior ao do furo, acarretando aos volumes adicionais em torno de 20% a 30%, 
relativamente ao previsto no projeto.* 
 
* Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo – DER/SP. Especificação Téc. Estacas Hélice Contínuas. 
 
Mesmo considerando que o diâmetro seja apenas 15% acima do nominal, o consumo da 
estaca de 300mm será 35% maior que o volume geométrico. Assim, ao se promover as 
correções dos custos da CPU do serviço de “Estaca Hélice 300mm perfurada em solo” 
também será verificado o consumo adequado ao serviço.  
 
Nestas condições o custo referencial de execução da estaca hélice de R$ 37,00/m, mesmo não 
sendo o caso, já seria suficiente para justificar o preço contratado, conforme segue: 
 

 

 
 
Ressalte-se ainda, a necessidade de considerar o custo de guindaste para o lançamento da 
armação de aço e a maior dificuldade decorrente da natural resistência do tipo de serviço e 
de um encarregado de turma do contratado.  
 
Conclusão  
 
Restou evidenciado que esse item de serviço em referência apresenta preço compatível com 
as especificações técnicas do serviço.” 
 
Posicionamento da CAIXA 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 16, a CAIXA informou:  
 



 

 

“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU. A análise CAIXA dos custos 
do item em questão concluiu pela adequabilidade dos valores propostos, conforme já 
mencionado anteriormente em relação à metodologia de análise.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Novamente, a Prefeitura não tenta demonstrar a correção das composições iniciais ou das 
propostas da contratada, inclusive da composição negociada no segundo aditivo para estaca 
hélice contínua de 300mm. Neste sentido há que se observar que, em nenhuma das 
composições apresentadas pela Contratada ou Prefeitura havia custos relativos a transporte, 
grupo gerador ou operador deste. Ademais, é evidente, no ponto inicial, que o sobrepreço 
decorreu de cotação do serviço de perfuração da estaca a um preço muito maior que o devido 
R$ 53,00/m (R$ 49,37/m), contra R$ 35,00/m, o que não é enfrentado pela Administração em 
sua resposta. De qualquer forma passa-se a analisar as alegações da Prefeitura.  
 
Especificamente em relação ao operador de grupo gerador esse custo não existe, visto que os 
grupos geradores não precisam de um operador ao lado para funcionarem. Na prática, são 
apenas acionados e desligados pelo encarregado da frente de serviço, quando muito requerem 
uma conexão feita por um eletricista num primeiro momento, mas tal custo é desprezível e é 
remunerado pela Administração Local. Reconhecendo essa situação apontada pela CGU no 
Relatório de Fiscalização nº 201412671, o DNIT retirou dos custos do SICRO 2, a partir de 
maio/2015 o custo desses, supostos, operadores no custo horário dos grupos geradores, vide 
abaixo informe do SICRO da referida data:  
 

 
 



 

 

 
 
Assim resta evidente que o custo com operador deste equipamento é indevido. Contudo 
reconhece-se que o custo com o grupo gerador foi indicada correspondência equivocada no 
SINAPI.  
 
Conforme alegado anteriormente, vale repisar que entende-se haver duplicidade nos custos de 
encargos complementares, então os custos horários da mão de obra da Prefeitura apresentados 
não condizem com a realidade.  
 
Em relação as perdas a CGU adotou o coeficiente de 10% indicado para o Novo SICRO, para 
qualquer diâmetro de estaca, vide Volume 10, Conteúdo 6 – Fundações, Tomo 6.1 – Estacas, 
fl.15 (disponibilizado para consulta pública no endereço: http://www.dnit.gov.br/custos-e-
pagamentos), visto que, a Equipe de Auditoria participa da Câmara Técnica do Novo Sicro e 
conhece que esse é o valor que foi aferido pela FGV recentemente. A princípio, entende-se que 
remunerar uma perda de 35% seja excessivo, sendo remunerar improdutividade da Contratada. 
 
No que tange às Estacas Hélice 500mm, foram corrigidos os valores unitários de mão de obra 
já tratados nesta Nota Técnica. Desta forma apresentam-se as composições de preços para os 
dois serviços:  
 

Quadro 23A - Composição paradigma execução estaca hélice continua 500 mm. 
 

 
 

Quadro 24A - Composição paradigma execução estaca hélice continua 300 mm. 
 



 

 

 
 
Logo, tem-se um sobrepreço de R$ 8,41/m no serviço de estaca hélice contínua 500mm 
perfurada em solo, representando 4,7% do preço do serviço. Assim como a quantidade 
prevista na planilha contratual é de 29.611 m, o sobrepreço total é de R$ 249.028,51. Como 
até a 12ª medição foram medidos 819,60 m, o superfaturamento corresponde a R$ 6.892,84.  
 
Por sua vez, tem-se um sobrepreço de R$ 18,15/m de estaca hélice contínua 300mm perfurada 
em solo, representando 19,5% do preço do serviço. Considerando que a quantidade prevista 
na planilha contratual é de 4.741 m, o sobrepreço total é de R$ 86.049,15. Como até a 12ª 
medição foram medidos 3.408,76 m, o superfaturamento corresponde a R$ 61.868,99.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Não foram trazidos fatos novos que elidissem os achados da CGU, razão pela qual mantém-
se o apontamento.  
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.19. Sobrepreço nos elementos de drenagem (poços de visitas e bocas de lobo) 
 
Fato 
 
O projeto básico e o orçamento são contraditórios em relação aos elementos de drenagem, 
isso porque o orçamento trouxe apenas o preço para um tamanho único de PV, item 
08.05.14, com as seguintes dimensões 1,5 x 1,5 x 2,5m. Enquanto no projeto básico existia 
a previsão de diversos tamanhos de PV, a depender, dentre outros aspectos, do diâmetro 
das tubulações, conforme projeto: DE-F01-B41-0018. Assim, houve a necessidade de se 
incluir preços novos no Contrato nº 152/2014 para os poços de visita. 
 
De fato, o preço ofertado inicialmente foi desprezado e foram incluídas no Primeiro 
Termo Aditivo diversas composições de preços para os diversos modelos dos poços de 
visita indicados no projeto executivo. Passa-se a analisar a composição para o 
“08.06.06.04 - Poço de Visita PV - Tipo 1 DN 600 ATÉ 1000” poço de visita com maior 
quantitativo previsto:  
 
Quadro - Composição do Consórcio para o serviço “08.06.06.04 - Poço de Visita PV - 

Tipo 1 DN 600 ATÉ 1000” incluída no 1º Termo Aditivo 
 

Item Serviço Unidade 
08.06.06.04 Poço de Visita - PV - Tipo 1 DN 600 ATÉ 1000 unid. 

      
Código Descrição Unidade Coeficiente Custo. Unitário Custo Total 

 MÃO DE OBRA     



 

 

2020 PEDREI RO H 32,438000 6,41 207,93 
2099 SERVENTE H 97,286000 5,13 499,08 
2013 CARPI NTEI RO H 1,246000 6,39 7,96 
2014 AJUDANTE DE CARPI NTEI RO H 0,126000 5,27 0,66 
2016 AJUDANTE DE FERREI RO - ARMADOR H 11,648000 5,26 61,27 
2102 ARMADOR   - OFI CI AL FERREI RO H 11,648000 6,63 77,23 

      
 MATERIAL  / SERVIÇO     
 

(SI NAPI ) 25067 
BLOCO  CONCRETO  ESTRUTURAL, FBK 4,5 MPA, 19 X 19 X 39 CM, ESP. 

PAREDE: TRANSVERSAL = OU > 25 MM E UN 3,96 LONGI TUDINAL = OU > 

32 MM (NBR 6136) 

 
und 

 
179,320000 

 
3,96 

 
710,11 

11012 COMPENSADO PLASTI FI CADO 15MM M2 31,690000 32,13 1.018,20 
11046 PI NUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO M 37,394200 2,01 75,16 
11066 PI NUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO M 57,358900 0,91 52,20 
11070 PI NUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA M 60,211000 3,41 205,32 
17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLI DO Kg 60,211000 4,48 269,75 
11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BI TOLAS KG 147,680000 5,52 815,19 
17740 ARAME RECOZI DO N. 16 E N. 18 Kg 2,953600 4,18 12,35 

11020110 Concreto Fck=10MPa para l astro M3 2,121000 497,96 1.056,17 
11010907 Concreto Fck=30 Mpa M3 1,548000 406,15 628,72 

      
      

MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO                                        4.843,17 
MÃO-DE-OBRA                                            854,13 

ENCARGOS SOCIAIS         89,97%                      768,47 
TOTAL PARCIAL                                           6.465,77 

B.D.I         24,00%                   1.551,78 
TOTAL GERAL                                          8.017,55 

Fonte: 1º Termo Aditivo 
 
Primeiramente, cabe observar, novamente, o jogo de planilha realizado, no qual o preço 
unitário do aço e do lastro de concreto mais que dobraram em relação ao preço proposto 
pelo Consórcio em sua proposta vencedora do certame, conforme ilustrado a seguir: 
 
Quadro - Composição do Consórcio para o serviço de Poço de visita na Proposta Vencedora 
da Licitação 
 



 

 

 
Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec 

 
Voltando à composição “Poço de Visita PV - Tipo 1 DN 600 ATÉ 1000” (quadro 
“Composição paradigma execução estaca hélice continua 300 mm”), percebe-se que os 
quantitativos não correspondem ao necessário para execução do serviço segundo projeto 
DE -03.01.00/612-109, Rev. 3, nos itens a saber: 1) a composição do Consórcio não traz 
o custo da argamassa de assentamento e de reboco do PV; 2) o volume de concreto de 
lastro é maior que o de concreto estrutural*; e 3) é utilizada vultosa quantidade de fôrmas 
(itens em amarelo) quando o emprego de blocos de concreto dispensa a maior parte delas, 
pois os pilaretes são concretados no interior dos blocos. 
 
* O Consórcio multiplicou a área da base de 4,24 m² (2,06 x2,06) por 0,5m e não por 
0,05m, dai 2,12 m³ quando deveria ser 0,212m³.  
 
Assim, corrigindo os preços unitários, acrescentando os custos de escavação e de reaterro 
e considerando os quantitativos conforme projeto DE -03.01.00/612-109, temos a seguinte 
composição de serviço de referência: 
 
Quadro - Composição paradigma para o Poço de Visita PV - Tipo 1 DN 600 ATÉ 1000.  
 

Item Serviço Corrigido CGU 
08.06.06.04 Poço de Visita PV - Tipo 1 DN 600 ATÉ 1000 unid. 

      
Código Descrição Unidade Coeficiente Custo. Unitário Custo Total 

 MÃO DE OBRA     
4083 Encarregado de turma H 2,000 10,26 20,52

    

LASTRO 

Aço 



 

 

 MATERIAL / SERVIÇO   
Contrato Escavação mecânica de vala 1,50 a 3,00 metros m³ 27,677 14,59 403,80

Contrato Reaterro compacto de vala m³ 20,903 16,66 348,25

 
73998/6 

ALVENARI A DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, 
ESPESSURA 19CM, SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CI
MENTO, CAL E AREI A) 

 
M2 

 
15,528 74,78 1,161,16

74007/002 FORMA TABUAS MADEI RA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR  2X, I NCL
MONTAGEM E DESMONTAGEM. 

M2 8,041 35,51 285,54

4884 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI MENTO E AREI A), PREPARO MANUAL M3 0,621 427,37 265,44

74254/002 
(modificado) 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM.  6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECI MENTO/
CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO 

 

KG 
 

151,000 6,23 940,67

CGU Concreto Fck=10MPa para l astro M3 0,212 288,91 61,30

11010907 Concreto Fck=30 Mpa M3 1,339 406,15 543,87

      
MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO           4.030,55

TOTAL PARCIAL            4.030,55

B.D.I         24.00%                      967,33

TOTAL GERAL            4.997,88

 
Observação: 1) O concreto especificado em projeto é o de 25 Mpa, mas foi utilizado o de 30Mpa porque já 
possuía preço em contrato. 2) Os serviços de escavação e reaterro foram incluídos pela CGU, conforme consta 
da CPU de referência e dos critérios de medição, porém a fiscalização vem medindo esses valores em separado 
o que gera duplicidade, vide Constatação “Previsão e Pagamento de Serviços em Duplicidade”. 
 
Logo há um sobrepreço de R$ 3.019,67/por poço de visita “Poço de Visita PV - Tipo 
1 DN 600 ATÉ 1000”, 60,4%. Assim, como a quantidade desses poços nos trechos 1 e 2 
é de 266 unidades*, o sobrepreço total é de R$ 803.232,22. Como até a 12ª Medição haviam 
sido medidos 42 poços de visita desse modelo, o superfaturamento é de R$ 126.826,14. 
 
*Não temos os quantitativos do 3º trecho. 
 
Cabe destacar que as irregularidades referentes aos preços do lastro e do aço, aqui 
destacadas, se repetem nos serviços: 08.06.06.05 a 08.06.06.12. No que se refere aos 
quantitativos, merecem revisão todos os tipos de PVs. 
 

 
Figura – Fotografia da execução dos PVs, que acompanha as medições 



 

 

 
Por sua vez, para as bocas de lobo as irregularidades vão além das alterações de preços 
unitários do aço, do lastro e das divergências de quantitativos. No caso das bocas de lobo, 
apesar do projeto executivo especificar concreto estrutural de 25 Mpa (Nota 4 da prancha DE-
03.01.00/6I2-209), a composição incluída no primeiro aditivo traz como material o insumo: 
“ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL 
SIKAGROUT OU EQUIVALENTE” a um custo de R$ 3.984,00/m³ (R$ 1,66/kg vezes a 
densidade do concreto de 2.400 t/m³), ou seja, quase 10 vezes superior ao concreto.  
 

Quadro - Composição Contrato nº 152/2014 – Boca de Lobo Dupla. 

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec 
 
Cabe destacar que o Sikagrout é um produto geralmente utilizado para recuperação estrutural, 
e, apesar de poder ser utilizado em alvenaria estrutural, sua resistência nesse caso seria muito 
maior que a requerida em projeto, visto que o grout da Sika de menor resistência, Sikagrout 
250, possui 50 Mpa de resistência aos 28 dias, enquanto no projeto foi especificado metade, 
ou seja, 25 Mpa*. 
 
* O Sikagrout 212 possui, por sua vez, resistência de 70 Mpa. Não é possível pela descrição 
do SINAPI saber a qual grout da Sika o insumo código 134 se refere. 
 
Cabe ressaltar que o método construtivo das bocas de lobo é idêntico aos dos poços de visita, 
ambos em blocos de concreto. Assim não faz sentido que nos primeiros seja utilizado grout a 
R$ 3.984,00/m³ e nos segundos concreto de 25 Mpa a R$ 406,15/m³. Cabe destacar, inclusive, 
que os poços de visitas tem maior profundidade média e maiores dimensões e, portanto, 

Item Serviço Unidade 
08.06.06.14 Boca de Lobo Dupla (BLD)    uni d. 

      
Código Descrição Unidade Coeficiente Custo. Unitário Custo Total 

 MÃO DE OBRA     
2020 PEDREIRO H 20,850000 6,41 133,65 
2099 SERVENTE H 18,750000 5,13 96,19 
2013 CARPINTEIRO H 3,710000 6,39 23,71 
2014 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,710000 5,27 19,55 
2001 AJUDANTE GERAL H 8,500000 5,47 46,50 
2102 ARMADOR - OFI CIAL FERREIRO H 6,210000 6,63 41,17 

      
 MATERIAL / SERVIÇO     
 

(SI NAPI) 25067 
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL, FBK 4,5 MPA, 19 X 19 X 39 CM, ESP. 

PAREDE: TRANSVERSAL = OU > 25 MM E UN 3,96 LONGITUDINAL = OU > 

32 MM (NBR 6136) 
und 144,990000 3,96 574,16

11012 COMPENSADO PLASTIFI CADO 15MM M2 6,870000 32,13 220,73 
11046 PINUS - PONTALETE DE 3" X 3" - BRUTO M 8,106600 2,01 16,29 
11066 PINUS - SARRAFO DE 1" X 4" - BRUTO M 12,434700 0,91 11,32 
11070 PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA M 13,053000 3,41 44,51 
17515 PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO Kg 13,053000 4,48 58,48 
11510 AÇO CA-50A OU B - MÉDIA BITOLAS KG 81,210000 5,52 448,28 
17740 ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 Kg 1,624200 4,18 6,79 

11020110 Concreto Fck=10MPa para l astro M3 0,170000 497,96 84,65 
10630 ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3 M3 0,506000 345,79 174,97 
10550 PEDRISCO LIMPO M3 0,496000 59,12 29,32 

(SI NAPI) 134 ARGAMASSA    AUTONIVELANTE   PARA    GROUTEAMENTO    EM    GERAL 

SI KAGROUT OU EQUIVALENTE Kg 1.599,675000 1,66 2.655,46 
84003 ÁGUA   POTÁVEL   -  FORNECIMENTO    EM   CAMINHÃO    TANQUE   CAM. 

10.000 L -EMPR. QUE FORN. NO MUNICÍPIO (P/CONSTRUTORA) M3 0,257920 14,07 3,63 

      
MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO                  4.328,59 

MÃO-DE-OBRA                      360,77 
ENCARGOS SOCIAIS               89,97%                                  324,59 

TOTAL PARCIAL                  5.013,95 
B.D.I               24,00%                              1.203,35 

TOTAL GERAL                  6.217,30 



 

 

sofrem mais empuxo do solo, ou seja, se algum desses elementos de drenagem precisaria de 
materiais de melhor qualidade, seriam os poços de visita e não as bocas de lobo*. 
 
* Frisa-se que não há distinção de materiais nos projetos executivo entre os dois elementos de 
drenagem. 
 

 
Figura - Fotografia da execução de boca de lobo e PV, que acompanha as medições 

 
Assim, fazendo as correções necessárias, a CGU chegou a seguinte composição de serviço 
para as bocas de lobo duplas: 
 

Quadro - Composição paradigma – Boca de Lobo Dupla. 
 

Item Serviço Corrigido CGU 
08.06.06.14 Boca de Lobo Dupla (BLD)    uni d. 

      
Código Descrição Unidade Coeficiente Custo. Unitário Custo Total 

 MÃO DE OBRA     
4083 Encarregado de turma H 1,000 10,26 10,26 

      
 MATERIAL / SERVIÇO     

Contrato Escavação mecânica de vala 1,50 a 3,00 metros m³ 21,715 14,59 316,82 
Contrato Rea terro compacto de vala m³ 15,036 16,66 250,50 

 
73998/6 

ALVENARI A  DE  BLOCOS   DE  CONCRETO   ESTRUTURAL   19X19X39CM, 

ESPESSURA    19CM,   ENTADOS    COM   ARGAMASSA    TRACO    1:0,25:4 

(CI MENTO, CAL E AREI A) 
 

M2 
 

14,500 
 

74,78 
 

1.084,31 
 

74007/002 FORMA  TABUAS  MADEI RA 3A  P/ PECAS  CONCRETO  ARM,  REAPR  2X, I

NCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. 
 

M2 
 

2,970 
 

35,51 
 

105,46 
 

4884 
 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI MENTO E AREI A), PREPARO MANUAL 

 
M3 

 
0,580 

 
427,37 

 
247,88 

74254/002 (modifica do) ARMACAO     ACO     CA-50,     DIAM.    6,3     (1/4)     À    12,5MM(1/2)     -

FORNECI MENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO KG 82,000 6,23 510,83 
CGU Concreto Fck=10MPa  para lastro M3 0,167 288,91 48,24 

36205 Chapéu de boca de lobo dupla und 1,000 23,62 23,62 
11010907 Concreto Fck=30 Mpa M3 0,984 406,15 399,68 

      
MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO                  2.997,60 

TOTAL PARCIAL                  2.997,60 
B.D.I                                              24,00%                                  719,42 

TOTAL GERAL                  3.717,02 
 



 

 

Desta forma resta demonstrado um sobrepreço de R$ 2.500,28/por boca de lobo dupla, 67,3%. 
Assim como a quantidade destes elementos de drenagem nos trechos 1 e 2 é de 200 unidades*, 
o sobrepreço total é de R$ 500.056,00. Como até a 12ª medição haviam sido medidas 34 bocas 
de lobos duplas o superfaturamento efetivado foi de R$ 85.009,52. 
 
* Não foram apresentados os quantitativos do 3º trecho. 
 
Por fim, frisa-se que o custo do grout foi incluído indevidamente em todas as bocas de lobo e 
de leão, ou seja, a irregularidade se estende também aos itens: 08.06.06.15, 08.06.06.16 e 
08.06.06.17. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“21. Sobrepreço nos elementos de drenagem (poços de visita e bocas de lobo)  
 
Comentários/Justificativas  
 
Quanto a esse item, aponta novamente o Relatório suposto “jogo de planilha” relativamente 
ao custo do aço.  
 
Nada obstante, esclarece-se, mais uma vez existe coerência dos custos para os diversos tipos 
de vergalhões de aço utilizados em cada tipo de serviço. Para a "Boca de lobo de 1 ,00 × 
1,20 × 1,5” foi utilizado o custo do aço CA-50 - 10,0 mm - 3/8" – nervurado no valor de R$ 
2,79/kg.  
 
Para o serviço de "Poço de visita em concreto armado de 1,5 × 1.5 × 2,5" foi utilizado o 
custo do aço CA-50 - 10,0 mm - 3/8" nervurado no valor de R$ 2,79/kg, e o custo do aço CA-
50 - 16,0 mm nervurado no valor de R$ 2,69/kg. Para estas duas composições também foram 
previstos os custos de armadores, serventes e demais insumos para a completa execução da 
armação de aço CA-50.  
 
Para o serviço de “Fornecimento preparo colocação de aço CA-50” foi utilizado o critério 
do orçamento de serem incluídos no valor do insumo as despesas de equipamento para o 
corte e dobra e o valor do transporte.  
 
Todavia, o custo final do serviço de fornecimento, preparo e colocação de aço CA-50 não se 
altera, quando comparado com o corte e dobra no canteiro de obras. Dessa forma, não há 
irregularidade nos custos dos vergalhões de aço e no custo do serviço completo de 
fornecimento e aplicação de aço CA-50. 
 
Quanto ao lastro de concreto, conforme já esclarecido, o concreto magro do Sicro não 
contempla a execução do lastro, que é o objetivo final do custo deste serviço, sendo que a 
atividade de execução de lastro de concreto foi utilizada como uma composição auxiliar 
apenas para aferir a efetiva execução de lastro. 
 



 

 

A execução do lastro de concreto envolve um número de atividade e um maior esforço 
executivo para garantir espessura uniforme e acabamento adequado, do que o lançamento de 
concreto em estrutura de dimensões maiores, cujo contorno é garantido pela delimitação das 
formas. 
 
Quanto às quantidades dos insumos do poço de visita, consigna o Relatório de Auditoria que: 
‘percebe-se que os quantitativos não correspondem ao necessário para execução do serviço 
segundo projeto DE-03.01.00/612-109, Rev. 3, nos itens a saber: 1) a composição do 
contratado não traz o custo da argamassa de assentamento e de reboco do PV; 2) o volume 
de concreto de lastro é maior que o de concreto estrutural*; e 3) é utilizada vultosa 
quantidade de fôrmas (itens em amarelo) quando o emprego de blocos de concreto dispensa 
a maior parte delas, pois os pilaretes são concretados no interior dos blocos’. Apresenta, 
também, a conclusão de que o contratado multiplicou a área da base de 4,24 m2 (2,06 × 2,06) por 
0,5m e não por 0,05m, dai 2,12 m3 quando deveria ser 0,212 m³. 
 
Impende destacar que o consumo de concreto pode ser corrigido em caso de conformação de 
cálculo feito equivocadamente. 
 
Para as bocas de lobo, consta no Relatório a seguinte observação: no caso das bocas de lobo, 
apesar do projeto executivo especificar concreto estrutural de 25 Mpa (Nota 4 da prancha 
DE-03.01.00/612-209), a composição incluída no primeiro aditivo traz como material o 
insumo: "ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL 
SIKAGROUT OU EQUIVALENTE" a um custo de R$ 3.984,00/m3 (R$ 1,66/kg vezes a 
densidade do concreto de 2.400 t/m3), ou seja, quase 10 vezes superior ao concreto.  
 
Conclusão  
 
Diante de todo o exposto, e, consoante já mencionado anteriormente, as medições serão 
revistas sendo que os valores a maior serão glosados na medição de junho/2016.” 
 
Posicionamento da CAIXA 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 16, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém informou que adotou providências corretivas no tocante à 
revisão de medições e glosa de valores pagos a maior.” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme resposta a Prefeitura reconhece algumas falhas e alega que irá realizar glosas em 
medições futuras, mas sem demonstrar quais seriam os valores a serem corrigidos.  

Em relação aos pontos em que há discordância da Prefeitura, a saber: jogo de planilha e, 
consequentemente, do preço do aço; e lastro de concreto; os pontos foram exaustivamente 
tratados em pontos anteriores deste documento, não sendo acatados pela CGU. Desta forma, 
permanece inalterado o posicionamento inicial do Controle Interno.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 



 

 

 
Recomenda-se que a fiscalização da CAIXA verifique a efetividade das providências 
adotadas, bem como se foram adequadamente glosados os valores apontados pela CGU.  
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.20. Sobrepreço decorrente de serviços executados de forma diversa da especificada 
 
Fato 
 
CALÇADAS/CICLOVIAS 
 
O projeto executivo de pavimentação a qual a CGU teve acesso nas visitas “in loco”, traz a 
seguinte estrutura de pavimento para as calçadas e ciclovias, DE-03.01.00-6F4-012_R5:  
 

 
Figura – Recorte de trecho do projeto: DE-03.01.00-6F4-012_R5, obtido na visita da CGU. 

 
Os registros fotográficos das vistas da CGU, assim como aquelas que acompanham as 
medições, demonstram que as calçadas e ciclovias estão sendo executadas sobre uma camada 
de lastro de areia compactada.  
 



 

 

  
Figura – Fotografia da execução das calçadas visita CGU 

 

Figura 43 – Fotografia da execução das calçadas visita CGU 

 
Porém, os serviços de pavimentação da ciclovia e calçadas que foram medidos até a 12ª 
medição contemplam a execução de base de brita graduada como camada de suporte das 
calçadas de concreto. Observa-se esse procedimento não corresponde ao que estava sendo 
executado na obra durante as visitas a campo da CGU. 
 
Ademais, é necessária uma justificação técnica para o dimensionamento efetuado 
considerando que os requisitos usuais de utilização de uma calçada e/ou ciclovia não 
demandam uma camada de concreto com 8 cm de espessura sobre uma base de 10 cm de brita 
graduada. Seria até desejável uma camada de lastro de brita de pouca espessura, apenas para 
evitar o contato direto do concreto fresco com o solo. Todavia, essa camada pode executada 
em areia, que de fato está sendo empregada. Presume-se, pela abundância e reduzido custo na 
região. Por sua vez, utilizar uma base de brita graduada, com os controles de granulometria, 
de compactação e execução, seria evidentemente um caso de superdimensionamento. 
 
Neste diapasão, vale salientar que o no projeto básico não havia nenhuma indicação de que 
seria necessária qualquer camada de lastro, apenas a execução sobre o solo selecionado. 
 



 

 

Cabe destacar outra questão, qual seja, foi enviado a CGU, junto aos termos aditivos, outra 
versão do projeto DE-03.01.00-6F4-012_R5, quarta revisão, que tinha estrutura do pavimento 
diferente. Seguem os dois detalhes divergentes do projeto para calçada: o primeiro, enviado 
oficialmente; o segundo, coletado na visita “in loco”: 
 

 
Figura – Recorte do detalhe das calçadas/ciclovias nas duas versões do projeto. 

 
Do detalhe da calçada enviado oficialmente, vale observar que a indicação dos serviços 2 e 4, 
respectivamente, imprimadura betuminosa ligante e imprimadura betuminosa 
impermeabilizante, são, em tese, desnecessários e estão em duplicidade, pois uma única 
aplicação teria as duas funções. 
 
Diante das razões expostas, entende-se que o projeto encaminhado oficialmente (referente a 
versão da 4ª revisão) está equivocado. 
 
Cabe destacar, a diferença de preços entre as soluções de lastro da calçada, pois a base de brita 
a preços contratuais representa R$ 20,37/m² (203,70 x 10 cm, espessura da base). Por sua vez, 
a solução em areia corresponde a R$ 3,15/m², 6,46 vezes menor. Como a área de calçadas é 
de 149.931,59 m², o sobrepreço é de R$ 2.581.821,98. Dos quais, apenas 1.309,1 m² haviam 
sido medidos até a 12ª medição perfazendo um superfaturamento de R$ 22.542,70. 
 
LASTROS DOS MEIOS FIOS E SARGETAS  
 
Outra divergência evidente entre os projetos e o que estava sendo executado na obra, diz 
respeito aos lastros dos meio fios e sarjetas. Para esses elementos os projetos executivos 
indicam que os lastros seriam em concreto magro, conforme recorte abaixo. 
 



 

 

 
Figura – Recorte do detalhe de projeto do meio fio e sarjeta. 

 
Vale destacar que usualmente os meios fios são executados sobre um lastro de brita. Dessa 
forma, não causa surpresa o fato de que nas composições de serviço de referência da 
Administração tenha sido utilizada essa solução. Porém, a contratada ofertou sua proposta 
com lastro de concreto, conforme abaixo:  
 

Quadro - Composição do Consorcio para o serviço de Meio fio. 

 



 

 

Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec 
 
De forma diversa ao indicado em projeto e em sua composição de preços, o Consórcio estava 
executando tais lastros também em areia, conforme registro fotográfico abaixo:  
 

  
Figura - Registro fotográfico anexo às medições 

Fonte: 12ª medição, 1ª imagem serviço 08.06.01(meio fio) e segunda imagem serviço 08.06.02 (sarjeta). 
 
Assim, substituindo o lastro de concreto da composição do Consórcio pelo custo do lastro de 
areia fina de R$ 50,85/m³, tem-se uma redução de preço no valor de R$ 3,27/m de meio fio, 
8% do valor do serviço. Como está prevista a execução de 78.324,00 m de meio fio, o 
sobrepreço total é de R$ 256.022,89. 
 
Em relação às sarjetas de 30 cm, a composição do Consórcio indicava lastro de brita nº 2, 
como a diferença de preço entre a areia e brita é bem menor que entre a primeira e o concreto, 
a substituição da brita pela areia representa uma redução de R$ 0,71/m de sarjeta, apenas 2,5% 
do valor do serviço. Como a quantidade de sarjetas de 30 cm prevista é de 52.000m, o 
sobrepreço total é de R$ 36.764,58. 
 
DRENOS DA PAVIMENTAÇÃO 
 
No caso dos drenos da pavimentação, a CGU encontrou divergências entre o dreno 
longitudinal profundo do projeto executivo e o que estava sendo executado na obra durante a 
primeira visita a campo da CGU, visto que tal projeto indicava que o dreno seria em brita e 
que haveria uma manta geotêxtil envolvendo o dreno, conforme detalhe abaixo:  
 



 

 

 
Figura – Recorte do detalhe de dreno de pavimento do projeto executivo. 

 
Porém, os registros fotográficos da CGU demonstram que, na data da primeira vistoria à obra, 
o dreno estava sendo executado integralmente com areia e que não havia a aplicação do 
geotêxtil. 
 

  
Figura – Registro primeira visita da CGU a obra. 

 
Já na vistoria do dia 25 de fevereiro de 2016 estavam sendo empregados areia, pedrisco e o 
Bidim, conforme registro a seguir: 
 



 

 

 
Figura – Registro fotográfico visita CGU dia 25-02-2016. 

 
Cabe destacar que há também divergência entre o projeto e o orçamento (planilha de serviços), 
no primeiro, estão especificados geotêxtil RT-14 e tubo de drenagem PEAD 100 mm, já no 
segundo são remunerados geotêxtil RT-10 e tubo PEAD de 150 mm. Diga-se que os preços 
de ambos os materiais no orçamento estão muito acima do preço de mercado.  
 

08.06.09 Dreno de pavimento     

08.06.09.01
Tubo de PVC corruga do rígido perfura do DN150mm para drena em -
fornecimento e instalação 

m 117,86 5.597,98 659.777,92

08.06.09.02 Es cavação mecânica de vala 0 a 1,50 metros m³ 13,83 1.679,24 23.223,89

08.06.09.03 Compactação manual de fundo de vala m² 4,61 2.238,99 10,321.74

08.06.09.04
Carga mecanizada de material demolido em caminhão basculante 

m³ 3,62 2.183,01 7.902,50

08.06.09.05 Transporte de material (bota fora) DMT=<20km m³xkm 1,52 36.456,30 55.413,58

08.06.09.06 Espalhamento de material em bota fora m³ 2,07 2.183,01 4.518,83

08.06.09.07 Camada drenante com brita num2 m³ 120,88 796,73 96.308,72

08.06.09.08 Momento de transporte mat. 1ª categoria DMT =< 6km m³xkm 2,15 4.780,38 10.277,82

08.06.09.09 Forneci mento/Instalação de manta de bi di m RT-10 m² 22,82 10.075,46 229.922,00

Subtotal dos drenos para pavimento = 1.097.667,00

Figura – Recorte da Planilha contratual para o serviço de drenos de pavimento. 
 



 

 

Cabe destacar que, tanto o tubo PEAD de 150 mm quanto o geotêxtil RT-10, são preços novos, 
incluídos no primeiro aditivo, e não foram apresentadas justificativas para os preços 
utilizados. Contudo, é possível inferir que foram utilizadas as composições do SINAPI: 
75029/1 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM 
– FORNECIMENTO e 83739 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-
10, respectivamente, pois os preços são correspondentes. 
 
Essas composições, apesar de serem preços SINAPI, não condizem com os preços de 
mercado. Para se ter uma ideia, o insumo “9834 - TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO 
RIGIDO PERFURADO DN 150” que custava R$ 87,85/m na data base, na última publicação 
do SINAPI, jan/2016, custa R$ 29,07/m. E em agosto/2015, data da celebração do aditivo, 
tinha o valor de R$ 24,91/m. De fato, se analisarmos o preço de insumo semelhante no SICRO 
2 para a data base seria de R$ 25,80/m (PEAD de 170mm). Essa divergência dá-se em razão 
do insumo em questão ser representado e, portanto não ter seu preço pesquisado diretamente 
pelo IBGE mas imputado a partir de uma correlação.  
 
Novamente, vale ressaltar que a utilização de composições com falhas técnicas constantes do 
SINAPI não caracteriza ação dolosa. Todavia, tal fato não desobriga o gestor de promover o 
equilíbrio financeiro do contrato quando identificado o equívoco de maneira que seja 
resguardado o interesse da Administração. 
 
Por sua vez a composição “83739 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM 
RT-10” estava com os coeficientes de mão de obra equivocados, inclusive tendo sido corrigida 
em outubro de 2014 a pedido desta CGU. Tal fato decorreu de outra ação de controle, 
conforme recorte e-mail de 23 de outubro de 2014 à equipe responsável pelo SINAPI, 
conforme abaixo:  
 

 
Figura – Recorte e-mail do GEPAD/Caixa informando a CGU da correção das composições dos serviços de 

colocação de geotêxtil. 
 
Ainda em relação ao geotêxtil, vale ressaltar que havia a época composição adequada no 
SINAPI, qual seja: “73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 
G/M²”, a um custo de R$ 6,53/m². 
 
Assim, apesar de não serem problemas de responsabilidade direta da Prefeitura, não se pode 
deixar que tais preços permaneçam no Contrato nº 152/2014, pois representam 
enriquecimento sem causa do parceiro privado. Principalmente porque foram preços 
introduzidos no contrato por meio de termos aditivos e, portanto, sem que fosse concedido 
qualquer desconto sobre os preços referenciais decorrentes da disputa licitatória. 
 



 

 

Logo, corrigindo esses preços e fazendo as demais correções necessárias, quais sejam: 
correção do preço da carga mecanizada (composição 74010/001), correção da DMT para 
10,4km e seu preço e retirada do transporte de 6 km (o seixo sai direto da jazida para o dreno 
sem passar pelo canteiro), tem-se um sobrepreço de R$ 703.341,19 para os serviços de drenos 
de pavimento: 
 

Quadro – Custo do Dreno de pavimento rígido com as correções propostas. 
 

08.06.09 Dreno de pavimento     
08.06.09.01 Tubo de PVC corruga do rígido perfura do DN150mm para drenagem - forneci mento

e instalação (corrigi do o preço do tubo PEAD) m 42,74 5.597,98 239.236,33

08.06.09.02 Escavação mecânica de vala 0 a 1,50 metros m³ 13,83 1.679,24 23.223,89

08.06.09.03 Compactação manual de fundo de vala m² 4,61 2.238,99 10.321,74
74010/001 

(SINAPI) Carga mecaniza da de sol o em caminhão basculante m³ 1,94 2.183,01 4.235,04

08.06.09.05 Transporte de material (bota fora) DMT 10.4km m³xkm 1,36 22.703,30 30.876,49

08.06.09.06 Espalha mento de material em bota fora m³ 2,07 2.183,01 4.518,83

08.06.09.07 Cama da drenante com brita num2 m³ 120,88 796,73 96.308,72

08.06.09.08 
Momento de transporte mat. 1ª categoria DMT =< 6km 

m³xkm Transporte desnecessário a areia pode ser enviada 
diretamente para a pista sem passar pelo 
canteiro. 

08.06.09.09 Forneci mento/Instalação de manta de bidim RT-10 m² 8,13 10.075,46 81.913,49 
Subtotal dos drenos para pavimento = 394.325,81 

Sobrepreço = 703.341,19 
 
Pelo exposto, o total do sobrepreço e do superfaturamento encontrado, decorrente de serviços 
executados de forma diversa da especificada, foi de R$ 3.577.950,64 e de R$ 22.542,70, 
respectivamente. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“22. Sobrepreço decorrente de serviços executados de forma diversa da especificada  
 
Comentários/Justificativas  
 
Os serviços foram executados conforme dimensionamento de projeto regularmente aprovado, 
de forma que foram medidos e pagos os serviços efetivamente executados. O projeto foi 
elaborado segundo a necessidade de cada segmento da obra.  
 
Adicionalmente, é possível identificar que no local da obra foram executadas camadas 
complementares nos elementos de drenagem objetivando garantir a qualidade e o perfeito 
funcionamento dos dispositivos executados, de forma que, no âmbito geral, para as 
quantidades de serviços executadas.  
 
Os preços aprovados para os serviços objeto dos termos aditivos seguiram as normas e 
recomendações dos órgãos de fiscalização e tiveram como origem a estrutura das 
composições do SINAPI, nas quais foram aplicados os custos dos insumos do contrato ou, em 
caso de não existir no contrato, foram usados os custos da própria tabela. Subsidiariamente 
foram utilizados os dados da tabela do Sicro.  
 
Convém novamente destacar que as eventuais distorções da tabela do SINAPI apontadas no 
Relatório de Auditoria e, portanto, não podem ser imputadas à Seurb, deveriam ser 



 

 

analisadas de forma global, incluindo os itens com indícios de equívocos para mais e para 
menos, como é o caso do erro da velocidade e consequente engano na produtividade dos 
caminhões para transporte dos materiais da obra. 
 
Conforme já referenciado, as CPUs do SINAPI referentes aos transportes de material 
consideram velocidades médias impossíveis de serem alcançadas em vias urbanas com 
intenso fluxo de tráfego. Não obstante existência de estudo técnicos na literatura 
especializada, o senso comum estabelece que para se atingir a velocidade média de 50 km/h 
em vias com retenções semafóricas e com grande quantidade de veículos trafegando, seria 
necessário alcançar velocidade máxima acima das legalmente permitidas para a via, o que 
significa uma impossibilidade material.  
 
Conclusão 
 
Diante de todo o exposto, os preços dos serviços que utilizam os insumos de tubo de PVC 
corrugado e manta geotêxtil estão regularmente compostos e não estão sujeitas às correções 
sugeridas no Relatório Preliminar de Auditoria.” 
 
Posicionamento da CAIXA; 
 
Por meio do Ofício nº 094/2016GECOA, fls 17, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU e reafirma que os preços 
dos serviços que utilizam os insumos de tubo de PVC corrugado e manta geotêxtil estão 
regularmente compostos. A análise CAIXA dos custos dos itens em questão, feita com base 
nas peculiaridades de análise em contratos de financiamento, concluiu pela adequabilidade 
dos preços propostos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente, cabe observar que a Prefeitura alega que todos os serviços foram executados 
conforme especificação, mas não traz registro fotográfico, ou qualquer outra comprovação de 
que os serviços questionados foram executados como previsto. De fato a Municipalidade 
sequer menciona a substituição da base de brita graduada (desnecessária, diga-se) sob a 
calçada por uma simples camada de areia, com prejuízo potencial superior a R$ 2,5 milhões 
ao erário.  
 
Vale destacar que cabe ao gestor demonstrar a correta e regular aplicação dos escassos 
recursos públicos, conforme parágrafo único do art. 70 da CF.  
 
Nesse sentido, em relação aos elementos de drenagem a Prefeitura se vale apenas da lacunosa 
afirmação:  
 
“Adicionalmente, é possível identificar que no local da obra foram executadas camadas 
complementares nos elementos de drenagem objetivando garantir a qualidade e o perfeito 
funcionamento dos dispositivos executados, de forma que, no âmbito geral, para as 
quantidades de serviços executadas.” 
 



 

 

Questiona-se, então a razão de uma suposta camada de areia acima do lastro de concreto magro 
do meio-fio e da sarjeta, pois é evidente que tecnicamente não há, ademais não há qualquer 
evidência que o citado lastro de concreto teria sido executado.  
 
Os fatos relatados inicialmente evidenciam a omissão da fiscalização do contrato, o 
desencontro entre as informações dos elementos de projeto, e as alterações dos serviços 
realizados pelo Consórcio da obra.  
 
Há que se destacar também que ao orçamentista da Prefeitura, a princípio, não podem ser 
atribuídos os erros do sistema de referência. Porém, o mesmo raciocínio não se estende ao 
fiscal do contrato que quando ciente de falhas não exerce seu poder/dever de autotutela para 
garantir a indisponibilidade e a supremacia do interesse público. Neste sentido cita-se Súmula 
437 do STF:  
 
“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam 
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a 
apreciação judicial.” 
 
Logo, é evidente que a Administração deve rever o preço inicial dos geotêxteis e dos drenos, 
evitando o enriquecimento sem causa do contratado.  
 
Assim, como não há fatos novos mantem-se o posicionamento inicial dessa CGU.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
A CAIXA não trouxe fatos novos que elidissem os achados da CGU, razão pela qual fica 
mantido o apontamento. 
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.21. Substituição do método construtivo em prejuízo da administração 
 
Fato 
 
No projeto original foram especificados dois métodos para os escoramentos de valas, a 
saber: escoramento continuo e escoramento com pranchões metálicos; a preços de R$ 
49,03/m² e R$ 44,93/m², respectivamente. Com o desconto na proposta os preços foram 
para R$ 46,78/m² e R$ 40,96/m². 
 
Contudo, foi incluído na planilha de preços anexa ao Contrato nº 152/2014, no 1º Termo 
Aditivo, o seguinte preço unitário: Escoramento Metálico Especial tipo Célula de 
Sobrevivência Blindada a um custo unitário de R$ 81,82/m², sob a seguinte justificativa: 
 



 

 

 
Figura – Recorte da justificativa do Primeiro Termo Aditivo, fl. 18. 

 
Porém, há que se observar que se forem seguidos os padrões técnicos, notadamente 
aqueles consignados na NBR 12.266/93, tanto o escoramento continuo quanto o de 
pranchões garantiriam a segurança dos operários, dos transeuntes e das edificações. 
 
Ademais, a rede de drenagem local é de baixa profundidade, assim, em tese, não haveria 
grandes preocupações com o escoramento.  
 
Desse modo, não é vantajoso para a Administração que se remunere um preço quase duas 
vezes maior que o inicialmente acordado para o escoramento de vala. Principalmente 
porque não haverá qualquer ganho de qualidade no serviço final da rede de drenagem, 
pois o escoramento é apenas um serviço meio.  
 

 
Figura – Imagem do serviço de escoramento tipo célula de sobrevivência, acompanhando as medições dos 

serviços. 
 
Cabe destacar que não existe, nos sistemas de preço SICRO e SINAPI, composição de preços 
de referência para tal serviço. Porém, na jurisprudência do TCU encontramos análise relativa 



 

 

a esse serviço, que em tese seria até de menor valor que o escoramento contínuo, recorta-se 
abaixo parte do ACÓRDÃO Nº 1405/2012 – TCU – Plenário:  
 
“26 O modelo de escoramento metálico tipo “célula de sobrevivência”, também denominado 
de “trench-shields”, “trench-box”, “blindagem‟ ou “chiqueiro”, propicia um ambiente de 
maior segurança para o operário que trabalha nas valas. Esse escoramento é montado com 
a estrutura em peças metálicas. Além disso, a célula possui uma maior resistência estrutural 
aos esforços e cargas ocasionadas pelo solo do que os demais tipos de escoramento que 
utilizam peças em madeira (pontalete, descontínuo e contínuo)”. 
 

Quadro 2 – Quantitativos de escoramento de valas até a medição 8 (dezembro/2010). 
 

Tipo de 
escoramento 

Previsto no 
orçamento 

(m²) 
Custo (R$) 

Total 
Previsto 

(R$) 

Quant. 
realizada 

até 8ª 
medição 
12/2010 

(m²) 

Realizado 
(%) 

Quant. 
maior que a 
licitada (m²) 

Total (R$) 

Pontalete 20.813,15 5,64 117.386,17 2.346,34 11,27% 0 0,00 
Célula de 

sobrevivência 
(1,20 m de 
largura) 

2.808,55 3,34 9.380,58 7.951,78 100,00% 5.143,23 17.178,39 

Célula de 
sobrevivência 

(0,90 m de 
largura) 

1.323,65 3,09 4.090,08 1.367,50 100,00% 43,85 135,50 

        
TOTAL 24.945,35   11.665,62  5.187,08  

 
31 De acordo com os dados da medição 08, até o mês de dezembro de 2010 são utilizados os 
modelos de escoramento estabelecidos no projeto básico. 
 
34 O escoramento de valas por célula de sobrevivência não está presente no SINAPI. Também 
não foi possível encontrar em outras fontes de referência os custos deste tipo de escoramento, 
para avaliação do preço do serviço. 
 
35 Porém, o escoramento por “célula de sobrevivência” possui no contrato um preço por m² 
menor do que o modelo pontalete. Nesta situação, não ocorre uma situação de 
superfaturamento no escoramento de valas, pois ocorre a substituição de um serviço de maior 
valor por um de menor valor. Verifica-se que a substituição do modelo de escoramento 
ocasiona uma redução de valores, que corresponde a aproximadamente 40%, caso fosse 
utilizado somente o sistema de pontaletes. Além disso, o modelo de escoramento por célula 
de sobrevivência é superior em termos de segurança e de contenção do solo, quando 
comparado ao modelo pontalete. 
 
 
Como as datas são muito distantes, assim como os locais das obras, os dados do TCU não 
podem ser considerados como representativas dos custos, mas são um indicativo de que a 
diferença de preços entre tais soluções de escoramento não seria tão grande.  
 
Frisa-se, por fim, que em consulta aos projetos executivos não se encontrou nenhuma 
justificativa para a substituição da solução de escoramento.  
 
Diante do exposto, entende-se que não é vantajoso para a Administração Municipal a troca 
dos serviços de escoramento de vala, pois elevam o custo da obra em R$ 1.293.888,34 



 

 

(multiplicação da área de escoramento indicada no replanilhamento, de 35.074,24 m² pela 
diferença de preços entre a solução de estaca prancha e célula de sobrevivência do Contrato), 
sem que haja benefícios adicionais à qualidade do empreendimento.  
 
Como foram medidos até a 12ª Medição 8.629,40 m² desse escoramento o prejuízo efetivado 
ao erário é de R$ 282.958,03.  
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“Conforme apontado pelo Relatório Preliminar de Auditoria não há menção ao tipo de 
escoramento a ser utilizado na execução de valas da rede de drenagem no projeto executivo, 
pois deve-se utilizar o que de melhor se adeque à localidade de aplicação.  
 
Comentários/Justificativas  
 
Os métodos construtivos apontados inicialmente, tais como escoramento contínuo ou 
escoramento com pranchões metálicos, com o detalhamento do Projeto Executivo, e, 
notadamente diante das condicionantes locais com o alto fluxo de tráfego (conforme já 
demonstrado acima), visto que os veículos transitam há aproximadamente 1,00 metro de 
distância da vala, foi constatada a inexistência de espaço físico suficiente para execução da 
cravação de estacas pranchas.  
 
Com efeito, o equipamento de cravação ocuparia mais uma faixa de circulação dos veículos 
estrangulando para apenas uma faixa, sendo que, com a cravação e movimentação do 
equipamento, colocar-se-ia em risco a integridade dos usuários da avenida, bem como risco 
iminente de ocorrer acidente com vítima através de usuários de motocicletas diante do espaço 
reduzido e vibração da cravação.  
 
No local, também há acessos às residências e estabelecimentos comerciais, e, ao serem 
executados os serviços da forma como tradicionalmente concebidos, levaria um tempo maior 
de execução, aumentando os transtornos para a população local, a qual já sofre com as 
execuções do empreendimento. 
 
Desse modo, além do escoramento por célula de sobrevivência apresentar-se como a solução 
técnica que melhor se adequa em termos de segurança, conforme propriamente citado no 
Relatório de Auditoria, pelo ACÓRDÃO Nº 1405/2012 – TCU – Plenário, admite-se uma 
maior resistência aos efeitos de cargas gerados pelos veículos pesados transitando próximo 
às valas, resguardando os trabalhadores de possíveis acidentes e, também, agilizando o 
empreendimento a fim de minimizar o transtorno junto a população local. 
 
Em atendimento à NR-18 determina-se que a movimentação de carga, trânsito de veículos 
deve-se estar há 2 vezes à altura da escavação mesmo escorada, sendo que o mínimo 
escavado é de 1,20m precisaríamos de 2,40m para garantir a segurança dos trabalhadores. 
Desta forma o tipo convencional não atende aos requisitos para as cargas atuantes sendo 
necessário a confecção de célula de sobrevivência com a devida rigidez para suportar os 



 

 

esforços da sobrecarga atuante na lateral do maciço, o qual, sem essa proteção poderia 
causar danos severos aos trabalhadores atuantes na rede de drenagem.  
 
O processo construtivo, portanto, atende à adequação técnica que melhor atende aos 
objetivos do Projeto. 
 
Sempre com o intuito de revisão de todos os dados relevantes para a correta mensuração dos 
serviços, procedeu-se às devidas adequações nas composições de custos, chega-se ao preço 
paradigma de R$ 50,80/m2 de escoramento metálico especial tipo célula de sobrevivência 
blindada nas condições desta obra, conforme composição abaixo: 
 

 



 

 

 
 
Detalhe da execução do escoramento. Veículo de porte Pesado (ônibus) trafegando ao lado 
da vala de drenagem a aproximadamente 1,00m, sendo por diretriz da NR-18 deveria estar a 
2 vezes a distância da altura da vala, 2,00h x 2 = 4,00m.  
 
Conclusão  
 
Considerando que o preço unitário do referido serviço foi incluído no segundo termo aditivo 
(sem impacto econômico-financeiro pois houve a supressão de outros serviços), 
correspondente ao valor de R$ 81,82/m2, foi identificada uma diferença de R$ 31,02/m2, ou 
8,60% em relação ao escoramento contínuo de vala previsto na contratação. Utilizando a 
área total prevista no projeto executivo para o serviço é de 86.666,23m2, sendo que foi 
efetivamente medido e pago até a 18ª medição a área de 27.633,33m2, identificamos uma 
diferença de R$ 857.185,90, que será objeto de glosa na 20ª medição.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094 /2016GECOA, fls 17, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém informou que adotou providências corretivas no tocante 
às correções necessárias para futuras medições, bem como glosa de valores medidos a mais 
(diferença de RS 857.185,90).” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Primeiramente há que se destacar que, após a conclusão do relatório preliminar, o GEPAD-
SINAPI da Caixa publicou as composições aferidas para escoramento blindado, mesmo que 
ainda sem preço, pois o IBGE ainda não estaria pesquisando o insumo: “CONJUNTO DE 
MÓDULO MÉTALICO, BLINDAGEM METÁLICA, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA 



 

 

DE 1,8 M – LOCAÇÃO”. Assim, hoje, a CGU pode chegar no preço deste serviço para obra 
com relativa segurança, bastando uma cotação para o aluguel do módulo metálico, conforme 
abaixo:  
 

 
 
Segue abaixo recorte de trecho da cotação da CGU:  
 

 
Observação: Não retroagimos o preço cotado para a data de referência por prudência. 

 
Assim, o preço renegociado pela Prefeitura de R$ 50,80/m² de escoramento ainda estaria 
superior ao preço de mercado, segundo as novas composições do SINAPI de R$ 43,41/m². 
Neste diapasão cabe destacar que o preço calculado é muito próximo aos preços contratuais 
para os escoramentos de valas tipo continuo e com pranchões metálicos; de R$ 46,78/m² e R$ 
40,96/m², respectivamente. O que corrobora o entendimento inicial da CGU de que, apesar do 
contratado ter optado por método de escoramento diverso, deveria ser remunerado pelos 
preços iniciais do contrato, por ser uma atividade meio.  



 

 

 
Diante de todo exposto, entende-se que, apesar de o preço renegociado pela Prefeitura ter 
reduzido significativamente o sobrepreço inicialmente apontado pela CGU, resguardando 
portanto parcialmente o erário em R$ 857.185,90, ainda subsiste parte do sobrepreço nos 
serviços de escoramento de vala.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Recomenda-se que a fiscalização da CAIXA verifique a efetividade das providências 
adotadas, bem como se foram glosados os valores apontados pela CGU. Neste diapasão cabe 
destacar que o sobrepreço apontado pela CGU com a troca dos serviços de escoramento de 
vala seria R$ 1.293.888,34.  
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.22. Sobrepreço nos transportes de materiais 
 
Fato 
 
Em relação aos custos de transporte de materiais, primeiramente há que se observar que as 
Distâncias Médias de Transporte previstas no projeto básico são maiores que as reais, tanto 
para o bota-fora quanto para a caixa de empréstimo, localizados a uma distância inferior à 
inicialmente prevista pela Administração. 
 
BOTA FORA  
 
Em relação ao bota-fora há que se observar que no projeto básico e mesmo no projeto 
executivo* os materiais seriam destinados ao aterro do Aurá, a 20 km do ponto médio do 
segmento, enquanto na prática os materiais estão sendo destinados ao aterro denominado 
“Leal Junior” que dista aproximadamente 10,30 km do ponto médio do segmento em obras.  
 
* Conforme fl. 12 do Projeto MC-03.01.80/6G6-001, o bota fora seria o aterro do Aurá. 
 
Assim, a distância entre o bota fora e o Terminal Mangueirão seria de 9,1 km na ida e 8,1 km 
na volta + 500m para deslocamento interno, conforme figuras abaixo:  
 



 

 

 
Figura – Imagem do Googlemaps com a distância de ida do bota-fora ao Terminal Mangueirão. 

 

 
Figura – Imagem do Googlemaps com a distância de volta do bota-fora ao Terminal Mangueirão. 

 
Porém, analisando as medições, encontra-se três distâncias entre o terminal e o bota fora, a 
saber: 16,70 km e 9,3 km na 7ª medição, e nas demais medições a distância de 10,40 km. 
Sendo evidente que a mais adequada seria a menor.  
 

 
Figura – Recorte da planilha de medição com os controles dos caminhões demonstrando a divergência de 

distâncias entre o terminal e o bota-fora. 
 
De fato, parece ter havido, a partir da 8ª medição, uma uniformização e passou-se a adotar 
para todos os materiais enviados ao bota fora a DMT de 10,40km independente da origem, 



 

 

que corresponderia à distância entre o ponto médio do trecho e aquele local. Contudo, não é 
correta essa simplificação para o Terminal Mangueirão, pelo expressivo volume de materiais 
enviados ao bota fora. Ademais, esse foi o único local que os volumes foram medidos por 
viagem e não pelo volume geométrico, logo, deveria ter sido medida a distância efetivamente 
percorrida, a qual se aproxima de 9,3 km, distância adotada na 7ª medição.  
 
Assim, corrigindo-se as DMTs dos itens 11.03.01.01.03 e 11.03.02.01.04 para 9,3 km tem-se 
uma medição a maior que o devido de 34.117.82 m³xkm, perfazendo um superfaturamento 
de R$ 51.859,09.  
 
Ainda em relação ao envio de material ao bota fora, há que se observar que, como dito, foram 
medidos os volumes supostamente transportados nos caminhões. Para tanto se apresenta nas 
medições do item 11.03.02.01.04 o registro de viagens multiplicado pelos volumes dos 
caminhões, cabendo duas críticas ao procedimento. 
 
A primeira diz respeito à impossibilidade fática de que a fiscalização, que não dispõe do 
suporte de uma supervisora de contrato, tenha acompanhado, ou seja, contado todos esses 
caminhões. Desse modo, entende-se que a fiscalização está remunerando o Consórcio com 
base em informações produzidas exclusivamente pelo próprio Consórcio e suas 
subcontratadas. 
 
A segunda crítica diz respeito a se estar remunerando o Contratado sempre por um volume 
fixo, diga-se, acima do volume geométrico da caçamba, ou seja, os caminhões sempre 
estariam coroados, cheios ao máximo, o que não é necessariamente sempre verdade. Cabe 
destacar que essas cargas coroadas, apesar de até serem possíveis, fazem com que os 
caminhões estejam fora dos limites legais da Resolução 12/98 do Conselho Nacional de 
Trânsito - Contran e da Lei da Balança (7.408/85), para as quais um caminhão trucado como 
os que estão sendo utilizados teria um peso bruto máximo de 24,2 toneladas (com os 5% a 
maior de tolerância legal). 
 

Quadro – Comparativo entre os volumes dos caminhões. 
 

 
PLACA 

VOLUME 
MEDIÇÕES 

(m³) 

 
DIMENSÕES 

Volume 
Calculado 

(m³) 

 
Diferença 

(m³) 

 
(%) 

OTA -7367 18,01 Dimensões: L x C x A  2,50m x 4,95m x 1,32m 16,34 1,68 9,3% 

NSW - 4991 15,45 Dimensões: L x C x A  2,45m x 4,72m x 1,12m 13,22 2,23 14,5% 

OTR - 6818 16,01 Dimensões: L x C x A  2,40m x 5,26m x 1,15m 14,52 1,49 9,3% 

 
Ou seja, como a tara de um caminhão trucado com caçamba é da ordem de 10 toneladas, só 
restariam 14,2 t para a carga. Assim, como o menor caminhão registrado nas medições 
transportaria 15,45 m³ de solo, supondo a densidade do solo solto extremamente baixa de 1,2 
t/m³, esse caminhão estaria excedendo a lei da balança em 4,34 toneladas, ou 18%. Por sua 
vez os maiores caminhões estariam com peso 30,6% superior ao limite legal.  
 
Neste diapasão, há que se observar que se multiplicarmos o volume escavado medido de 
51.433.17 m³ no terminal, pelo empolamento de projeto de 1,3, ter-se-á um volume de 
66.863,12 m³, muito próximo ao volume da soma dos caminhões que seria de 67.093,03 m³, 
o que daria confiabilidade aos registros. Acontece que, como demonstrado na Constatação 
“Medições dos Serviços a Maior que o Executado”, o volume medido estava equivocado em 
3.214,14/m³, sendo que o volume correto deveria ser de 48.219,03 m³. Assim, o volume solto 



 

 

a ser transportado seria de 62.684,74 m³, 4.408,29 m³ menor que o constante dos registros de 
viagens dos caminhões.  
 
Cabe destacar que existem outros serviços que enviaram materiais ao bota fora tendo como 
origem o Terminal Mangueirão, quais sejam: 11.03.01.01.03 (transporte da demolição do 
pavimento do terminal), 11.03.03.01.04 e 11.03.03.02.04 (demolição e solo não aproveitado 
nos serviços de drenagem, respectivamente). Como a demolição do pavimento e a escavação 
são serviços que ocorrem simultaneamente, e são executados, na prática, pelos mesmos 
equipamentos, escavadeira hidráulica, é possível, e aqui estamos no campo da suposição, que 
os registros se refiram tanto ao material demolido quanto ao escavado. Vide foto abaixo onde 
há mistura do solo com o pavimento demolido. 
 

Figura – Fotografia que acompanha as medições de serviço. 

 
Assim, o volume a maior nos registros dos caminhões poderia ser explicado tanto pelo fato de 
que nem sempre os caminhões estavam com a carga máxima coroada, como pelo transporte 
em conjunto dos materiais demolidos. Fatos sobre os quais a fiscalização da Administração 
não teria controle. 
 
Contudo, sabe-se que na prática o fator de empolamento não é constante durante uma 
escavação e, portanto, a diferença entre o volume geométrico poderia ser explicada pela 
variação desta taxa. Logo, não há elementos suficientes para determinar se houve realmente 
algum erro nessas medições, mas vale o relato para demonstrar a fragilidade desse tipo de 
medição, ainda mais quando não se dispõe de empresa supervisora que possa realizar o 
acompanhamento integral e pari passu da obra. 
 
A indicação dos volumes dos caminhões ainda é importante para demonstrar que as 
composições do SINAPI, e até mesmo do SICRO 2, são conservadoras para os custos de 
transporte. Essas composições levam em conta volumes bem menores para os caminhões 



 

 

trucados, 10 m³, com carga útil de 15 toneladas. Ademais, no SINAPI apesar de existir o custo 
unitário do caminhão trucado, só existem composições de transporte com caminhões pequenos 
de 6 m³, evidentemente menos produtivos e que implicam em maiores custos ao erário. 
 
Mesmo assim, utilizando os custos do SINAPI, observa-se significativo sobrepreço nos 
serviços de transporte de material de bota fora. Cabe observar que no primeiro quilometro 
deve ser remunerado pela composição 72880 e nos demais como momento extraordinário, 
conforme abaixo:  
 

Quadro – Comparativo Transporte de Material de Bota Fora 
 

Código Descrição Unidade Quantidade Prevista Preço 

Unitário Total 
Contrato n 152/2014 

CP026 (A) Transporte de material (bota fora) DMT=<20km m³xkm 13.254.620,90 1,52 20.147.023,77 
SINAPI/CGU 

 

72880 (B) TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M 
 

m³ 
 

662.731,05 
 

2,79 
 

1.849.019,62 

 
72881 (C) 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) 

 
m³xkm 

 
12.591.889,86 

 
1,21 

 
15.236.186,72 

Sobrepreço (A -B -C) = 3.061.817,43 
Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec e Sinapi 

 
Logo, considerando as DMTs e quantidades originais do projeto básico, haveria um 
sobrepreço de R$ 3.061.817,43, ou 17,9%, mesmo utilizando os caminhões menores e, 
portanto com custo total de produção maior*. 
 
* Caso o paradigma fossem as composições do SICRO o sobrepreço seria bem maior, porém 
as velocidades dos caminhões do SICRO 2 são maiores por se tratar de obras localizadas em 
geral fora das cidades. 
 
Contudo, como demonstrado, as DMTs para o bota fora são menores que as indicadas no 
projeto de referência, logo o sobrepreço percentual diminui, pois o primeiro km mais caro se 
torna mais representativo quanto menor à distância. Assim, realizando a conta acima 
considerando a distância do bota fora ao ponto médio do segmento, 10,4 km, e apenas o 
quantitativo medido, tem-se que:  
 

Quadro – Comparativo Transporte de Material de Bota Fora (Adaptado Situação Real) 
 

Código Descrição Unidade Quantidade Medida Preço 

Unitário Total 
Contrato n 152/2014 

CP026 Transporte de material (bota fora) DMT=<10.4km m³xkm 812.123,34 1,52 1.234.427,48 
SINAPI/CGU 

 

72880 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M 

 

m³ 
 

78.088,78 
 

2,77 
 

216.305,93 

 
72881 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE
6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (P M3XKM ARA 
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) 

 
m³xkm 

 
734.034,56 

 
1,21 

 
888.181,81 

Superfaturamento (A -B -C) = 129.939,73 
Fonte: Proposta Consórcio EIT/Paulitec, Sinapi e dados reais coletados em campo 

 
CAIXA DE EMPRÉSTIMO  
 



 

 

Em relação ao empréstimo, cabe destacar que apesar de o projeto básico indicar que a jazida 
distaria a mais de 45 km do centro de gravidade do trecho, o fato é que existem vários registros 
de lavra de saibro no DNPM para a região de Marituba/PA, dentre os quais o supostamente 
utilizado na obra (licença ambiental apresentada), registro 850.455/2014 da empresa Cunha 
Terraplenagem e Serviços Ltda Me, muito mais próximos que a distância indicada no projeto. 
 
Neste diapasão cabe destacar que a equipe da CGU não foi à caixa de empréstimo, mas em 
consulta aos programas SIGEMINE e Cadastro Mineiro do DNPM é possível observar que 
uma das subcontratadas do Consórcio, justamente aquela que vêm realizado o transporte de 
materiais e é dona do bota fora, qual seja: Construtora Leal Júnior Ltda, é titular de uma lavra 
de saibro ainda mais próxima à obra, conforme registro de lavra DNPM 850.515/2015, 
conforme imagem do SIGEMINE abaixo:  
 

 
Legenda: 1 – Processo de Lavra DNPM 850.515/2015 de titularidade da empresa Leal Jr.  

  2 – Processo de Lavra DNPM 850.455/2014 de titularidade da empresa Cunha Terraplenagem e 
Serviços, referente à L.O.: 33/2012. (fonte: SIGEMINE, acesso: 29/02/2016 às 16:00 hrs). 
Figura – Imagem do SIGEMINE com destaque aos citados processos minerários. 

 
Cabe destacar que diferentemente do bota fora, para o qual houve ajuste da DMT nas medições 
para 10,4 km, no caso dos empréstimos se remunerou o valor integral da composição: 
“Fornecimento Material de 1ª Categoria DMT <=45 km”; mesmo com a substancial redução 
da DMT. 
 
Nessa linha de raciocínio vale observar que a composição de referência desse serviço não foi 
apresenta à CGU, mas tomando-se como base o custo do Contrato nº 152/2014 do transporte 
de material para bota fora de R$ 1,52/m³xkm, vê-se que o preço do empréstimo está 
relativamente barato, pois apenas o transporte de 45 km custaria R$ 68,40/m³ (45 x 1,52), 
havendo ainda que se pagar a escavação/carga, expurgo de jazida e indenização de jazida. 
Fato que corrobora o sobrepreço anterior do transporte de bota fora. 
 
De fato, esse foi um dos serviços em que o Consórcio ofertou maior desconto, 15%, cabendo 
ressaltar que parte relevante desses empréstimos de solo foi suprimida nos termos aditivos que 
substituíram o solo pela areia para reaterro das valas. De qualquer forma, a CGU chegou a um 

OBR
1 
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preço muito próximo ao do Contrato nº 152/2014 utilizando a DMT de 23,55 km, jazida para 
qual foi apresentada a licença de operação, conforme segue.  
 
Quadro – Custo paradigma do fornecimento de material de 1ª categoria a partir da jazida 
Cunha Terraplenagem 
 

Assim, a princípio o sobrepreço neste serviço seria de R$ 0,28/m³, menos de 1% e, portanto 
será desprezado. Cabendo a fiscalização atentar para a possibilidade de utilização de caixas 
de empréstimo mais próximas, pois supostamente existem alternativas ainda mais 
econômicas, e nesse caso o preço unitário merecerá revisão em favor da Administração. 
 
TRANSPORTE DE MATERIAIS DO CANTEIRO PARA AS FRENTES DE SERVIÇO 
 
Há também que se observar que o serviço “Transporte com caminhão basculante rod. Leito 
pavimentado DMT=<6 km.”, referente aos transportes de materiais do canteiro para a pista, 
que como já tratado na Constatação “Custos Desnecessários com Transportes de Materiais” 
em muitos casos foi previsto e está sendo medido de forma indevida, justamente porque 
muitos materiais não necessitam passar pelo canteiro, também está com sobrepreço conforme 
segue: 
 

Código Descrição Unidade Quantidade 
Estimada 

Preço 

Unitário Total 

Contrato n 152/2014 
CP026 Transporte de material DMT=<6km m³xkm 296.477,94 2,15 637.427,57 

SINAPI/CGU 
 

72880 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M m³ 

 

28.507,49 
 

2,77 
 

78.965,76 

 
72881 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA (P M3XKM ARA 
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) 

m³xkm 267.970,45 1,21 324.244,24 

Sobrepreço (A -B -C) = 234.217,57 
 
Como foram medidos apenas 21.775,74 m³xkm o superfaturamento seria de R$ 17.202,83. 
 

Código Descrição Unidade Quantidade Medida Preço 
Unitário 

Total 

Contrato nº 152/2014 
CP026 Transporte de material DMT=<6km m³xkm 21.775,74 2,15 46.817,84 

SINAPI/CGU 

Item Serviço Corrigido CGU 
 Forneci mento Material de 1a Categoria DMT =23,55km    unid. 

Código Descrição Unidade Coeficiente Custo. 

Unitário Custo Total 

 MÃO DE OBRA     
      
 MATERIAL / SERVIÇO     
 

74151/001 
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO 

TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 

OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA 

 
m³ 

 
1,10 

 
3,23 

 
3,55 

73903/002 EXPURGO DE JAZIDA m³ 0,22 2,59 0,57 
M980 Indenização de jazida m³ 1,10 1,50 1,65 

 

72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA 

 

m³xkm 
 

31,60 
 

0,74 
 

23,39 
MATERIAL / SERVIÇO / EQUIPAMENTO                        29,16 

TOTAL PARCIAL                        29,16 
B.D.I    24.00%                             7,00 

TOTAL GERAL                        36,16 



 

 

 

72880 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M 

 

m³ 
 

2.093,82 
 

2,77 
 

5.799,88 

 
72881 

TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA (P M3XKM ARA 
DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) 

 
m³xkm 

 
19.681,92 

 
1,21 

 
23.815,12 

Superfaturamento (A -B -C) = 17.202,83 
 
Outros transportes menos representativos do custo do empreendimento como o transporte de 
massa asfáltica não foram analisados pela CGU. Vale ainda observar que os transportes de 
concreto e CCR estão incluídos nas composições de custo unitário. 
 
Diante de todo exposto entende-se haver um sobrepreço total de R$ 3.296.035,00 (bota fora e 
canteiro-pista), e um superfaturamento de R$ 147.142,57. 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“24. Sobrepreço nos transportes de materiais  
 
O Relatório Preliminar de Auditoria consigna que: utilizando os custos do SINAPI, observa-
se significativo sobrepreço nos serviços de transporte de material de bota fora. Cabe observar 
que no primeiro quilometro deve ser remunerado pela composição 72880 e nos demais como 
momento extraordinário (...). Logo, considerando as DMTs e quantidades originais do 
projeto básico, haveria um sobrepreço de R$ 3.061.817,43, ou 17,9%, mesmo utilizando os 
caminhões menores e, portanto, com custo total de produção maior.  
 
Comentários/Justificativas 
 
Para as distâncias maiores foi considerada, no Relatório de Auditoria, a composição 72881 
do SINAPI. Essa composição estabelece a utilização produtiva do caminhão em 0,0089 
h/m³×xkm.  
 
Para a elaboração da composição do SINAPI para esta obra será promovida a inclusão dos 
Encargos Complementares para o motorista, conforme determinam as especificações da 
tabela.  
 
Outro aspecto que precisa ser analisado é a utilização produtiva do caminhão da composição 
72881 do SINAPI. O valor de 0,0089 h/m³ é correspondente a uma produção horária de 112 
m³×km/h.  
 
A composição do Sicro 1.A.00.002.00 – prevê a produção da equipe de 169 t×km/h.. Isto 
representa os mesmos 112 m³×km/h da composição do SINAPI. Desta forma, a produção das 
equipes mecânicas das duas tabelas são as mesmas. Estas produções são obtidas pela 
memória de cálculo do Manual de Custo Rodoviário do Sicro*. 
 
*Manual de Custos Rodoviários do Sicro, Volume 3 - composições de custos unitários de atividades auxiliares, 
página 32   
 



 

 

Em consulta ao Manual do Sicro, foi verificado que a velocidade média de operação do 
caminhão para se atingir esta produção de 112 m³/h é de 50 km/h. Esta velocidade só é 
possível ser alcançada em rodovias fora de áreas urbanas, livre de interrupções no fluxo 
contínuo do trajeto.  
 
Veja-se que, não obstante a tabela do SINAPI seja aplicada em obras ambientadas em áreas 
urbanas, especificamente para os serviços de transporte, a velocidade considerada no 
SINAPI foi a mesma das obras rodoviárias do Sicro. Fica evidente a necessidade de se 
proceder uma análise do cálculo para que o custo seja representativo para esse Contrato.  
 
Assim, no caso desta obra, o transporte está sendo efetuado em avenidas urbanas com alto 
volume de tráfego e com presença de sinalização semafórica que interfere significativamente 
na velocidade média dos caminhões. 
 
Para o cálculo da produção de equipe mecânica, no caso específico desta obra, foram 
aferidos os tempos de percurso dos caminhões e calculada a velocidade média dos mesmos. 
Esta velocidade foi então aplicada na memória de cálculo do Sicro em substituição à 
velocidade de 50 km por hora.  
 
O controle realizado forneceu as seguintes informações: 
 

 
 
Para a distância de percurso de 31,8 km, a velocidade média foi de 17,37 km/h. Todavia, para 
fins de cálculo de preço unitário de referência vamos adotar a velocidade de 20 km/h, a ser 
lançada no quadro de produção de equipe mecânica do Sicro, conforme segue: 
 



 

 

 
 
Desta forma, para o caso concreto, a produção da equipe mecânica é de 68 t×km/h, o que 
corresponde a 45 m³×km/h, para o transporte no trajeto do bota fora e a consequente 
utilização produtiva de 0,022 h/m³×km.  
 
Por todo o exposto, a composição do SINAPI que representa o serviço de transporte para a 
distância do bota fora prevista na contratação é a que segue: 
 

 
 
Assim, fica evidenciado que o preço de referência para o transporte é de R$ 3,25/m³×km, 
para fins de comparação com o preço do Contrato. Isto representa uma vantagem para a 
Administração Pública no preço unitário de R$ 1,73 /m³×km.  
 
Para a quantidade considerada no Relatório de Auditoria de 13.254.620,90 m³×km, constata-
se uma economia para o erário de R$ 22.930.494,16.  
 



 

 

Neste ponto, é importante registrar que não se pode falar em um comparativo sem que se 
considere esta realidade e a evidente vantagem para a Administração Pública.  
 
As DMTs medidas são as efetivamente realizadas e todos os transportes executados foram 
essenciais para a normal realização dos trabalhos. Todos os estoques foram necessários para 
o sequenciamento executivo das obras.  
 
As descargas possíveis de serem realizadas diretamente no local de aplicação definitivo dos 
materiais foram todas realizadas. Todavia, poucas vezes isto foi possível, consoante já 
ressaltado alhures.  
 
Os transportes dos materiais de pavimentação são realizados por veículos de carga que não 
comportam manobras nos locais onde os serviços estão sendo executados. E, na maioria das 
vezes, são entregues em momentos em que não há frentes disponíveis para aplicação.  
 
O trânsito local exige transporte em horários alternativos para que o fluxo normal de 
veículos, que é bastante intenso na região das obras, não seja seriamente afetado. Os estoques 
são feitos de forma a garantir a qualidade do material a ser aplicado nas frentes de serviço.  
 
Conclusão 
 
Conforme detalhadamente demonstrado, não há como se concluir pela existência de 
sobrepreço no item em tela, na medida em que os serviços estão sendo executados em 
conformidade com as especificidades do empreendimento, os quais merecem ser levados em 
consideração.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094/2016GECOA, fls 17 e 18, a CAIXA informou:  
 
“A Prefeitura Municipal de Belém contesta o apontamento CGU. A análise CAIXA entende 
que os serviços estão sendo executados em conformidade com as especificidades do 
empreendimento apresentadas pela municipalidade.” 
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Análise do Controle Interno 
 
O primeiro e principal argumento da Prefeitura é que a composição do SINAPI - 72881 - 
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA (P M3XKM ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM), utilizada pela CGU, 
não seria um preço justo para obra, pois as velocidades dos caminhões seriam menores.  
 
Em relação ao tema cabe observar inicialmente que a CGU não utilizou as composições do 
SICRO que trariam preços ainda menores que aquelas utilizadas da referência SINAPI. Neste 
diapasão, a composição indicada pelo Consórcio 1 A 00 002 00, tem um custo de R$ 
0,43/txkm, convertendo para volume, o custo seria de R$ 0,69/m³xkm, quase metade do custo 
do SINAPI utilizado pela CGU de R$ 1,21/m³xkm. Daí, já se poderia afastar a linha de 
argumentação de que o preço utilizado pela CGU seria aquele de áreas rurais, representado 
pelo SICRO 2.  
 



 

 

Outro fator, já mencionado anteriormente, que faz com que os preços da CGU sejam 
conservadores é o tamanho dos caminhões utilizados, pois a CGU utilizou uma composição 
com caminhão toco de 6 m³, menor caminhão, que por ser menos produtivo induz a custos 
maiores. Abaixo segue os preços para o transporte no SINAPI com as composições de 
transporte para os diferentes tamanhos de caminhão basculante para a publicação de 
julho/2016: 
 

 
 
Vale destacar que a CGU só utilizou a composição com caminhão de 6m³, pois era a única 
vigente na época do orçamento em virtude do período de revisão porque passa o SINAPI. 
Período esse justificador, inclusive, dos erros apontados no sistema. Não sendo demais 
lembrar que, conforme medição da terraplenagem do Terminal Mangueirão, o menor 
caminhão da obra teria, em tese, caçamba de 15,75 m³ (coroado).  
 
Assim, se o orçamento fosse elaborado hoje deveria ter sido utilizado o custo de R$ 
0,59/m³xkm, enquanto a Municipalidade remunera o Consórcio pelo valor de R$ 1,52/m³xkm 
mais reajustes. Cabe observar que o SINAPI é específico para obras urbanas, inclusive sendo 
utilizado em obras em cidades muito maiores, e com condições de trafego muito mais intensas 
que Belém.  
 
Outra observação, é que as velocidades dos caminhões do SINAPI variam de 4 km/h à 45 
km/h, a depender das distâncias (vide Caderno Técnico SINAPI - Caderno Técnico do Grupo 
Escavação Vertical em Campo Aberto –Lote 3), não chegando ao valor indicado pelo 
Consórcio de 50km/h. O Consórcio mistura em seus cálculos os parâmetros do SICRO com 
os do SINAPI, que não tem o fator de eficiência de 0,75 (do SICRO), mas sim de 0,83 
(SINAPI).  
 
Tentando ser breve, para não ficar apresentando tabelas de produtividade com os parâmetros 
de velocidade alegados pelo Consórcio, que não podem ser utilizados, pois não sabemos se 
neles estão incluídos tempos de carga, descarga e manobra, além de não serem dados oficiais, 
realizamos a título de argumentação uma conta simples. Assim, reduzindo a velocidade pela 
metade na composição de referência, significa reduzir a produção também pela metade e, por 
conseguinte, duplicar o custo horário do serviço, logo se admitirmos uma velocidade média 
de 22,5 km/h (metade dos 45 km/h) o custo da composição com o caminhão de 14 m³, modelo 
de caminhão semelhante ao utilizado na obra, (composição código: 93593) seria de R$ 
1,18/m³ (0,59x2), próximo ao utilizado pela CGU de R$ 1,21/m³.  
 
Ou seja, se a Prefeitura fizer a correção dos dois parâmetros, volume e velocidade, e não 
apenas o que favorece o Contratado, qual seja, a velocidade, vai chegar a custo coerente com 
o do SINAPI à época de R$ 1,21/m³.  
 
Em relação aos movimentos de terra de empréstimo Terminal é evidente que há espaço para 
encaminhar o material de reaterro diretamente para a compactação. Não fazendo qualquer 
sentido estocar a terra do empréstimo primeiro no canteiro, para depois encaminha-la ao 
terminal para compactação. Abaixo recortamos uma imagem de satélite do GoogleMaps, para 



 

 

demonstrar a disponibilidade significativa de área, terrenos desocupados, ao sul da escavação, 
juntamente com a foto panorâmica apresentada pela Prefeitura para demonstrar que o 
Consórcio utilizou tal área como “prateleira” na escavação do terminal, ou seja, estocando 
terra para o reaterro e outros serviços.  
 

  
Foto: Imagem de satélite do GoogleMaps Foto: Imagem de satélite do GoogleMaps 

 

 
Foto: Imagem de satélite do GoogleMaps 

 
Assim mantemos, também o posicionamento inicial de incorreções das DMTs, para a 
escavação do Terminal Mangueirão, tanto do empréstimo quanto do bota-fora. Ademais, há 
diversos registros de estoques de materiais próximas as frentes de serviço.  
 

  
Foto: Estoques de materiais próximas as frentes de 

serviço 
Foto: Estoques de materiais próximas as frentes de 

serviço 

 
Diante de todo exposto mantem-se inalterado o posicionamento inicial desta CGU.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 



 

 

A CAIXA não trouxe fatos novos que elidissem os achados da CGU, razão pela qual fica 
mantido o apontamento.  
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2.1.23. Controles insuficientes de qualidade dos serviços executados 
 
Fato 
 
Muitas das irregularidades colecionadas neste relatório demonstram uma fragilidade dos 
controles administrativos primários, como a medição de serviços a maior, serviços executados 
de forma diversa do projeto, dentre outros. Nesse contexto, vale destacar algumas situações 
encontradas que demonstram uma inobservância de critérios de qualidade dos serviços. 
 
O primeiro ponto a ser destacado nesta constatação é a concretagem do pavimento rígido, o 
qual, no momento da visita da CGU à obra, estava sendo executada sem a régua vibratória, 
sendo que esse equipamento é fundamental para garantir a durabilidade e o acabamento do 
pavimento. Trata-se de equipamento obrigatório conforme itens 5.3.5 e 5.3.6 da Norma DNIT 
47/2004 – Pavimento Rígido – Execução de Pavimento Rígido com equipamento de pequeno 
porte. Segue registro fotográfico do pavimento sendo executado sem a referida régua, que 
estava no canteiro de obras supostamente com defeito. 
 

  
Figura – Registro fotográfico CGU evidenciando a execução de pavimento rígidos sem a régua vibratória 

 
Cabe destacar que o fato acima pode prejudicar tanto a regularidade superficial quanto o 
conforto ao rolamento desse pavimento. 
 



 

 

 
Figura – Foto 12ª medição, item 07.06.01.04.08.01, fl. 6. 

 
Ainda em relação à qualidade dos serviços de pavimentação, há que se observar que os ensaios 
relacionados aos serviços de base e sub-base de brita graduada com e sem cimento indicam 
que as misturas de agregados não estão dentro das faixas granulométricas definidas em norma. 
Cabendo destacar que, supostamente, haveria mistura de areia junto aos materiais britados, o 
que não é um procedimento previsto em norma. Assim, apesar de os ensaios de C.B.R 
apresentarem resultados satisfatórios, tem-se dúvidas quanto à qualidade\durabilidade dessa 
camada do pavimento. Não sendo demais lembrar que uma má graduação permite perda de 
finos, ou, pelo contrário, a penetração de finos do subleito e a colmatação dessa camada que 
tem propriedades drenantes.  
 

 
Figura – Ensaio de granulometria, datado de 06/07/2015, sub base de brita graduada simples, evidenciado a 

existência de pedras de diâmetro maior que o limite da faixa. 
 
Cabe destacar que todo o controle tecnológico apresentado à CGU foi elaborado por empresas 
subcontratadas do Consórcio, quando seria salutar que a Administração dispusesse de 
controles realizados por corpo próprio ou de uma empresa supervisora contratada. 
 



 

 

Por fim, vale ressaltar que uma das alterações que fizeram o preço dos elementos de drenagem 
subir, foi a substituição dos blocos de vedação de concreto por blocos estruturais. Como é de 
conhecimento, esses blocos não devem ser cortados para amarração o que reduz a resistência 
da alvenaria, para tanto deve ser utilizado o meio bloco. Tal procedimento inclusive lança 
dúvidas se os blocos utilizados são realmente estruturais, Fck maior que 4,5Mpa, e não blocos 
de concreto de vedação.  
 

  
Figura - Registro fotográfico CGU indicado o recorte de blocos de concreto nos elementos de drenagem 

(vista a obra de 25/02/2016) 

 
Diante das evidenciais acima elencadas, entende-se que a fiscalização da Prefeitura e da Caixa 
sobre o Contrato nº 152/2014 deve ser reforçada.  
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Belém se manifestou da seguinte maneira no Ofício nº 1233/2016-
GABS/SEURB: 
 
“25. Controles insuficientes de qualidade dos serviços executados.  
 
Comentários/Justificativas  
 
A Secretaria Municipal de Urbanismo tem empreendido todos os esforços para concretizar a 
contratação de empresa gerenciadora da obra, a qual apresenta vulto e complexidade que 
necessita, de fato, de um acompanhamento técnico da maior qualidade possível.  
 
Os controles atualmente realizados na frequência e na quantidade exigida pelas 
especificações técnicas gerais e específicas para a contratação estão sendo executadas dentro 
dos padrões mínimos exigidos, sendo que a Contratada comprovou ter contratado empresas 
capazes e idôneas para assegurar as atividades de controle e garantia da qualidade da obra, 
enquanto não concluído o processo de contratação da gerenciadora dos serviços.  
 
Nada obstante, a Seurb mantém os técnicos que fiscalizam e acompanham os controles 
tecnológicos necessários para a regular execução dos serviços, mantendo permanentemente 
corpo técnico, na execução dos serviços e no acompanhamento/planejamento, procedendo às 
constantes revisões dos serviços medidos, sendo que os constatados a maior foram glosados 
nas medições posteriores. 
 



 

 

No que se refere à contratação da empresa gerenciadora e supervisora, elucidamos que está 
sendo objeto de um novo processo licitatório (concorrência pública nº 004/2016-
SEURB/PMB) após a anulação do primeiro certame, lançado ainda em 2014.” 
 
Posicionamento da CAIXA: 
 
Por meio do Ofício nº 094/2016GECOA, fls 17 e 18, a CAIXA informou:  
 
“A CAIXA, como agente financeiro, não tem dentre suas atribuições fiscalizar contratos de 
obras firmado entre tomadores e seus contratados, não sendo nem mesmo interveniente 
nestes. A Prefeitura Municipal de Belém para tanto nomeou o Sr.XXXXXXX 
(descaracterizado), conforme ART de fiscalização de obra n° 20150017370, bem como 
mantém equipe técnica permanentemente na obra. Além disto, está licitando a contratação 
de empresa de gerenciamento. A fiscalização do empreendimento é atribuição exclusiva do 
tomador, conforme bem explicita o item 3.1 - Normativo AE 104 012, seguindo base legal 
oriunda da lei 8.666/93, artigo 67.  
 
3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBREA ATUAÇÃO DA ENGENHARIA  
 
3.1.5 A atividade de acompanhamento da execução do empreendimento é realizada para 
verificar a evolução física e o cumprimento do objeto contratual inerente à engenharia e/ou 
arquitetura.  
 
3.1.6 Para evitar qualquer interpretação indevida de responsabilidade técnica da CAIXA, 
toda obra com financiamento deve ter Engenheiro ou Arquiteto responsável técnico pela 
elaboração do(s) projeto(s), orçamento(s), execução das obras (administração direta ou 
empreitada) e fiscalização (empreitada).” 
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Análise do Controle Interno 
 
Apesar dos esforços, há diversas evidências de que a fiscalização não tem sido suficiente para 
garantir a qualidade da obra. Ademais, as significativas alterações empreendidas no projeto 
exigem elevada capacidade técnica para analisar as propostas do Consórcio, para que este não 
altere a metodologia, os materiais e os serviços em seu exclusivo benefício.  
 
Neste diapasão há que se destacar que seria salutar que a Prefeitura possuísse controle 
tecnológico mínimo a fim de validar os controles apresentados pelo Consórcio e suas 
subcontratadas. Como também equipe de topografia para realizar as medições e conferências 
na terraplenagem e pavimentação. Ambos, pontos nos quais essa Equipe de Auditoria 
colecionou falhas de fiscalização.  
 
Análise do Controle Interno sobre o posicionamento da CAIXA: 
 
Como está dito no item 3.1.5 do normativo AE 104 12, acima citado pela CAIXA, é dever da 
sua Engenharia “verificar a evolução física e o cumprimento do objeto contratual inerente à 
engenharia e/ou arquitetura”. O apontamento da CGU trata exatamente da “verificação do 
cumprimento do objeto contratual inerente à engenharia”. Dessa forma, há indícios de que a 
fiscalização da CAIXA não está cumprindo o normativo da própria instituição financeira.  
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2.1.24. Ausência de Aprovação de Projeto Básico ou estudo de concepção ou anteprojeto 
e respectivo Orçamento pelo Agente Financeiro (CAIXA) impactando em risco a 
conclusão das obras e comprometendo a execução plena do Contrato de Financiamento 
nº 393.644-79/13 
 
Fato 
 
No Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Estado do Pará, Município de Belém e Caixa Econômica Federal – 
CAIXA, assinado em 22 de março de 2013, consta registrado que havia inúmeras lacunas no 
Projeto BRT, elaborado pela Administração Pública anterior do Município de Belém, e que o 
Memorial Descritivo Geral do referido Projeto BRT não permitia esclarecer diversas questões 
importantes para as fases de planejamento e implantação, que foram consideradas essenciais 
para os interessados, inclusive o agente financeiro (CAIXA) e, ainda, ficou caracterizado que 
a documentação apresentada não fornecia condições de percepção de como foram tomadas as 
decisões que suportaram o Projeto BRT Belém. Diante das irregularidades detectadas na 
Concorrência Pública Internacional nº 34/2011 e na execução do Projeto BRT Belém, foi 
celebrado o retrocitado TAC, indicando entre outras obrigações por parte do Município de 
Belém, rescindir o contrato firmado e efetuar nova licitação para a conclusão do BRT. 
 
Dentre as irregularidades constatadas, que subsidiaram a Ação Civil Pública do Ministério 
Público do Estado do Pará, estão: 
 

- não apresentação do projeto básico relativo à fundação, estruturas metálicas, concreto 
armado, rede de água, esgoto, águas pluviais, instalação elétrica, instalação 
hidrossanitária, combate a incêndio e sistemas de controle; 
 
- ausência de especificação técnica dos serviços licitados; 

 
- carência de memórias de cálculo dos quantitativos do orçamento; 

 
- não apresentação de orçamento para implantação dos sistemas de controle; 

 
- falta de demonstração da realização de pesquisa de preços para obtenção dos valores 
unitários constantes do orçamento base da licitação, bem como da adequação dos 
preços dos serviços de engenharia de edificações aos custos referenciados no Sistema 
de Preços e Custos da Construção Civil – SINAPI; 

 
- ausência de orçamento base da administração com composição dos preços unitários 
dos serviços a serem contratados, e 

 
- elaboração de orçamento estimativo da administração com itens cotados em unidade 
de medida “verba”. 

 



 

 

Apesar das irregularidades apontadas, a CAIXA emitiu o documento “Ficha de Verificação – 
Análise de Viabilidade”, em 01 de outubro de 2012, com as seguintes conclusões, entre outras: 
 
Item IV - Compatibilidade do Projeto Técnico”: 
 
“a) O projeto técnico apresentado está em compatibilidade com a proposta enquadrada e 
hierarquizada pelo Ministério das Cidades? SIM.” 
 
Item V - Precificação – Viabilidade Financeira  
 
“a) A precificação da operação é favorável ? SIM.” 
 
A “Ficha de Verificação – Análise de Viabilidade”, acima referenciada, foi assinada pelo 
Gerente de Filial (CPF: ***.895.952-**) e pelo Superintendente Regional Norte do Pará 
(CPF: ***.404.282-**). 
 
Consta, em caráter corretivo, como objeto do TAC (Cláusula 1ª), a determinação de preparar 
o projeto do “BRT Belém” com as correções das irregularidades apontadas e efetuar novo 
procedimento licitatório para dar continuidade à implantação do mesmo, obedecendo aos 
princípios da administração pública, e executar as obras de acordo com o cronograma 
apresentado pela Prefeitura de Belém. 
 
Na cláusula 8ª do TAC ficou definido que o projeto básico do “BRT Belém” deveria ser 
apresentado em 110 dias. 
 
Na cláusula 12ª do TAC ficou determinado que a CAIXA somente poderia liberar recursos 
para o Município de Belém, a partir da realização de nova licitação. 
 
Em 14 de maio de 2013 foi assinado pelo Município de Belém e a CAIXA o Contrato de 
Financiamento nº 393.644-79/13, no âmbito do Programa Pró-Transporte, no valor de total de 
R$ 376.800.000,00 (financiamento: R$ 314.000.000,00 e contrapartida: R$ 62.800.000,00), 
destinado à execução do projeto de mobilidade urbana (sistema BRT – Bus Rapid Transit) 
Almirante Barroso e Augusto Montenegro. No item 5.4 da cláusula quinta do citado contrato 
ficou determinado que a liberação das parcelas do financiamento condicionava-se à 
apresentação pelo Tomador (Município de Belém), e à análise e aceitação pela CAIXA, da 
documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do cumprimento 
das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no Manual de Fomento – Pró-
Transporte, divulgado pelo Agente Operador do FGTS, aplicáveis à modalidade de operação 
em tela (crédito/financiamento). 
 
Na cláusula terceira do referido contrato (item 3.1) ficou determinado que os elementos 
técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo Tomador (Município 
de Belém) à CAIXA e utilizados para aprovação do financiamento são parte integrante do 
contrato, não podendo, em hipótese alguma, serem alterados sem a prévia e expressa 
autorização da CAIXA, o que se aplica, também, ao cronograma de desembolso. 
 
A nova licitação (Concorrência Pública nº 010/2014), acordada no TAC e realizada pela 
Prefeitura Municipal de Belém, teve como vencedor o Consórcio EIT/Paulitec (Consórcio 
BRT Belém - CNPJ: 21.602.323/0001-25), e culminou com assinatura do Termo de Contrato 
nº 152/2014 – SEURB, em 30 de dezembro de 2014. 



 

 

 
A CAIXA foi questionada pela equipe de fiscalização da CGU (Solicitação de Fiscalização nº 
201408090/024, de 01 de março de 2016 e Solicitação de Fiscalização nº 201408090/026, de 
15 de março de 2016) quanto à análise técnica e aprovação do projeto básico do BRT Belém, 
trecho Augusto Monte Negro (Entroncamento – Icoaraci), em execução pelo Consórcio 
EIT/Paulitec. O referido agente financeiro (CAIXA) apresentou manifestação conforme ofício 
nº 0133/2016/GIGOV/BE, de 07 de março de 2016, a seguir transcrito: 
 
“A análise da documentação de engenharia disponibilizada pela Prefeitura de Belém, para 
verificação, pela CAIXA, da viabilidade de execução do objeto e do cumprimento das metas 
previstas, se baseou nos normativos vigentes para contratos de financiamentos com recursos 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – AE 104, cuja aceitação pela CAIXA 
foi formalizada através dos Laudos de Análise do Empreendimento –LAE, já encaminhados 
à CGU através dos Ofícios 0059 e 0112/2016/GIGOV/BE, datados de 28/01/2016 e 
23/02/2016, respectivamente.” 
 
O citado ofício foi assinado pelo Coordenador de Filial – GE Governo Belém (CPF: 
***.066.042-**) e pelo Gerente de Filial - GE Governo Belém (CPF: ***.782.202-**). 
 
O posicionamento da CAXA, retromencionado, foi ratificado pelo ofício nº 
0160/2016/GIGOV/BE, de 21 de março de 2016, e acrescido com o que segue: 
 
“2- Na documentação em questão não existe, conforme pretendido pela CGU, a citação de 
análise e aprovação de projeto básico, pelas razões abaixo: 
 
2.1- A CAIXA não aprova projetos sejam eles: estudos de concepção, anteprojeto, projeto 
básico ou projeto executivo. A análise técnica de engenharia da CAIXA conclui, se for o caso, 
pela viabilidade técnica de engenharia da documentação apresentada pelo tomador, 
conforme consta do MN AE 012 – item 4.3.1.2: 
 
4.3 ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA 
4.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
....................................... 
4.3.1.2 O Engenheiro ou Arquiteto efetua a caracterização do empreendimento e conclui 
sobre a viabilidade técnica de engenharia. 
 
2.2 – Não existe nos normativos da CAIXA que regem as análises técnicas de engenharia de 
empreendimentos contratados com recursos do FGTS, qualquer obrigatoriedade de se 
analisar os projetos básicos dos mesmos. O item 4.3 do MN AE 104 012, que rege a análise 
técnica de engenharia, sequer se refere aos termos projetos básicos ou projetos executivos. 
Na verdade a documentação aceita para análise da CAIXA é aquela disponibilizada pelo 
Tomador, sem distinção da mesma ser projeto básico ou executivo: 
 
4.3 ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA 
4.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
4.3.1.1 A análise técnica de engenharia será realizada após apresentação da documentação 
técnica da proposta pelo proponente. 
4.3.1.1.1  É facultada que análise técnica de engenharia se realize após o recebimento da 
documentação do processo licitatório nos casos em que o processo tenha sido realizado 
anteriormente à análise. 



 

 

4.3.1.1.1.1 Neste caso, a verificação do resultado do processo licitatório é parte integrante 
da análise técnica de engenharia. 
4.3.1.2 O Engenheiro ou Arquiteto efetua a caracterização do empreendimento e conclui 
sobre a viabilidade técnica de engenharia. 
................................................ 
4.3.1.4 A análise técnica de engenharia é composta de: 
 análise documental: peças gráficas, orçamentos/custos e demais peças técnicas que 
compõem o empreendimento; 
 visita técnica ao local onde será implantado o empreendimento acompanhada do 
representante do proponente; 
 análise da viabilidade técnica do empreendimento. 
4.3.1.5 Os documentos técnicos básicos necessários para possibilitar a análise técnica de 
engenharia, independente do tipo de intervenção, excluídos os casos em que o proponente 
optar pelo regime de contratação integrada, são constituídos de: 
- carta consulta/proposta/consulta prévia; 
- QCI ou QUF no caso de operações estruturadas; 
- justificativa do empreendimento; 
- peças gráficas; 
- memorial descritivo/especificações técnicas; 
- cronograma físico financeiro; 
- orçamento discriminado; 
- documentação referente ao órgão regulador concernente ao financiamento para operações 
estruturadas. 
 
3- Ao contrário da afirmação da CGU no item 1.2 da SF nº 2014080090/026, não existe 
qualquer determinação de verificação preliminar do projeto básico do empreendimento no 
item 4.2.1 MN AE 104 008. Este item, conforme o próprio título ressalta, trata da Verificação 
Preliminar à Análise de Engenharia, em fase anterior a contratação, ou seja, o dispositivo 
estabelece que o Engenheiro ou Arquiteto se manifeste sobre a viabilidade do prosseguimento 
da operação, quanto as peças técnicas estejam, total ou parcialmente disponíveis. Para 
exemplificar: o Engenheiro ou Arquiteto CAIXA poderia se manifestar favoravelmente ao 
prosseguimento da operação até mesmo com a disponibilização pelo tomador de estudo de 
concepção ou anteprojeto e não apenas projeto básico: 
 
4.2 VERIFICAÇÃO PRELIMINAR À ANÁLISE DE ENGENHARIA 
4.2.1 O Engenheiro ou Arquiteto se manifesta sobre a viabilidade de prosseguimento da 
operação quando as peças técnicas, total ou parcialmente disponíveis, são as descritas 
abaixo: 
- carta consulta/proposta/consulta prévia; 
- planta de localização; 
- projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto; 
- estimativa de custos, desde que citada(s) a(s) fonte(s) utilizada(s), quando não houver 
previsão de contratação pelo RDC com orçamento sigiloso; 
- composição do investimento: QCI ou QUF; 
- declaração informando que a solução proposta atende às diretrizes contidas nos contratos 
de concessão e planos Diretor, de Saneamento Básico, de Bacia Hidrográfica, de 
Desenvolvimento Regional, etc., quando existentes cronograma físico financeiro. 
4.2.1.1 A listagem acima é indicativa e busca caracterizar o empreendimento para fins de 
prosseguimento da operação de crédito. 
 



 

 

4- Não existe, nos itens referidos do Manual de Fomento, qualquer determinação da CAIXA 
analisar o projeto básico do empreendimento. 
4.1- Os procedimentos de análise técnica de engenharia estão explicitados acima, no item 2 
de nossa resposta a CGU e, no caso específico, foram formalizados através da emissão de 
LAE – Laudo de Análise de Empreendimento, já encaminhados à CGU através dos ofícios nº 
0059 e 0112/2016/GIGOV/BE, datados de 28/01/2016 e 23/02/2016, respectivamente. 
 
5- Trata o item 2.1 do Manual de Fomento – Setor Público e Privado – Programa Pró-
Transporte , de conceituação dos diversos termos técnicos utilizados na elaboração do 
Manual de Fomento. 
5.1- Não cabe a CAIXA, no processo de análise e acompanhamento de empreendimento 
financiado com recursos do FGTS, discutir conceituação de projetos técnicos elaborados por 
tomadores dos recursos. 
5.2- À CAIXA, neste processo, cabe verificar a viabilidade técnica de engenharia dos 
documentos disponibilizados pelos tomadores, cuja formalização se dá através da emissão de 
LAE – Laudo de Análise de Empreendimento. ” 
 
O ofício nº 0160/2016/GIGOV/BE, de 21 de março de 2016, foi assinado pelo Coordenador 
de Filial – GE Governo Belém (***.066.042-**) e pelo Gerente de Filial - GE Governo Belém 
(CPF: ***.782.202-**). 
 
Na documentação concernente ao Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13 foi 
identificado que a CAIXA emitiu quatro “Laudos de Análise Técnica de Engenharia – LAE” 
e cinco “Verificações de Resultado de Processo Licitatório – VRPL”, até a data de 07 de 
março de 2016 (data final em que foram apresentados à CGU os documentos), conforme a 
seguir identificados: 
 

Quadro Aprovações CAIXA (LAE e VRPL) 

Discriminação 
Data de 
Emissão 

Valor 
Aprovado R$ 

Responsável 
Técnico 

CPF 

LAE     
LAE nº 1 03/12/2013 376.800.000,00 H. B. e S, ***.269.312-** 

LAE Parcial nº 2 24/04/2015 7.142.501,30 H. B. e S, ***.269.312-** 
LAE Parcial nº 3 16/06/2015 19.015.181,75 H. B. e S, ***.269.312-** 
LAE Parcial nº 4 28/09/2015 37.625.995,63 H. B. e S, ***.269.312-** 

     
     

VRPL     
VRPL Parcial 09/12/2013 2.400.698,30 H. B. e S, ***.269.312-** 
VRPL Parcial 24/04/2015 7.142.501,30 H. B. e S, ***.269.312-** 
VRPL Parcial 16/06/2015 19.015.181,75 H. B. e S, ***.269.312-** 
VRPL Parcial 28/09/2015 63.783.678,68 H. B. e S, ***.269.312-** 
VRPL Parcial 14/12/2015 157.587.112,58 H. B. e S, ***.269.312-** 

Fonte: CAIXA 
 
O LAE nº 1, de 03 de dezembro de 2013, e a VRPL de 09 de dezembro de 2013 correspondem 
ao corredor Almirante Barroso – Entroncamento, que foi contratado na gestão anterior do 
Município de Belém (Concorrência Pública Internacional nº 34/2011), a qual está sub judicie 
(Ação Civil Pública), tendo havido rescisão contratual com o Grupo Andrade Gutierrez, 
executor da obra naquela época, conforme TAC retrocitado, e que não é objeto de análise 
neste trabalho. 
 



 

 

Quanto aos demais, constatou-se que a CAIXA emitiu LAE’s e VRPL’s parciais relativos à 
Concorrência Pública nº 010/2014 e respectivo Contrato nº 152/2014 – SEURB. Contudo, 
verificou-se que as análises se basearam no projeto executivo e não no novo projeto básico, 
utilizado na nova licitação, o qual deveria obrigatoriamente apresentar os ajustes e correções 
das irregularidades registradas no TAC, e que o Agente Financeiro (CAIXA) tinha 
conhecimento, mas ignorou ao não proceder a necessária análise e aprovação, colocando em 
risco a execução plena das obras, principalmente quanto à consistência e suficiência dos 
projetos, especificações técnicas, quantidades e orçamentos, assumindo, dessa forma, a 
corresponsabilidade nas irregularidades apontadas neste relatório e no possível 
comprometimento da conclusão do objeto contratado. 
 
Além disso, observa-se no “Quadro Aprovações CAIXA (LAE e VRPL)” que o Agente 
Financeiro emitiu o LAE e a VRPL de forma fracionada, o que torna a análise técnica 
intempestiva e ineficaz para identificação e correção das inconsistências e irregularidades 
existentes no projeto, bem como para identificação e mitigação dos riscos potenciais do 
Contrato de Financiamento. Ademais, não há previsão de emissão dos citados documentos 
(LAE e VRPL), de forma fracionada, na Norma Interna utilizada pela CAIXA (AE 104 008), 
para a referida análise. 
 
O Manual de Fomento do Setor Público e Privado do Programa Pró-Transporte do Agente 
Operador do FGTS – CAIXA, determina que: 
 
“5 - ANÁLISE DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO PELO AGENTE FINANCEIRO 
 
Na análise da proposta de financiamento apresentada pelo Proponente/agente promotor, o 
agente financeiro deve observar, no mínimo, as normas e condições operacionais 
estabelecidas neste Manual. 
 
5.1.8 Aspectos da Análise Técnica do Projeto 
 
5.1.8.1 A análise técnica do projeto é realizada por profissional de engenharia/arquitetura 
do agente financeiro ou por ele credenciado, devendo observar, no mínimo, os aspectos a 
seguir, sem prejuízo da análise que pode ser realizada pelo Agente Operador: 
 
........ 
e) Peças gráficas; 
f) Planilha de orçamento; 
.......... 
 
5.1.8.2 A análise técnica de engenharia: 
 
Deve enfocar, em especial, o seguinte: 
 
a) a solução técnica adotada para o empreendimento, quanto à sua funcionalidade, à 
compatibilidade entre os custos, aos prazos de execução, aos aspectos arquitetônicos, à 
metodologia, à tecnologia construtiva, às especificações, aos cronogramas, ao Quadro de 
Composição de Investimento, aos quantitativos das obras e serviços e aos materiais e 
equipamentos previstos; 
 



 

 

b) analisar, preferencialmente, os custos unitários dos serviços, materiais e equipamentos, 
tomando-se como referência os preços fornecidos pelo SINAPI, podendo, alternativamente, 
ser utilizada outra referência, desde que publicada por entidade oficial e/ou de notória 
capacitação técnica; 
 
c) a existência de indefinições ou condicionantes que possam vir a alterar os objetivos, custos, 
prazos ou forma de execução do empreendimento ou, ainda, atrasar o início da execução das 
obras pela sua imponderabilidade; 
 
d) analisar o cronograma físico-financeiro, observando: 
 
d.1) a compatibilidade da programação de execução das obras e da aquisição de materiais e 
equipamentos com os itens definidos e adequadamente detalhados, sem caracterizar 
antecipação de recursos, possibilitando uma execução segura do empreendimento; 
d.2) a adequação do prazo entre a contratação e o primeiro desembolso com as providências 
que devem ser tomadas pelo tomador/agente promotor nesse período (elaboração do projeto 
executivo, contratação das obras/serviços e do fornecimento de materiais/equipamentos, 
etc.); 
 
5.1.13.2 - Manifestação conclusiva: 
 
O agente financeiro deve opinar conclusivamente sobre a viabilidade ou não do 
empreendimento, considerando os parâmetros aqui definidos, bem como outros julgados 
pertinentes. Deve, ainda, apontar os documentos para apresentação posterior, desde que os 
elementos deles constantes não descaracterizem a análise efetivada. 
 
Dentre as análises previstas na Norma Interna da CAIXA (AE 104 008) consta a “Análise dos 
Orçamentos” a seguir transcrita: 
 
“4.5.6 - ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS 
 
4.5.6.1 - A análise dos orçamentos é uma atividade aplicável às operações de financiamento, 
cujo objetivo é concluir sobre os seguintes aspectos: 
 
- todas as etapas necessárias à conclusão do empreendimento objeto da operação estejam 
previstas e incidam adequadamente sobre os valores; 
- a existência de compatibilidade entre a evolução do empreendimento e as incidências das 
etapas indicadas no orçamento; 
- os valores indicados estejam compatíveis com o praticado pelo mercado de forma a 
identificar o sobrepreço ou subpreço. 
 
4.5.6.2 - A verificação pautada nas premissas acima busca identificar possíveis “jogos de 
planilha” que podem ocasionar paralisações de obra, desembolsos iniciais 
desproporcionalmente elevados e aditivos direcionados, entre outros efeitos. 
 
4.5.6.3 - Na análise de orçamentos realizada pela GIDUR, seja na fase de análise de projeto, 
do processo licitatório ou alteração contratual (reprogramação), cabe: 
 
- Verificar os quantitativos dos itens de serviços/materiais significativos; 



 

 

- Identificar os custos unitários de referência adequados aos itens de serviços/materiais 
significativos;” 
 
Ressalta-se que o TCU já havia determinado que a CAIXA realizasse a análise orçamentária 
prevista na Norma Interna AE 104 em contrato similar (Contrato nº 318.926-13/10 BRT 
Antônio Carlos/Pedro I, firmado com o Município de Belo Horizonte), conforme itens 9.1, 
9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão nº 3.129/2011 – Plenário: 
 
“9.1. determinar à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 
que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência, adote as seguintes providências, 
apresentando ao Tribunal a documentação comprobatória correspondente: 
 
9.1.1. realize nova análise orçamentária dos empreendimentos financiados por meio dos 
contratos 318.926-13 e 318.936-38, firmados com o Município de Belo Horizonte, de modo a 
dar efetiva consecução à verificação da compatibilidade dos orçamentos apresentados com 
os preços de mercado (normativo interno da Caixa AE 104, item 4.5.6.1), e com vistas a 
cumprir a sua atribuição, enquanto agente operador e financeiro do FGTS, de zelar pela 
correta aplicação de recursos do Fundo, evidenciando a análise efetuada em quadro 
comparativo próprio (normativo interno da Caixa AE 104, item 4.5.6.4.1); (grifo CGU) 
 
9.1.2. providencie a juntada, ao dossiê do financiamento do BRT Antônio Carlos/Pedro I 
(contrato 318.926-13/10), da planilha orçamentária anexa ao 8º termo aditivo ao contrato 
SC 31/08, devidamente assinada pela entidade contratada para a execução das obras, com 
vistas a dar confiabilidade aos dados utilizados na análise de custos e na verificação de sua 
compatibilidade com o processo licitatório, procedimentos inerentes ao financiamento objeto 
do mencionado contrato, previstos nos normativos internos da Caixa AE 104, AS 015 e SA 
044; promovendo a conferência dos dados dessa planilha com aquela originalmente indicada 
como correspondente ao oitavo termo aditivo do contrato SC 31/08, documento este que não 
contempla a assinatura da entidade contratada; e adotando as eventuais medidas 
retificadoras que se fizerem necessárias;” (Grifo CGU) 
 
Destaca-se que a análise e aprovação do projeto básico e respectiva estimativa de custos pelo 
Agente Financeiro (CAIXA) é um dos mais importantes e imprescindíveis procedimentos de 
análise para a contratação da operação de crédito em exame, conforme caracterizado na 
Norma Interna AE 104 008 da CAIXA a seguir demonstrado: 
 
3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
3.1.1 A análise técnica de engenharia compõe um conjunto de análises coordenadas pela 
SUSAN e SUGOV com o objetivo de mitigar os riscos de um contrato de financiamento. 
 
3.1.2 - A atividade de análise e acompanhamento é realizada por Engenheiro ou Arquiteto e 
tem a função de propiciar, à unidade demandante da CAIXA, segurança quanto à 
adequabilidade do projeto e do valor correspondente para alcançar o objetivo pretendido 
pelo proponente. 
 
3.1.3 - O profissional, no desenvolvimento da atividade de análise, deve se valer de visão 
sistêmica e procurar interagir com as demais áreas envolvidas na operação, observadas as 
diretrizes de cada programa/modalidade, com o objetivo de alcançar efetividade no contrato. 
 



 

 

3.1.4 - A manifestação do profissional de Engenharia ou Arquitetura, em cada etapa do 
processo, ocorre com a emissão da peça técnica correspondente, conforme padrões 
estabelecidos para os programas/modalidades e é realizada a partir da documentação 
apresentada pelo proponente/tomador e de observações efetuadas em visita técnica à área de 
intervenção. 
 
4.2 - VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 
4.2.1 - O Engenheiro ou Arquiteto se manifesta sobre a viabilidade de contratação do 
empreendimento quando as peças técnicas, total ou parcialmente disponíveis, são as descritas 
abaixo: 
 
- carta-consulta/proposta/consulta prévia; 
- planta de localização; 
- projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto; 
- estimativa de custos; 
- composição do investimento: QCI ou QUF; 
- cronograma Físico-Financeiro. 
 
4.2.1.1 - A listagem acima é indicativa e busca caracterizar o empreendimento para fins de 
contratação da operação de crédito. 
(Grifo CGU) 
 
Não foi observada, na manifestação apresentada pelo Agente Financeiro (CAIXA), 
fundamentação técnica ou jurídica que sustente a ausência, ou isente, sua responsabilidade 
pelas análises técnicas, ao contrário, a própria CAIXA cita determinações contidas nas normas 
internas (AE 104 008 e AE 104 012) que devem ser obrigatoriamente cumpridas. 
 
É justamente a verificação adequada da existência de um projeto básico (ou estudo de 
concepção ou anteprojeto) e respectivo orçamento, elaborados de acordo com as normas 
técnicas, que restringem a ocorrência de falhas na execução das obras e proporciona maior 
segurança na operação de crédito. Essa análise técnica é atribuição precípua do Agente 
Financeiro (CAIXA) nas operações de crédito por ela efetuada, conforme reiteradamente 
demonstrado. É um contrassenso interpretar que não há responsabilidade dos servidores da 
CAIXA nas referidas análises técnicas, pois são essas análises que subsidiam a decisão de se 
efetivarem as operações de créditos. Uma análise técnica do projeto básico executada de 
acordo com as determinações contidas nos normativos internos da CAIXA e na legislação 
correlata diminui o risco do insucesso da operação de crédito. Dessa forma, não faz sentido 
despender esforços de profissionais capacitados (engenheiros e arquitetos) do Agente 
Financeiro (CAIXA) se o resultado das análises produzidas não possa garantir credibilidade à 
operação. 
 
A Norma Interna AE 104 012 da CAIXA é clara na obrigatoriedade de proceder a análise 
técnica de engenharia do projeto básico e respectiva estimativa de custos, conforme itens 4.2.1 
e 4.3.1.4. 
 
O agente financeiro deve observar, no mínimo, as normas e condições operacionais 
estabelecidas no Manual de Fomento - Setor Público e Privado - Programa PRÓ – 
TRANSPORTE, conforme registrado no item 5. 
 



 

 

Apesar do Agente Financeiro (CAIXA) ter tomado conhecimento da existência de 
irregularidades no projeto elaborado pela gestão municipal anterior, conforme o TAC assinado 
em 22 de março de 2013, e da obrigatoriedade de realização dos procedimentos de análises 
determinados nas normas internas da instituição, retrocitadas, a CAIXA se omitiu e firmou o 
Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13 com as irregularidades apontadas neste relatório, 
a exemplo: sobrepreço em diversos itens de serviço contratados, jogo de planilha, duplicidade 
do adicional de mão de obra, inclusão indevida do custo de horas extras no custo horário da 
mão de obra, composições de custos de serviços incompatíveis com o porte da obra, previsão 
e pagamento de serviços em duplicidade, custos indevidos com o serviço de carga de materiais 
na pavimentação e na terraplenagem, custos desnecessários com transportes de materiais, 
utilização de unidade de medida genérica no serviço “Administração Local da Obra”, 
cobrança indevida (reiterada) do serviço “Locação Topográfica da Obra”, cobrança indevida 
do serviço “Poço de visita em concreto armado de 1,5 x 1,5 x 2,5 m”, divergência entre as 
especificações técnicas, as composições de custo unitário (orçamento base e proposta) e a 
execução física do serviço “Boca de lobo de 1,00 x 1,20 x 1,5m em alvenaria de bloco de 
concreto”, ausência de previsão no projeto básico de dispositivo de drenagem superficial 
denominado “Boca de Leão” e ausência de transparência nos quantitativos contratados dos 
terminais.  
 
Cabe destacar que: “o projeto executivo seria o projeto básico complementado por 
informações que não acarretem impacto no orçamento ou que este impacto seja mínimo e 
insignificante” (trecho extraído da apostila “Obras Públicas de Edificação e Saneamento” - 
TCU – Módulo I – Planejamento, fl. 38) e que está sustentado pelo Acórdão TCU nº 
1.874/2007 – Plenário. 
 
“9.4.2.1. as licitações para execução de obras somente podem ser iniciadas quando se 
dispuser de projeto básico ou executivo devidamente atualizado e em perfeitas condições de 
ser executado, estando vedada a aprovação de relatórios de revisão do projeto que o ignore 
ou o desvirtue total ou parcialmente, ressalvada alterações pontuais sem grandes 
repercussões financeiras, devendo a eventual inépcia do projeto, constatada após a licitação, 
acarretar a anulação da licitação e do contrato decorrente, bem como a punição, em processo 
administrativo regular, de todos os agentes responsáveis pela incorreção do projeto; 
 
9.4.2.2. admite-se que sejam entregues à responsabilidade das empresas contratadas, como 
encargo, e desde que expressamente previsto no edital, apenas a elaboração do projeto 
executivo da obra, cujo principal escopo é o de continuação e detalhamento do projeto básico, 
não se admitindo, por isso, que o projeto executivo traga alterações significativas nos 
quantitativos dos serviços mais relevantes, em termos financeiros, estimados pelo projeto 
básico e nas principais soluções técnicas nele adotadas;” 
 
Conclui-se que o Agente Financeiro (CAIXA) não observou a Norma Interna AE 104 008 e o 
Manual de Fomento do Setor Público e Privado do Programa Pró-Transporte do Agente 
Operador do FGTS – CAIXA, incorrendo em irregularidade grave pela ausência de análise e 
aprovação do projeto básico e respectiva estimativa de custos, e descumprindo sua atribuição, 
enquanto agente operador e financeiro do FGTS, de zelar pela regular aplicação de recursos 
do Fundo. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Ofício nº 094/2016/GECOA, de 31 de agosto de 2016, anexo I, a CAIXA 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“POSICIONAMENTO CAIXA 
 
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE MPF, MPE, PMB E CAIXA 
 
As obras do BRT foram iniciadas em 2011 pela administração anterior da Prefeitura 
Municipal de Belém, no Trecho Almirante Barroso x Entroncamento. A execução das obras 
estava a cargo da Empresa Andrade Gutierrez, vencedora da Concorrência Internacional 
034/2011, cujo escopo englobava não só o trecho onde se iniciaram os serviços (Almirante 
Barroso x Entroncamento), como também o Trecho Augusto Montenegro. 
 
O Ministério Público Estadual apurou irregularidades em relação à Concorrência 
Internacional 034/2011 e ingressou com uma Ação Civil Pública por Atos de Improbidade 
Administrativa em face de DUCIOMAR GOMES DA COSTA. 
 
O Ministério Público Federal, por sua vez, também apurou irregularidades na citada 
concorrência internacional e ingressou com duas ações na Justiça Federal: uma com tutela 
inibitória visando impedir a liberação de recursos federais ao projeto BRT, que recebeu 
liminar favorável, e outra objetivando embargar as obras de construção do sistema de 
transporte. 
 
Apesar das ações propostas pelo MPF o TRF da Ia Região proferiu decisão autorizando a 
realização e continuidade do empreendimento. 
 
Em Abril/2012 o Governo Federal selecionou o empreendimento para receber recursos do 
FGTS pelo Programa PRÓ-TRANSPORTE. Ainda no 1º semestre de 2012, por falta de 
recursos, as obras foram paralisadas, deixando em situação crítica o trânsito da capital, 
ensejando inclusive o termo utilizado no caput do TAC "bem como a solução para o caótico 
transito na Avenida Almirante Barroso. " 
 
Em agosto de 2012 a Prefeitura Municipal de Belém escolheu a CAIXA como agente 
financeiro do empreendimento, mas a legislação eleitoral impossibilitou a contratação da 
operação naquele ano como pretendia a Prefeitura. 
 
Ao iniciar o ano de 2013, com a Prefeitura Municipal de Belém já sob nova administração, 
foi proposta a pactuação de um TAC visando garantir as melhores condições para a liberação 
das áreas impactadas pela intervenção - que se encontrava paralisada - e a continuidade do 
empreendimento de uma forma que atendesse a todas as partes envolvidas. Assim, em 
22/03/2013, foi firmado o pacto entre as partes que estabelecia, basicamente, o seguinte: 
 
- Ficava autorizada a continuidade e conclusão da obra com a empresa Andrade Gutierrez, 
mas apenas no trecho Almirante Barroso x Entroncamento, limitando a continuidade do 
contrato a investimentos complementares de até R$ 30.000.000,00. 
 
- A Etapa Augusto Montenegro seria objeto de novo processo licitatório. 
 
À CAIXA couberam as seguintes obrigações: 
 



 

 

- Cláusula 9a- Contabilizar todos os valores pagos e a serem transferidos pela União para a 
execução do projeto, remetendo cópia ao Ministério Público Federal. 
 
- Cláusula 10"-Acompanhar a execução do projeto "in loco" antes de efetuar o repasses de 
recursos. 
 
- Cláusula 11a- Apresentar ao Ministério Público Federal a cada trimestre ou 
antecipadamente, sempre que entender necessário, avaliação de desempenho do cronograma 
da obra proporcionalmente a quantidade de recursos da União transferidos. 
 
- Cláusula 12"—A Caixa Econômica somente poderá liberar recursos para o Município a 
partir da realização de nova licitação, com a exclusão de: 
 
1 - R$ 44.000.000 para ressarcimento de pagamentos já efetuados pela Prefeitura de Belém 
com recursos próprios a Andrade Gutierrez. 
 
2 – O repasse de valores referentes ao restante da obra já executada 
 
3 -O repasse de no máximo RS 30.000.000 para as derradeiras intervenções nos trechos já 
alterados e necessárias à liberação da Avenida Almirante 
Barroso. 
 
Em 14/05/2013 a Prefeitura Municipal de Belém firmou com a CAIXA o contrato de 
financiamento 0393.644-79/13 e assim as obras referentes ao Trecho Almirante Barroso 
foram retomadas e concluídas na forma do pactuado no TAC em questão. A CAIXA cumpriu 
estritamente com todas as obrigações a ela estabelecidas no TAC, não havendo 
questionamento a respeito de sua atuação no mesmo pelas partes que o firmaram. 
 
É importante esclarecer que o contrato ora fiscalizado pela CGU, firmado entre a Prefeitura 
de Belém e o Consórcio ELT/Paulitec em 30/12/2014 com base na Concorrência Pública n° 
10/2014, não foi abrangido pelas obrigações do TAC firmado em 2013. 
 
AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO BASE PELA CAIXA 
 
Este apontamento já foi abordado e respondido. Reafirmamos ainda que a CAIXA não é 
agente licenciador de projetos. 
 
NÃO PREVISÃO NORMATIVA PARA ELABORAÇÃO DE LAE E VRPL PARCIAIS 
 
Não sabemos em que base a antiga CGU se apoiou para fazer tal apontamento. O AE 104, 
tanto na versão 008 quanto na versão 012, repisa a diretriz do gestor em aceitar a elaboração 
de análises parciais por etapas funcionais. 
 
A análise CAIXA optou pela utilização desta faculdade por considerar que aguardar a 
conclusão do projeto completo prejudicaria a população beneficiária com a falta de 
regularização de situações de "estrangulamento" na mobilidade urbana da cidade. Além 
disto, a contratação da totalidade da obra agregaria elevação de custos à mesma com o 
pagamento de reajustamentos de preços à empresa executora, a serem aplicados aos serviços 
pendentes de execução. 
 



 

 

4.3 ANÁLISE TÉCNICA DEENGENHARIA 
 
4.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
4.3.1.6 É permitida a elaboração de Laudos de Análise Parciais para itens de financiamento 
de uma operação, desde que tenham funcionalidade independentemente das outras etapas a 
serem executadas. 
 
4.3.1.6.1 Nestes casos, o Laudo de Análise Parcial deve explicitar que este se refere somente 
à análise do item de investimento especifico. 
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Análise do Controle Interno 
 
Para melhor entendimento do contexto apresentado, cabe esclarecer que há, pelo menos, três 
momentos relacionados às análises técnicas em questão, realizadas pela CAIXA: 
 
1 - O primeiro momento está vinculado à contratação do empreendimento “BRT Belém” com 
a CAIXA (Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13). Essa análise técnica está prevista 
no item 4.2 – “Verificação Preliminar”, subitens 4.2.1 e 4.2.1.1 do normativo interno da 
CAIXA “AE 104 008” (a descrição desse item/subitens consta no fato). Nesse item é citado o 
“projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto e estimativa de custos” como peças 
técnicas de análise que visam dar suporte ao engenheiro ou arquiteto na avaliação da 
caracterização do empreendimento para fins de contratação da operação de crédito, sendo 
que, demais documentos devem ser solicitados pelo referido avaliador quando a 
documentação não for suficiente para a elaboração da Análise Técnica de Engenharia ou a 
mesma estiver incompleta, conforme previsto nos subitens 4.2.1.2 e 4.2.3 do retrocitado 
normativo interno. 
 
Mesmo sendo óbvio que, em uma análise técnica de engenharia visando a contratação de um 
empreendimento dessa magnitude (operação de crédito no valor de R$ 376.800.000,00) o 
projeto, sendo esse básico, estudo de concepção, anteprojeto ou mesmo o executivo (o que 
define o tipo de projeto é o nível de detalhamento do mesmo),  deve ser previamente verificado 
e guardar perfeita correlação com os quantitativos registrados na respectiva planilha 
orçamentária, o retrocitado normativo interno reiterou essa condição ao determinar que seja 
efetuada a “Verificação Preliminar” (item 4.2) e dentre os aspectos avaliados seja observada 
a “coerência entre os dados apresentados” (item 4.2.2). O item 4.5 “Análise Técnica de 
Engenharia” define as ações e os documentos a serem analisados/avaliados nessa etapa: 
 
“4.5.1 – Considerações Gerais; 
4.5.2 Visita Técnica; 
4.5.3 Verificação das Manifestações Ambientais; 
4.5.4 Análise da Proposta; 
4.5.5 Análise do Memorial Descritivo/Especificações Técnicas; 
4.5.6 Análise dos Orçamentos; 
4.5.7 Análise do Cronograma Físico-Financeiro; 
4.5.8 Avaliação de Bens, e 
4.5.9 Conclusão da Análise.” 
(grifos CGU) 
 



 

 

Exemplificam-se a seguir itens/subitens que constam determinados nessa etapa de análise 
(Verificação Preliminar), mas que não foram adequadamente observados pela CAIXA: 
 
Nas “Considerações Gerais (item 4.5.1)”: 
 
- Item 4.5.1.3 - peças gráficas, orçamentos/custos e demais peças técnicas que compõem o 
empreendimento), assim como os documentos técnicos básicos necessários para possibilitar a 
análise técnica de engenharia, independente do tipo de intervenção (item 4.5.1.4 - peças 
gráficas, especificações técnicas e orçamento discriminado). 
 
Na “Análise da Proposta (item 4.5.4)”: 
 
- Subitem 4.5.4.1.1: “A análise de engenharia deve ser realizada a partir da documentação 
fornecida e das observações colhidas na visita ao local das intervenções e do seu entorno, 
verificando a concepção adotada para o empreendimento quanto à sua funcionalidade e 
adequabilidade ao local e ao público alvo, bem como a compatibilidade entre todos os 
elementos do processo”. (grifo CGU) 
 
- Subitem 4.5.4.1.2: “Deve ser verificada também a existência de indefinições ou 
condicionantes que possam vir a alterar os objetivos, custos, prazos ou forma de execução 
do empreendimento, ou, ainda, atrasar o início da execução das obras”. (grifo CGU) 
 
Na “Análise dos Orçamentos (item 4.5.6)”: 
 
- Subitem 4.5.6.1: “A análise dos orçamentos é uma atividade aplicável às operações de 
financiamento, cujo objetivo é concluir sobre os seguintes aspectos: (grifo CGU) 
 

• todas as etapas necessárias à conclusão do empreendimento objeto da operação estejam 
previstas e incidam adequadamente sobre os valores; (grifo CGU) 
• a existência de compatibilidade entre a evolução do empreendimento e as incidências das 
etapas indicadas no orçamento; 
• os valores indicados estejam compatíveis com o praticado pelo mercado de forma a 
identificar o sobrepreço ou subpreço.” 
 
- Subitem 4.5.6.2: “A verificação pautada nas premissas acima busca identificar possíveis 
“jogos de planilha” que podem ocasionar paralisações de obra, desembolsos iniciais 
desproporcionalmente elevados e aditivos direcionados, entre outros efeitos.” 
 
- Subitem 4.5.6.3: “Na análise de orçamentos realizada pela GIDUR, seja na fase de análise 
de projeto, do processo licitatório ou alteração contratual (reprogramação), cabe: (grifo 
CGU) 
 
• Verificar os quantitativos dos itens de serviços/materiais significativos; 
• Identificar os custos unitários de referência adequados aos itens de serviços/materiais 
significativos;” 
 
- Subitem 4.5.6.8: Caso a licitação para execução do empreendimento ocorra antes da 
finalização da análise de custos, esta planilha orçamentária contratada é documento hábil 
para análise inicial. (grifo CGU) 
 
O primeiro momento é finalizado com “Conclusão da Análise (item 4.5.9)”: 



 

 

 
- Subitem 4.5.9.1: “A consolidação do trabalho de análise técnica de engenharia ocorre por 
meio de emissão, pelo Engenheiro ou Arquiteto responsável, do Laudo de Análise de 
Engenharia, conforme modelo previsto no item 6.1.1 ou, na sua indisponibilidade frente à 
especificidade do programa de financiamento, na forma de parecer.” 
 
- Subitem 4.5.9.2: “O resultado da análise de engenharia deve conter manifestação 
conclusiva sobre a viabilidade ou inviabilidade técnica do empreendimento.” 
 
- Subitem 4.5.9.3: “O profissional deve, ainda, apontar os documentos que devem ser 
apresentados posteriormente e o momento a serem apresentados, desde que estes não 
descaracterizem ou comprometam a análise efetuada.” 
 
2 - O segundo momento ocorre com a “Verificação do Resultado do Processo Licitatório - 
VRPL”, previsto no item 4.6 do normativo interno da CAIXA “AE 104 008”.  
 
Exemplificam-se a seguir itens/subitens que constam determinados nessa etapa de análise 
(VRPL), mas que não foram adequadamente observados pela CAIXA: 
 
- Subitem 4.6.1: “Na verificação da documentação resultante do processo licitatório, o 
Engenheiro ou Arquiteto ou credenciado da CAIXA observa o atendimento dos seguintes 
aspectos: 
 
.......... 
• que a planilha orçamentária da proposta vencedora guarde compatibilidade com a 
inicialmente analisada quanto aos itens de serviços e respectivos quantitativos; (grifo CGU) 
• que todas as etapas necessárias à execução do objeto da operação estejam previstas e 
incidam adequadamente sobre os preços apresentados a fim de que as obras possam ser 
concluídas com o orçamento proposto; 
............. 
• que os valores indicados estejam compatíveis com o praticado pelo mercado de forma a 
identificar o sobrepreço ou subpreço.” 
 
- Subitem 4.6.1.1: “A verificação pautada nas premissas acima busca identificar possíveis 
“jogos de planilha” e minimizar possíveis paralisações de obra, desembolsos iniciais 
desproporcionalmente elevados e aditivos direcionados, entre outros efeitos.” 
 
- Subitem 4.6.3: “A verificação dos resultados do processo licitatório, no que se refere à 
análise dos orçamentos de preços apresentados, orientar-se-á, conforme critérios definidos 
no item 4.5.6.”. (grifo CGU) 
 
3 - O terceiro momento ocorre com o “Acompanhamento do Empreendimento”, previsto no 
item 4.7 do normativo interno da CAIXA “AE 104 008”. 
 
Destacam-se a seguir itens/subitens que constam determinados nessa etapa de análise (VRPL), 
mas que não foram adequadamente observados pela CAIXA: 
 
- Subitem 4.7.1.1: “O Engenheiro ou Arquiteto da CAIXA responsável pelo acompanhamento 
do empreendimento objeto de financiamento examina a documentação contida no volume de 
engenharia e verifica: 



 

 

..... 
• existência de pendência, apontada em peça técnica anterior, que impeça o prosseguimento 
normal da atividade; 
..... 
• a existência da documentação mínima necessária para o desenvolvimento da atividade; 
(grifo CGU) 
..... 
• os projetos aprovados em conformidade com os projetos analisados; (grifo CGU) 
..... 
• qualquer irregularidade observada ou dúvida quanto a trabalho realizado anteriormente 
(Laudo de Análise, Verificação do Processo Licitatório ou RAE), registrando no campo de 
“Observações” do RAE a ser emitido; 
 
Não bastassem os normativos internos da CAIXA “AE 104 008” e “AE 104 012” e os Acórdão 
do TCU retrocitados, o “Manual de Fomento do Setor Público e Privado do Programa Pró-
Transporte do Agente Operador do FGTS – CAIXA” traz obrigações similares à essa 
instituição (CAIXA), conforme já mencionados anteriormente. 
 
Causa estranheza a CAIXA afirmar que a realização da análise técnica por esse agente 
financeiro está sendo feita a partir do projeto executivo, projeto este que só foi apresentado à 
mesma posteriormente à licitação e contratação da execução da obra pela Prefeitura, o que é 
um contrassenso, pois o projeto licitado continha falhas significativas, que impactaram no 
aumento do custo da obra, tendo ainda o agravante de que a correção das mesmas contraria o 
princípio da “Vinculação ao Objeto Licitado”, ou seja, as alterações ocorridas 
descaracterizaram sobremaneira itens e quantitativos da proposta inicialmente 
contratada/licitada, seja por inclusão, exclusão ou modificação. 
 
Ficou constatado que as análises procedidas pela CAIXA referem-se ao “Acompanhamento 
do Empreendimento” (terceiro momento relatado), havendo omissão do agente financeiro 
quanto às etapas anteriores de análises, conforme demonstrado. 
 
Para exemplificar as consequências da omissão da análise retrocitada, citamos a irregularidade 
“ausência de projeto estrutural dos terminais”: O projeto de engenharia licitado pela prefeitura 
(projeto básico) não continha o “projeto estrutural” dos terminais “Mangueirão”, “Tapanã” e 
“Maracacuera”. Dessa forma, o quantitativo indicado na planilha orçamentária para o serviço 
“Fornecimento, preparo e colocação aço CA-50A” foi impreciso, na ordem de 123.600,00 kg 
para execução dos 3 terminais. Até a 12ª medição haviam sido medidos 594.425,32 kg de aço 
só para o Terminal Mangueirão, ainda inconcluso à época. Com a realização de uma simples 
conferencia dos projetos de engenharia e o cotejamento dos mesmos com a planilha 
orçamentária da obra, no momento da “Verificação Preliminar” da proposta da Prefeitura, a 
CAIXA poderia ter identificado o erro apontado e ter evitado o comprometimento da execução 
da obra. 
 
As análises parciais a que se referiu a CGU foi no sentido de não haver conclusão das mesmas 
ainda na fase de “Verificação Preliminar”, ou seja, por mais que sejam possíveis análises 
técnicas parciais da proposta (projeto de engenharia, orçamentos, especificações técnicas, etc.) 
há necessidade da sua completude e finalização para a correta “consolidação do trabalho de 
análise técnica de engenharia”, prevista no subitem 4.5.9.1, e que possibilite a emissão da 
“manifestação conclusiva sobre a viabilidade ou inviabilidade técnica do empreendimento”, 



 

 

conforme determinado no subitem 4.5.9.2, ambos do normativo interno da CAIXA “AE 104 
008”. 
 
A própria CAIXA cita na justificativa apresentada por meio do ofício nº 
0160/2016/GIGOV/BE, de 21 de março de 2016, (item 3) que “Este item, conforme o próprio 
título ressalta, trata da Verificação Preliminar à Análise de Engenharia, em fase anterior a 
contratação, ou seja, o dispositivo estabelece que o Engenheiro ou Arquiteto se manifeste 
sobre a viabilidade do prosseguimento da operação, quanto as peças técnicas estejam, total 
ou parcialmente disponíveis”. 
 
Pelos fatos expostos, constata-se que a CAIXA não realizou a “Verificação Preliminar” e a 
“Análise Técnica de Engenharia” do “projeto básico ou estudo de concepção ou anteprojeto” 
e respectiva “estimativa de custos”, mesmo tendo conhecimento que existiam falhas nos 
mesmos, conforme registradas no TAC retrocitado. 
 
.  
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2.2 Parte 2 
 
Nesta parte, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos 
apresentados a seguir pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-
se que as situações relatadas são decorrentes de levantamentos necessários à adequada 
contextualização das constatações relatadas na primeira parte. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 
ministeriais. Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à 
tomada de providências no âmbito das respectivas competências. Esta Controladoria não 
realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras relacionadas a estas 
constatações. 

2.2.1. Análise da viabilidade operacional do empreendimento. 
 
Fato 
 
A análise da viabilidade operacional do BRT Belém teve por base as premissas adotadas ou 
sugeridas pelo Manual de BRT emitido pelo Ministério das Cidades em 2008. O referido 
Manual é fonte de referência para projetos de corredores BRT, detalhando cada fase necessária 
à implantação desta tecnologia de transporte, sendo amplamente utilizado em projetos e 
estudos de BRT no Brasil. 
 
A fase inicial passa pela identificação dos problemas e pelo apontamento de possíveis 
soluções. Nesse sentido, consultando-se a documentação produzida pela empresa Jaime 
Lerner Arquitetos Associados Ltda. (Relatório Final: Volume 1 – Situação, Diagnóstico e 
Pesquisas do Projeto Operacional dos Corredores BRT de Transporte de Passageiro de 
Belém), é possível observar-se, no item 3.2 Diagnóstico do Sistema, a existência de uma 
contextualização do problema de mobilidade existente no município de Belém/PA e zona 



 

 

metropolitana, com indicação das possíveis soluções para a mitigação dos problemas de 
mobilidade urbana identificados. 
 
O “Estudo Preparatório para o Projeto do Sistema de Transporte por Ônibus da Região 
Metropolitana de Belém” (EV/2009), que é uma atualização de estudo anterior, (EV/2003), 
ambos executados pela Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), em parceria 
com o Governo do Estado do Pará e os municípios de Belém e Ananindeua, da mesma forma 
que o estudo antes mencionado, também apresenta, de forma semelhante, a contextualização 
da problemática de mobilidade na Região Metropolitana de Belém, apresentando as possíveis 
soluções, entre as quais se inclui a implantação e a operacionalização do Sistema BRT. 
 
Entre os problemas identificados estão a elevada sobreposição de linhas, a ausência de 
integração do sistema e a frequência superior a vinte minutos nos ônibus em muitas das linhas. 
De acordo com os estudos efetuados pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana 
– SeMOB da Prefeitura Municipal de Belém, com a implantação do Sistema BRT, em sua 
fase final, o número de linhas cairia das atuais 117, atendidas por 1.424 ônibus, transportando 
738 mil passageiros/dia, para um quantitativo estimado de 89 linhas, atendidas por 727 ônibus, 
com 1,02 milhão de passageiros/dia transportados, com frequências inferiores a sete minutos. 
 
No volume 5 do “Estudo Preparatório para o Projeto do Sistema de Transporte por Ônibus da 
Região Metropolitana de Belém” (EV/2009), são apresentadas as alternativas de tecnologias 
de transporte público listadas no Manual de BRT. Juntamente com a apresentação das 
tecnologias disponíveis, expõem-se os motivos da adoção da tecnologia do BRT, baseando-
se a escolha principalmente nos custos inferiores de sua implantação; na capacidade de 
atendimento à demanda estimada, aliada à elevada capacidade de absorção da demanda futura; 
na flexibilidade do sistema e na experiência já existente na operacionalização de linhas de 
ônibus. 
 
Uma das premissas apontadas pelo Manual de BRT para o sucesso de um empreendimento 
dessa categoria é a sua integração, inclusive com os demais modais de transporte. De acordo 
com o Manual de BRT, sistemas de BRT não podem ser desenhados e implementados 
isoladamente. Para ser mais eficiente, o BRT deve ser completamente integrado com todas as 
opções e modos de transporte. Ao maximizar a interface do BRT com outras opções, os 
projetistas do sistema ajudam a otimizar a base de clientes potencial do Sistema. 
 
Nesse sentido, observou-se que o sistema proposto para o município de Belém/PA apresenta 
a previsão de integração física entre o empreendimento de mobilidade objeto do contrato de 
financiamento e os demais equipamentos em operação ou a serem construídos. São exemplos 
dessa integração a construção de ciclovias ou ciclofaixas ao longo dos corredores BRT, assim 
como a construção de bicicletários nos terminais e estações, assim como a previsão de 
integração com o modal aquaviário, pois se verifica que há a previsão da construção de duas 
estações de integração, sendo uma no terminal hidroviário de Icoaraci e outra nas Docas, de 
modo a permitir a integração do sistema BRT com o sistema aquaviário. 
 
A integração tarifária também é importante para o sucesso do empreendimento, segundo o 
Manual de BRT, de modo a não permitir que a cada mudança de serviço o usuário seja 
obrigado ao pagamento de uma nova tarifa. Com a integração tarifária, a tarifa total cobrada 
do cliente é baseada na distância total percorrida, sem o pagamento de nova tarifa a cada 
entrada no sistema. 
 



 

 

Consultando-se os documentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Belém/PA, 
verifica-se a existência da previsão de integração tarifária entre o sistema BRT e o modal de 
transporte aquaviário, o que será feito mediante a construção de terminais de estações de 
integração do Sistema BRT junto ao terminal aquaviário de Icoaraci.  
 
Em relação à necessidade de obras adicionais, devem ficar claros os parâmetros de análise 
efetuados. Se for levada em consideração apenas a licitação atual, que se refere à implantação 
do sistema BRT na avenida Augusto Montenegro, haverá a necessidade de obras 
complementares, que já estão previstas, de modo não impactar negativamente na 
funcionalidade ou na viabilidade operacional desse sistema. 
 
Segundo informações colhidas junto à SeMOB, a Prefeitura Municipal de Belém/PA pretende 
colocar em operação um primeiro trecho, desde a estação São Brás – corredor Almirante 
Barroso, executado em contrato anterior – até a estação Mangueirão, sendo que os outros 
trechos e terminais seriam acrescidos ao sistema BRT na medida em que forem sendo 
concluídos, complementando-se o sistema com após a conclusão dos trechos e terminais do 
Tapanã e de Icoaraci, que é o ponto final do sistema, nessa fase.  
 
A Prefeitura informa que implantará a “Estação Especial São Brás” que deverá funcionar 
como terminal provisório do BRT até a implantação do anel central do sistema. A Secretaria 
Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana – SeMOB do Ministério das Cidades informa 
que a “Estação Especial São Braz” está prevista no empreendimento BRT Centros (OGU). Os 
projetos de engenharia do referido empreendimento já foram elaborados. A Síntese de Projeto 
Aprovado – SPA ainda não foi enviada para análise do Ministério das Cidades. 
 
Conclui-se que, para que o trecho tenha funcionalidade e seja viável operacionalmente, faz-se 
necessária a implantação imediata da “Estação Especial São Brás”, que deve estar pronta e 
operando ao mesmo tempo que a conclusão do corredor BRT da avenida Augusto 
Montenegro. 
 
 
Outro aspecto relevante para a verificação da viabilidade operacional do Sistema BRT é 
avaliação da adequação da solução à demanda prevista de transporte de passageiros até o 
horizonte do projeto. Ou seja, o projeto tem que estar adequadamente dimensionado, de forma 
que possa atender a uma eventual expansão da demanda de passageiros, até o seu horizonte 
de validade. 
 
O Manual de BRT apresenta algumas expressões para cálculo da capacidade de um corredor 
em geral. Considerando que todos os ônibus devem parar na estação para o embarque e 
desembarque de passageiros, a estação se torna, na prática, o principal gargalo. Assim sendo, 
a fórmula básica para capacidade de corredor em uma estação é melhor representada pela 
seguinte fórmula: 
 
Capacidade do corredor (passagem/(hora*sentido)) = capacidade do veículo 
(passageiros/veículo) x fator de ocupação x frequência máxima de serviço em uma baia 
(veículos/hora) x número de baias de parada. 
 
Com base nos dados obtidos junto à SeMOB, observou-se que a demanda inicial estimada 
para o corredor BRT Augusto Montenegro, nas horas de maior movimento (horários de pico) 



 

 

foi estimada em 11.275 passageiros por hora, por sentido, operando com um terminal de 
integração, três estações e oito linhas.  
 
Após completamente instalado, com onze estações, três terminais de integração e 23 linhas, a 
previsão é que o corredor atenda à demanda estimada de 22.670 passageiros por hora, por 
sentido, com uma capacidade instalada total para atender até 35.190 passageiros por hora por 
sentido, ao final do horizonte de validade do projeto, previsto para ser atingido no ano de 
2025.  
 
Essa estimativa é válida desde que mantidos os mesmos parâmetros adotados para esse 
cálculo, tais como capacidade dos veículos utilizados, frequência e número de pontos de 
parada em cada estação. No entanto, essa capacidade pode até ser ampliada, com a introdução 
de ônibus de maior capacidade e a ampliação do número de baias de para em cada estação, 
por exemplo. 
 
Ante o exposto, à vista dos dados inseridos na documentação fornecida pela SeMOB, conclui-
se que as obras de mobilidade urbana em execução – Corredor Augusto Montenegro - atendem 
à demanda de deslocamento dos usuários ao longo do horizonte do projeto, como também a 
funcionalidade/viabilidade operacional do empreendimento. 
 
Entretanto, de modo a não comprometer a funcionalidade do sistema como um todo, faz-se 
necessária a implantação dos demais corredores BRT previstos para o município de Belém 
(PA) e zona metropolitana, e que são objeto de outros contratos de repasse de recursos do 
Orçamento Geral da União (OGU) e de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.  
 
Além do contrato em comento, de número 393.644-79, único ora em execução, com 
investimento estimado em R$ 376.800.00,00, contando com R$ 179.628.072,92, há outros 
empreendimentos previstos para implementação, de modo a complementar o sistema BRT 
Belém.  
 
A seguir, descrição sucinta dos demais contratos previstos para complementação do sistema 
BRT Belém, de acordo com consulta ao site da CAIXA, realizada no dia 03 de março de 2016: 
 
- Contrato nº 446.013-86 (OGU) – BRT Centenário (Início na Avenida Augusto Montenegro 
até a intercessão das Avenidas Pedro Alvares Cabral e Senador Lemos) – tem valor previsto 
de investimento de R$ 106.967.515,25, ainda sem liberação de recursos; 
 
- Contrato nº 447.467-91 (Financiamento) – “Centenário” Trecho da Avenida Pedro Alvares 
Cabral e Senador Lemos, correspondente à 8,1 km: valor previsto de investimento estimado 
em R$ 156.130.763,37, sem liberação de recursos; 
 
- Contrato nº 427.614-52 (OGU) – BRT “Centro e Icoaraci”: valor previsto de investimento 
estimado em R$ 115.714.583,81, sem liberação de recursos 
 
Desse modo, para a completa viabilidade operacional do sistema, faz-se necessário que o 
Ministério das Cidades priorize a liberação dos recursos já aprovados, especialmente aqueles 
previstos nos contratos acima citados, que somam mais de R$ 755 milhões, mas que contam, 
até 3 de março de 2106, com recursos de apenas R$ 179.628.072,92 liberados. 
  
##/Fato## 

 



 

 

2.2.2. Análise da Concorrência Pública nº 10/2014 
 
Fato 
 
O processo licitatório, Concorrência Pública nº 10/2014 – SEURB, realizado para contratar 
empresa especializada para execução do projeto executivo de engenharia e execução de obras 
civis, incluindo: terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, estações e terminais de 
passageiros, obras de reurbanização, destinados à implantação do sistema BRT (Bus Rapid 
Transit) na Avenida Augusto Montenegro, teve sua abertura realizada em 24 de junho de 
2014, quando compareceram apenas três licitantes, apesar de 18 empresas terem adquirido o 
edital. 
 
Em 25 de junho de 2014 foi realizado o julgamento da habilitação, inicialmente a única 
empresa habilitada foi a Construtora OAS S/A (14.310.577/0001-04), sendo inabilitadas as 
demais licitantes, a empresa ESTACON Infraestrutura S/A (15.180.296/0001-47) e o 
Consórcio EIT/PAULITEC (CNPJ: 21.602.323/0001-25), a primeira por não cumprir o 
subitem 6.1.2.4 alíneas “a” e “b” do edital e a segunda por não atendimento aos subitens 3.4 
e 4.10 do edital. 
 
As inabilitadas impetraram recurso contestando a inabilitação e o Consórcio EIT/PAULITEC 
também questionou a habilitação da empresa OAS S/A, uma vez que a mesma não teria 
apresentado o cumprimento integral do subitem 6.1.2.3, alínea “c” do edital (relativo ao 
montante dos compromissos financeiros assumidos com outros órgãos públicos). 
 
Com base em Parecer Técnico e Parecer Jurídico nº 104/2014, o Secretário Municipal de 
Urbanismo decidiu manter a decisão da comissão quanto à inabilitação da empresa 
ESTACON Infraestrutura S/A e do Consórcio EIT/PAULITEC, bem como considerou 
também inabilitada a empresa OAS S/A por descumprimento do subitem 4.1, alínea “c” do 
edital, determinando a concessão do prazo de oito dias úteis para que as licitantes 
apresentassem novamente documentação de habilitação, atendendo ao que prevê a lei de 
Licitações nesses casos. 
 
Em 12 de agosto de 2014 a comissão de licitação procedeu ao julgamento da documentação 
reapresentada, quando manteve o julgamento quanto à inabilitação da empresa ESTACON 
Infraestrutura S/A por descumprimento ao subitem 6.1.2.4, alínea “a” (relativa a capacidade 
técnico-operacional na execução do concreto fck 4,5Mpa de 15.000m³), e habilitou as demais 
licitantes. A licitante inabilitada manifestou interesse em recorrer da decisão da comissão de 
licitação. 
 
Em 20 de agosto de 2014 a ESTACON Infraestrutura S/A, interpôs recurso administrativo 
com efeito suspensivo contra o julgamento proferido pela Comissão de Licitação. No dia 27 
de agosto de 2014 o consórcio EIT/PAULITEC apresentou contrarrazões ao recurso 
administrativo da empresa inabilitada reforçando a licitude da decisão proferida pela CPL. A 
Comissão de Licitação decidiu por manter a inabilitação, mas encaminhou ao Secretário 
Municipal de Urbanismo solicitação para que fosse realizada nova análise da matéria técnica 
suscitada, por especialista no assunto. 
 
Em atendimento à solicitação da SEURB, foi emitido, por dois professores doutores da 
faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará, parecer técnico, datado de 02 
de setembro de 2014, considerando que a comprovação contida nos atestados de capacidade 



 

 

técnica apresentados pela licitante inabilitada de fato não atendeu às exigências do subitem 
6.1.2.4, alínea “a” do edital. 
 
Foi emitido pelo Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos , em 04 de setembro de 2014, parecer 
opinando também pela inabilitação da licitante em comento. O Secretário Municipal de 
Urbanismo decidiu pela improcedência do recurso interposto e pela manutenção da 
inabilitação. 
 
No dia 09 de setembro de 2014 a comissão se reuniu para reabertura e concomitante suspensão 
do processo licitatório, em virtude do recebimento pelo Prefeito Municipal de Belém de uma 
denúncia acerca de suposta fraude no parecer técnico elaborado pelos professores doutores da 
faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal do Pará em atendimento à solicitação 
feita pela SEURB para embasamento do julgamento do recurso impetrado pela empresa 
ESTACON Infraestrutura S/A. 
 
A denúncia foi encaminhada também ao Ministério Público Federal que após análise da 
denúncia se manifestou, em 01 de outubro de 2014, a favor da licitante inabilitada, 
recomendando a revogação de sua inabilitação. 
 
O Ministério Público do Estado do Pará também tomou conhecimento da denúncia e, em 20 
de outubro de 2014, emitiu parecer considerando que a licitante inabilitada atendeu a 
exigência editalícia. 
 
Em 28 de outubro de 2014 o Secretário Municipal de Urbanismo emitiu decisão, acatando as 
recomendações emitidas pelos procuradores federal e estadual, revogando a inabilitação da 
empresa ESTACON Infraestrutura S/A. 
 
Na ata de reabertura e prosseguimento do certame, datada de 30 de outubro de 2014, a 
comissão cientificou os licitantes sobre a decisão do Secretário Municipal de Urbanismo 
quanto à habilitação da empresa ESTACON Infraestrutura S/A, no entanto registrou o 
seguinte fato superveniente: 
 
“(...)  
 
esta Comissão também evidenciou a comunicação efetivada pela Secretaria Municipal de 
Assuntos Jurídicos da Prefeitura na data de 29 de setembro de 2014, acerca do bloqueio 
judicial no montante de R$ 7.350.049,08 encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo em desfavor da empresa ESTACON ENGENHARIA S/A e de todas as empresas 
integrantes do grupo econômico; diante desse fato, esta Comissão de Licitação efetivou 
diligências, já num primeiro momento, junto à licitante participante do certame ESTACON 
INFRAESTRUTURA enviou duas respostas e, considerando a complexidade documentos e 
informações, tratando de questão que envolve análise de Demonstrações Financeiras de uma 
Sociedade Anônima, ainda persiste a necessidade, por parte desta Comissão de Licitação, de 
prosseguimento das diligências com o fito de observar as regras da Lei nº 6.404/76, tendo em 
vista a obrigatoriedade de que a análise das demonstrações contábeis seja efetivada pela 
Auditoria Independente, assegurando-se, dessa forma, que a participação de todas as 
licitantes no presente processo licitatório possa garantir a idoneidade e capacidade na 
celebração e realização do futuro contrato, razões pelas quais, em face dos princípios 
administrativos que são aplicáveis para casos semelhantes, em especial, o princípio da 
Escolha da Proposta mais Vantajosa, da Razoabilidade e da Continuidade do Serviço Público 



 

 

por se tratar de obra relevante e essencial para a política Pública Municipal de Transporte 
Urbano, esta Comissão de Licitação DECIDE unanimemente pela continuidade da licitante 
ESTACON INFRAESTRUTURA S/A, DECLARANDO-A HABILITADA sob CONDIÇÃO 
RESOLUTIVA, até a conclusão da análise do fato superveniente pertinente à sua 
qualificação econômico-financeira mencionada supra.  
 
(...)” 
 
A Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão contratou escritório 
especializado para análise contábil e conclusão quanto ao atendimento das condições de 
qualificação econômico-financeira previstas no edital. No entanto, o parecer foi expedido 
somente após o julgamento final das propostas. De acordo com o parecer, datado de 13 de 
novembro de 2014, a empresa ESTACON Infraestrutura S/A apresentou índice que não 
atendeu aos parâmetros exigidos em Edital 
 
Em 06 de novembro de 2014, a Comissão de Licitação se reuniu para o julgamento das 
propostas apresentadas pelas participantes, quando nada mais foi tratado sobre o fato 
superveniente acima relatado, porém, a empresa ESTACON Infraestrutura S/A foi 
desclassificada por não atendimento ao subitem 7.2, alíneas “g” e “h”, que se referem à 
necessidade de que as propostas fossem elaboradas de acordo com a desoneração da folha de 
pagamento instituída para as empresas do ramo da construção civil e de obras de 
infraestrutura, conforme exigência contida na Lei nº 12.844/13. 
 
As demais licitantes, Consórcio EIT/PAULITEC e Construtora OAS S/A, foram classificadas, 
sendo declarada vencedora a licitante Consórcio EIT/PAULITEC que apresentou a menor 
preço global, no montante de R$ 263.685.972,19. 
 
Em 30 de dezembro de 2014, a SEURB firmou contrato com a licitante vencedora 
estabelecendo o prazo de 20 meses para execução do objeto. 
  
##/Fato## 

 
2.2.3. Aspectos da Viabilidade Econômica-Financeira e Tarifária 
 
Fato 
 
O Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana de Belém – PDTU do ano de 
2001 já previa a instalação de um corredor tronco-alimentador de transporte público entre o 
centro da cidade de Belém e o Distrito de Icoaraci. Esse plano foi desenvolvido no período de 
1989 a 1991 pelos Governos do Pará e Federal, através da ABC – Agência Brasileira de 
Cooperação que firmou convênio com a JICA – Agência de Cooperação Internacional do 
Japão. 
 
A implantação do Sistema BRT (Bus Rapid Transit) na avenida Augusto Montenegro, objeto 
deste relatório, faz parte do corredor tronco-alimentador previsto pelo PDTU de 2001. 
 
O processo de seleção e contratação desse empreendimento no âmbito do Ministério das 
Cidades está registrado no processo administrativo nº 80000.016989/2011-73 do Ministério. 
Nos anais desse processo não aparece nenhum estudo específico e atualizado apresentado pela 
prefeitura relacionado à viabilidade técnico-econômica e financeira do empreendimento. 
 



 

 

Às folhas 20 e seguintes do citado processo administrativo está a Carta-Consulta revisada nº 
000.155.02.73/2011-51 apresentada pelo Município de Belém ao Ministério das Cidades em 
20 de abril de 2012. Nesse documento, endereçado à SNTMU – Secretaria Nacional de 
Transporte e Mobilidade Urbana, o município justifica e escolha do modal BRT frente a 
modais sobre trilhos e apresenta os valores do investimento previsto, apresenta dados gerais 
do empreendimento e sua compatibilidade com o Plano Diretor e com o Plano de Mobilidade 
do município. 
 
A proposta da Prefeitura afirma que não haverá integração física e tarifária, que o sistema será 
gerido pelo município e terá sustentabilidade operacional, não necessitando de subsídios para 
a sua operação. No documento está gravado que a demanda da época era de cinco a seis mil 
passageiros/hora/sentido e que a demanda máxima prevista para o sistema era de 4.800 
passageiros/hora/sentido. A proposta informa que não haverá bilhetagem eletrônica para o 
sistema embora seja esperado impacto tarifário positivo com a implantação do 
empreendimento. Com relação à integração tarifária, dentro do processo administrativo do 
Ministério das Cidades, não há outro documento em que haja informação diferente daquela 
apresentada na Carta-Consulta acima citada. 
 
A Portaria nº 65, de 21 de fevereiro de 2011, que institui as diretrizes gerais para o PAC 
Mobilidade Grandes Cidades, determina os critérios de seleção e de hierarquização dos 
projetos apresentados pelos entes federados.  O Anexo I da Portaria com o subtítulo de 
“Diretrizes Gerais para o PAC Mobilidade Grandes Cidades” é um manual para apoiar os 
proponentes quanto à apresentação de propostas. O item “9. Critérios de Enquadramento de 
Propostas” traz, em sua alínea j., como critério de enquadramento “Garantir a sustentabilidade 
operacional com a definição do responsável pela gestão do sistema e respectivas fontes de 
recursos”. 
 
Mais adiante, no mesmo processo administrativo, em sua folha 114, há o documento 
denominado “Lista de Documentos” e nele consta o EIXO 7. “Estudo preliminar de 
Viabilidade Técnica, Tarifária, Econômica”. Recorte desse documento é reproduzido a seguir. 
 
Recorte do processo administrativo do MCidades: 
 



 

 

 
 
Nos autos do processo do Ministério das Cidades, não consta qualquer documento, estudo ou 
trabalho apresentado pelo Município de Belém viabilidade técnico-econômica e operacional 
do sistema, em especial sobre a sua sustentabilidade operacional, em conformidade com a 
documentação relacionada nos itens 7.1, 7,2 e 7.3 do recorte acima.  
Com relação ao estudo de viabilidade, o município apresentou ao Ministério tão somente a 
sua carta-consulta em que alguns pontos são tratados conforme a relação acima citada. No 
processo, também não há documento que trate da matriz de riscos do empreendimento. 
 
Esta controladoria recebeu do Município de Belém, em mídia eletrônica, produto intelectual 
apresentado pela empresa EGL Engenharia, datado de maio de 2015 e que foi produto da 
contratação de consultoria especializada para o aperfeiçoamento do Plano Operacional de 
Serviços, Estudo de Viabilidade Econômica e Tarifária e Modelo de CCO do Sistema Tronco-
Alimentador Rodoviário com previsão de integração com o Transporte Fluvial – BRT Belém, 
e respectivos Termos de Referência e Editais para efeito licitatório do Sistema BRT Belém. 



 

 

Esse trabalho é composto por dois Produtos com três tomos cada um, conforme tabela resumo 
apresentada a seguir. 
 

Aperfeiçoamento do Plano Operacional de Serviços, Estudo de Viabilidade Econômica 
e Tarifária e Modelo de CCO do Sistema Tronco-Alimentador Rodoviário com 
Previsão de Integração com o Transporte Fluvial – BRT Belém, e respectivos Termos 
de Referência e Editais para efeito licitatório do Sistema BRT Belém. 

Produto Tomo Nome/Descrição nº de 
páginas 

I  Plano Operacional dos Serviços de Transporte  

 I 
Diagnóstico dos estudos e aperfeiçoamento do Projeto de 
Referência do BRT Belém 

97 

 II 
Alternativas de Planos de Serviços Operacionais e de modelo 
de Gestão Institucional (em consonância com o BRT 
Metropolitano e adequação do órgão de gerência municipal) 

60 

 III 
Detalhamento dos Planos de Linha dos Serviços e Modelo de 
Gestão 

28 

II  Estudo de Viabilidade Econômica dos Serviços de Transporte  

 I 
Modelo de Gestão Tarifária: método e remuneração dos 
serviços 

44 

 II 
Detalhamento dos custos operacionais, quadro tarifário, 
custeio e financiamento do sistema 

37 

 III 
Detalhamento de alternativas de referência do serviço e 
alternativa proposta 

30 

 
Esse trabalho atualiza o Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana de 
Belém – PDTU e detalha com minúcia as obras e a operação do BRT Belém. Entre outros 
pontos, o trabalho contempla a análise de viabilidade técnica, econômica e operacional do 
empreendimento. Dessa forma considera-se que existem estudos e projetos que atestam a 
viabilidade do empreendimento.  
 
Quanto à completude e qualidade desse trabalho, pode-se afirmar que o mesmo aborda 
adequadamente a problemática posta e conclui corretamente pela viabilidade do 
empreendimento. Resta à administração implantar os ramais do centro de Belém e do centro 
de Icoaraci e fazer o sistema funcionar como um verdadeiro BRT, com ônibus articulados, 
tarifação externa, sistema de sinalização e controle entre outros quesitos necessário para um 
verdadeiro sistema troncal tipo BRT. Este relatório de fiscalização trata somente de parte das 
obras necessárias para o sistema BRT, entretanto essas obras são o meio para a efetiva 
implantação do serviço. Caberá ao município dar continuidade às demais obras necessárias e 
à implantação do serviço. O Ministério das Cidades deve continuar a apoiar e acompanhar as 
obras e serviços necessários até a efetiva implantação do sistema, ocasião em que os benefícios 
esperados poderão ser usufruídos pela população. 
 
.  
##/Fato## 

 



 

 

2.2.4. Aspectos da Funcionalidade do BRT Belém 
 
Fato 
 
No exame da documentação disponibilizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo – 
SEURB, foi identificada a Lei Municipal nº 8.655, de 30 de julho de 2008 (Publicado no DOM 
de 05 de setembro de 2008), que dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Belém. 
 
No referido Plano Diretor foram verificadas tratativas da política de mobilidade urbana nas 
quais constam definidas as diretrizes, dentre elas “priorizar a circulação dos veículos coletivos 
em relação aos veículos particulares” e “promover a integração das políticas de mobilidade 
urbana, uso e controle do solo” (artigo 42). 
 
O Plano Diretor do Município de Belém foi estabelecido como um dos instrumentos de 
planejamento para o desenvolvimento da política urbana do município (artigo 142). 
 
A implementação de um projeto urbano foi considerada no Plano Diretor do Município como 
objetivo das operações urbanas consorciadas, devendo atender a diversas finalidades, dentre 
elas a ampliação e melhoria do sistema de mobilidade urbana, da infraestrutura e da rede viária 
estrutural, (artigo 181). 
 
O Plano Diretor de Transporte e Mobilidade do Município de Belém – PDTM deve guardar 
compatibilidade com as diretrizes do Plano Diretor (artigo 43). 
 
O conjunto de infraestrutura, veículos e serviços utilizados para o deslocamento e circulação 
de pessoas, bens e animais na cidade está definido como Sistema de Mobilidade Urbana – 
SMU (artigo 44), que tem como integrantes o Sistema Viário – SV, o Sistema de Controle de 
Tráfico - SCT e o Sistema de Transporte Municipal – STM. 
 
O Sistema Viário – SV é constituído pela infraestrutura física das vias que compõem a malha 
por onde circulam os veículos, pessoas e animais, compreendendo (artigo 46): 
 
I – calçadas, passarelas e faixas de pedestres; 
II – ciclovias e ciclofaixas; 
III – rede viária urbana (via, acostamento e canteiro central); 
IV – estacionamento. 
 
Foram identificadas sete categorias funcionais nas quais o Sistema Viário está classificado, 
quais sejam: 
 
I – estrutural de transporte coletivo; 
II – estrutural; 
III – arterial principal; 
IV – arterial secundária; 
V – coletora principal; 
VI – coletora secundária; 
VII – local. 
 
O Sistema de Transporte Municipal – STM compreende: 
 



 

 

I – o Sistema de Transporte Público de Passageiros – STPP, constituído pela frota pública e 
privada de transporte de passageiros, coletivo e individual, terrestre ou hidroviário, pelos 
terminais ou estações, inclusive de integração intra ou intermodos de transporte urbano, pelos 
abrigos e pontos de paradas para embarque e desembarque de passageiros; 
 
II – o Sistema de Transporte de Carga – STC, constituído pelos veículos de carga, terminais 
de carga, depósitos e armazéns. 
 
O Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana de Belém – PDTU, que teve 
seu início em maio de 2000, objetivando atualizar o diagnóstico referente às condições de 
tráfego e transporte na Região Metropolitana, desenvolveu e implementou amplo conjunto de 
pesquisas sobre tráfego, transporte e sistema viário, incluindo uma Pesquisa Domiciliar, 
pautada na finalidade de nortear e dar consistência à elaboração do relatório de diagnóstico. 
 
O Relatório Final do estudo, concluído em março de 2001, é dividido em quatro partes. A 
primeira parte contém a síntese dos resultados das pesquisas de campo com destaque para a 
pesquisa domiciliar. Na segunda parte o texto identifica a estrutura socioeconômica atual e 
tendências de desenvolvimento da RMB, passando pelos principais condicionantes de futuro 
da Área de Estudo. O diagnóstico e prognóstico de longo prazo do sistema de transportes da 
RMB constituem a terceira parte do texto, juntamente com a descrição dos conjuntos de 
alternativas de intervenções formuladas e modeladas. 
 
O referido Relatório Final foi acrescido das respectivas avaliações socioeconômicas e de uma 
quarta parte, com as grandes recomendações para o desenvolvimento, ao longo dos próximos 
20 anos, do Sistema Viário, do Sistema de Transportes Públicos, do Sistema de Tráfego – 
além de recomendações de caráter geral – acompanhadas de uma sugestão de programa e 
cronograma de implantação ao longo desse período. 
 
Foi identificado um levantamento aerofotogramétrico do Sistema Viário Básico do Município 
de Belém/PA no capítulo 2 do PDTU. 
 
A identificação dos grandes problemas de transportes da Região Metropolitana de Belém – 
RMB está contida no capítulo 3 do PDTU. Esse referencial geral apoiou a formulação das 
alternativas futuras para o sistema viário de transporte público e de tráfego da RMB.  
 
Os problemas relativos ao sistema de transporte público relacionados no PDTU foram os a 
seguir discriminados: 
 
Problema 1: O atual sistema operacional do transporte público é inadequado e incompatível 
com a atual dimensão da RMB; não existe integração física, operacional e tarifária na rede de 
transporte público, com predominância de linhas radiais, ocorrendo sobrecarga dos principais 
corredores e carência de ligações interbairros; 
 
Problema 2: Localização inadequada do Terminal Rodoviário atual; 
 
Problema 3: Precariedade no controle de oferta e demanda de transporte público; 
 
Problema 4: Transporte seletivo operando precariamente sem atender suas finalidades; 
 



 

 

Problema 5: Falta de regulamentação de questões ambientais no sistema de transporte público, 
e 
 
Problema 6: Ausência ou precariedade de infraestrutura de apoio ao transporte coletivo. 
 
A partir dos problemas levantados, foram formuladas alternativas de intervenções no sistema 
viário. Considerando o conjunto de vias estruturais existentes e propostas para a RMB, 
complementados por novos eixos de ligação entre importantes polos de geração de viagens, 
foram estabelecidos dois níveis hierárquicos diferenciados para estas vias, levando-se em 
conta a função de cada via na estruturação espacial e na mobilidade da população. A partir 
dessa concepção básica de eixos principais hierarquizados, foram acrescidas vias secundárias 
com vistas a ampliar possibilidades de ligações entre esses eixos. O conjunto de vias principais 
e secundárias foi agrupado em sete corredores viários. 
 
A concepção operacional proposta para o sistema de transporte coletivo foi fundamentada na 
criação de uma rede integrada, composta por linhas troncais, alimentadoras e convencionais. 
A tecnologia de transporte recomendada é o ônibus, que poderá ser convencional, articulado 
e/ou biarticulado em função da demanda de cada linha. 
 
O PDTU dispõe que: 
 
“O Sistema de transporte público proposto para os anos 2005 e 2020 tem como princípio 
básico a adoção de uma rede integrada de transportes em toda Região Metropolitana de Belém, 
como forma de garantir a ampla mobilidade da população, sem a superposição de linhas que 
hoje se verifica nos principais corredores. Esta integração deverá ser feita por meio de cartão 
magnético, que possibilitará o usuário realizar transbordo em qualquer ponto do sistema, sem 
custo adicional” 
 
“Embora esteja prevista a integração aberta, com cartão magnético, recomenda-se neste 
projeto a implantação de novos terminais de integração, bem como, a consolidação de alguns 
já existentes, em virtude de suas localizações serem estratégicas tanto para a convergência de 
um grande número de linhas alimentadoras com expressiva demanda de passageiros; quanto 
para a indução na periferia, de núcleos secundários de comércio e serviços, uma vez que, 
devido sua atratividade, esses terminais deverão abrigar também áreas comerciais como forma 
de captação de receita adicional para sua manutenção, a exemplo do que já vem sendo feito 
em outras cidades brasileiras.” 
 
As linhas troncais que configuram a estrutura principal do sistema, serão operadas com ônibus 
articulado ou biarticulado, e as demais linhas utilizarão veículos convencionais.  
O conjunto de recomendações para os sistemas viário e de transporte público, citados no 
PDTU, vão requerer melhorias na gestão e operação do tráfego na Região Metropolitana de 
Belém. Tais melhorias devem se dar através da capacitação de recursos humanos com vistas 
a sua atuação diante desta nova realidade, bem como, através da aquisição de equipamentos 
que possibilitem condições mais eficazes de controle e fiscalização, conforme determinado no 
PDTU. 
 
Para demonstração da integração do sistema de transporte na região metropolitana de Belém 
foi inicialmente apresentado pela Prefeitura ao Ministério das Cidades o seguinte mapa: 
 

Mapa Transporte BRT Região Metropolitana de Belém/PA 



 

 

Fonte: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SeMOB 
 
Em consulta ao site da CAIXA, realizada no dia 03 de março de 2016, foram identificados 
contratos correspondentes aos trechos demonstrados no quadro que integram o projeto “BRT 
Belém”. A situação encontrada foi a seguinte: 
 
- Contrato nº 446.013-86 (OGU) – BRT Centenário (Início na Avenida Augusto Montenegro 
até a intercessão das Avenidas Pedro Alvares Cabral e Senador Lemos):  
 



 

 

 
 
- Contrato nº 447.467-91 (Financiamento) – “Centenário” Trecho da Avenida Pedro Alvares 
Cabral e Senador Lemos, correspondente à 8,1 km: 



 

 

 
 
- Contrato nº 427.614-52 (OGU) – BRT “Centro e Icoaraci”: 
 



 

 

 
 
- Contrato nº 393.644-79 (Financiamento) - BRT “Alm Barroso” – Trechos Avenida 
Almirante Barroso e Avenida Augusto Montenegro: 
 



 

 

 
 
O Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13/CEF, único em execução, envolve uma linha 
troncal caracterizada pelos corredores (trechos) das avenidas Almirante Barroso, que tem o 
percurso entre “São Brás” (Embarque na Estação Especial de Integração São Brás) até o 
“Entroncamento” e Augusto Montenegro, que segue até o início do “Distrito de Icoaraci” 
(Terminal Maracacuera = Terminal Icoaraci), conforme detalhado nos quadros a seguir: 
 

Mapa Trechos BRT Belém e Terminais 



 

 

 
Fonte: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana - SeMOB 

 
Trecho: Entroncamento à São Brás (Corredor Almirante Barroso): 
- Extensão: 5.700 m 
- Estação Especial de Integração: São Brás 
- Estações: 7 pontos 

• Antônio Baena,  
• Humaitá,  
• Mauriti,  
• Bosque,  
• Júlio César,  
• Getúlio Vargas,  
• Tavares Bastos 

 
Mapa Corredor Almirante Barroso 



 

 

 
Fonte: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana - SeMOB 

 



 

 

Mapa Corredor Augusto Montenegro

 
Fonte: Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – SeMOB 

 
Trecho: Entroncamento ao Distrito de Icoaraci (Corredor Augusto Montenegro)  
- Extensão: 13.900m 
- Estações duplo ataque: 11 pontos 
 1° Fase 

• Marambaia 
• Rua da Marinha  
• Transcoqueiro 

 2° Fase 
• Bengui 
• Morada do Sol 
• Sideral 
• Palácio dos Despachos 
• Maguari 
• Jardim Portugal 
• Eduardo Angelim 



 

 

• Castro Moura 
 
Registre-se que com desenvolvimento dos projetos executivos, o número de estações vem 
sendo ajustado visando adequar a uma melhor operacionalização e funcionalidade do sistema. 
No Corredor Augusto Montenegro o número atual é de onze estações. 
 
A partir da análise do projeto “BRT Belém”, verificou-se que não foi prevista área destinada 
à garagem para os ônibus especiais do BRT, local específico onde deve ser realizada a 
manutenção, limpeza e a guarda dos veículos, inclusive com local adequado ao 
estacionamento dos veículos articulados (com maior capacidade de passageiros). 
 
No entanto, as garagens devem ser previstas no projeto, de acordo com o Manual de BRT do 
Ministério das Cidades, de modo a conferir eficiência ao sistema: 
 
- item III – Projeto Físico (folha 6): 
 
“áreas de garagem precisam ser projetadas para manejar uma série de tarefas, incluindo: 
reabastecimento, limpeza, manutenção e reparos, e a guarda dos veículos.” 
 
“Os típicos componentes de custo dentro de um projeto de BRT incluem vias de ônibus, 
estações, terminais, garagens, infraestrutura para pedestres, benfeitorias para integração de 
táxis e bicicletas, centro de controle e aquisição de propriedade.” (grifo CGU). 
 
- item 5.5 – Extensão do Corredor (folha 197): 
 
“....ainda que a demanda de passageiros seja o principal determinante, outros fatores, como 
a situação do terminal e da garagem como também as considerações sociais, também 
desempenharão um papel relevante na determinação da extensão do corredor de ônibus.” 
(grifo CGU).” 
 
Destaca-se, ainda, que a ausência de previsão de local para as citadas “garagens”, no projeto 
“BRT Belém” elaborado pela administração anterior, foi registrada no Termo de Ajuste de 
Conduta – TAC firmado entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do 
Pará, Município de Belém e Caixa Econômica Federal – CAIXA, como uma das “lacunas” 
existentes, conforme a seguir transcrito: 
 
“9. CONSIDERANDO que havia inúmeras lacunas no Projeto do BRT elaborado pela 
Administração anterior, a exemplo de: não havia previsão de local para a construção de 
garagem para estacionamento dos ônibus articulados, lavagem periódica, abastecimento, 
reparos.....” 
 
Pelo exposto, denota-se que há necessidade de ser considerada a garagem na execução do 
projeto. Outrossim, caso a área da garagem/estacionamento não seja de propriedade do poder 
público, haverá um grau maior de dificuldade e restrição na seleção de empresas para operar 
o sistema (concessão), pois as empresas que não possuem áreas próximas ao corredor de 
transporte não terão a mesma condição de competitividade nas licitações/concessões para 
operar o sistema BRT. Essa situação impacta negativamente na maximização da 
competitividade e na busca pelo melhor custo benefício, que devem nortear a administração 
pública, comprometendo, assim, a eficácia das licitações/concessões. 
 



 

 

Quanto aos demais projetos, foi identificado que a retrocitada Estação Especial de São Brás 
está prevista no empreendimento “BRT Centro e Icoaraci”. Os projetos de engenharia do 
referido empreendimento já foram elaborados e encontram-se com análise parcial da CAIXA, 
não tendo sido enviada, ainda, a Síntese do Projeto Aprovado - SPA para análise do 
MCIDADES. Essa etapa está prevista para ser executada com recursos do Orçamento Geral 
da União – OGU. Entretanto, a liberação dos referidos recursos não tem prazo definido. 
 
Complementam a funcionalidade do Sistema “BRT Belém” os projetos “BRT Centenário”: 
 
- O empreendimento BRT Corredor Centenário (OGU), que ainda não teve sua análise 
finalizada pela CAIXA. 
 
- O empreendimento BRT Trecho da Avenida Pedro Alvares Cabral e Senador Lemos, 
correspondente à 8,1 km - Continuação Centenário (financiamento), que ainda não teve sua 
análise finalizada pela CAIXA, mas a contratação da operação foi efetivada em 26/06/2015. 
 
Ressalta-se que a falta de liberação tempestiva dos recursos pelo Ministério das Cidades, para 
a execução das etapas complementares do “BRT Belém”, impacta diretamente na 
funcionalidade do projeto, compromete a integração do sistema BRT e desequilibra os 
orçamentos aprovados, o que pode causar severo prejuízo à gestão pública municipal e federal. 
 
Não foram detectadas, no projeto básico apresentado pela Prefeitura Municipal de Belém 
(Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13/CEF), inconsistências graves relativas à 
funcionalidade do empreendimento, exceto quanto à ausência de área especifica de domínio 
público destinada à guarda e manutenção dos veículos do sistema BRT (garagens). 
 
Por meio do Ofício nº 1233/2016-GABS/SEURB, de 22 de junho de 2016, o gestor municipal 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“PARECER TÉCNICO nº 001/2016-FISCALIZAÇÃO 
 
Trata-se de parecer técnico solicitado pelo Sr. Secretário Municipal de Urbanismo acerca 
das inconsistências de caráter técnico que foram objeto do Relatório Preliminar da 
Controladoria Geral da União (Processo nº 00213.000035/2014-57), referente à avaliação 
de aplicação dos recursos federais, garantidos em contratos de repasse e financiamentos 
através da Caixa Econômica Federal para a execução do Projeto BRT-Belém, tendo como 
foco a obra em execução no trecho da Avenida Augusto Montenegro. 
 
Objetivando adotar um procedimento lógico para as respostas quanto às ocorrências 
tipificadas no Relatório Preliminar de Auditoria, prestamos as informações a seguir, de modo 
a permitir uma análise pontual e conclusiva para fins de apreciação e demais providências 
de caráter administrativo ou de natureza técnica, que o mencionado relatório está a requerer.  
   
1. Aspectos da Funcionalidade do BRT Belém  
 
Consta no Relatório Preliminar de Auditoria, a constatação de que, apesar de não existirem 
inconsistências graves relativas à funcionalidade do empreendimento (Projeto Básico objeto 
do Contrato de Financiamento n° 393.644-79/13/CEF), haveria suposta ausência de área 
específica de domínio público destinada à guarda e manutenção dos veículos do Sistema BRT 
Belém (Garagens).  



 

 

 
1.1 Comentários/Justificativas Técnicas  
 
Considerando que o Projeto Funcional foi revisto e apresentado pela SEMOB 
(Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém), referida autarquia apresentou 
esclarecimentos no sentido de que referida constatação não inviabiliza o empreendimento, 
uma vez que as áreas para garagens destinadas a atender o sistema BRT poderão ser 
contempladas no processo licitatório específico que irá selecionar as empresas operadoras, 
prevendo-se que estas deverão possuir áreas para garagens (próprias, locadas ou 
arrendadas).   
Cabe ressaltar, porém, que os percursos dos ônibus (ida e volta), as garagens (quilometragem 
morta), serão remuneradas através da tarifa, atentando-se ao fato, no processo licitatório, 
que as empresas operadoras deverão ter sede e garagens no município de Belém.  
 
Conclusão: 
 
A inclusão das áreas de garagens, no processo licitatório, visa atender o que preconiza o 
Manual do BRT (IDTP, 2007 – www.idtp.org.br) no que concerne a operação do sistema, nos 
aspectos de guarda, manutenção e limpeza dos veículos”. 
 
Por meio do Ofício nº 219/2016/SEI/AECI/GAB-MCIDADES-MCIDADES e do 
DESPACHO Nº 842/2016/SEI/SNTMU, ambos de 09 de setembro de 2016, o Ministério das 
Cidades apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Conforme esclarecimento da CAIXA e posicionamento da Prefeitura Municipal de Belém a 
existência de áreas de garagens para guarda e manutenção dos ônibus BRT será condição a 
ser atendida pelos licitantes privados num futuro processo licitatório para operacionalização 
do transporte público municipal. A solução adotada pela Prefeitura não envolve utilização 
de recursos públicos em favor de entes privados e busca garantir, aliada a outras exigências 
técnicas, operacionais e financeiras, que aqueles que vierem a se habilitar a participar da 
futura licitação realmente terão capacidade operacional compatível com o porte do sistema 
de transporte.” 
 
 
Análise da Manifestação pela CGU: 
 
Na manifestação apresentada não ficou comprovada a existência de área especifica de domínio 
público destinada à guarda e manutenção dos veículos do sistema BRT (garagens), conforme 
constatado pela equipe de fiscalização da CGU na análise do projeto. A Prefeitura informa 
que a referida área poderá ser contemplada no processo licitatório específico que irá selecionar 
as empresas operadoras do sistema BRT. Dessa forma, somente as empresas que possuírem 
áreas próximas aos corredores BRT e compatíveis para a guarda e manutenção dos veículos 
terão possibilidade real de concorrer em um processo licitatório, o que restringe 
substancialmente a competitividade do certame e compromete a seleção da proposta com 
melhor custo benefício. 
 
Conclui-se que há necessidade de existir área especifica de domínio público destinada à 
guarda e manutenção dos veículos do sistema BRT (garagens), visando garantir e ampliar a 
competitividade em futuros processos licitatórios de concessão. 
  
##/Fato## 



 

 

 
 
3. Consolidação de Resultados 
 
 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 
adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  
 
Do montante fiscalizado, conforme amostra selecionada, de R$ 155.324.265,38 (cento e 
cinquenta e cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e 
trinta e oito centavos) foi constatado sobrepreço de R$ 40.936.709,62 (quarenta milhões, 
novecentos e trinta e seis mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos) e foi 
identificado prejuízo de R$ 6.308.960,06 (seis milhões, trezentos e oito mil, novecentos e 
sessenta reais e seis centavos).  
 
Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 
efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 
 
- Ausência de Aprovação de Projeto Básico ou estudo de concepção ou anteprojeto e 
respectivo Orçamento pelo Agente Financeiro (CAIXA) impactando em risco a conclusão das 
obras e comprometendo a execução plena do Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13; 
- Realização de Licitação com falhas no Projeto Básico, no Orçamento Base e na Proposta do 
Consórcio EIT/Paulitec (Consórcio BRT Belém); 
- Existência de Sobrepreço e de Superfaturamento na contratação do Consórcio EIT/Paulitec, 
pela Prefeitura Municipal de Belém, para a execução da obra do BRT Belém; 
- Jogo de Planilha gerando sobrepreços e reduzindo desconto ofertado na licitação; 
- Da celebração de Termos Aditivos sem a demonstração do seu impacto financeiro; 
- Premissas antieconômicas no orçamento da administração, e 
- Controles insuficientes de qualidade dos serviços executados.  
 
Apresenta-se a seguir a consolidação dos impactos financeiros dos achados. Os achados de 
sobrepreço e superfaturamento foram divididos em duas tabelas: a primeira, relativa aos 
achados que se referem a diferenças de preços, passíveis de compensação por itens com 
subpreço na curva ABC; a segunda, com serviços que não podem ser objeto de compensação, 
serviços não executados, em duplicidade, dentre outros. Cabe destacar que a amostra analisada 
é bastante representativa dos custos da obra correspondendo a aproximadamente 59 % do 
montante contratado:  
 

Quadro - Resumo do sobrepreço por valores acima de mercado. 
Número 

Constatação 
Descrição Sobrepreço 

Superfatura
mento 

2.1.2 
EXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO NA PROPOSTA DO 
CONSÓRCIO EIT/PAULITEC CONTRATADA PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM * 

R$ 
7.386.464,30 

R$ 
1.425.637,64 

2.1.12 
SOBREPREÇO NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 
PAVIMENTOS RÍGIDOS 

R$ 
5.812.348,06 

R$ 
421.479,88 

2.1.13 SOBREPREÇO NO LASTRO DE CONCRETO MAGRO R$ 755.158,25 
R$ 

106.416,12 

2.1.14 
SOBREPREÇO NO SERVIÇO DE CONCRETO 
COMPACTADOS A ROLO 

R$ 743.115,44 
R$ 

106.711,63 



 

 

2.1.15 
SOBREPREÇO NOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NO 
TERMINAL MANGUEIRÃO 

R$ 
5.559.428,44 

R$ 
1.839.044,42 

2.1.16 
SOBREPREÇO NO FORNECIMENTO PREPARO E 
COLOCAÇÃO DE AÇO CA 50 

R$ 
5.140.410,58 

R$ 
1.266.125,70 

2.1.17 SOBREPREÇO NOS SERVIÇOS DE CBUQ CAPA E BINDER 
R$ 

2.753.413,18 
R$ 31.472,84 

2.1.18 
SOBREPREÇO NA EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO 
HÉLICE CONTÍNUA 300 E 500mm 

R$ 335.077,66 R$ 68.761,83 

2.1.19 
SOBREPREÇO NOS ELEMENTOS DE DRENAGEM (POÇOS 
DE VISITAS E BOCAS DE LOBO) 

R$ 
1.303.288,22 

R$ 
211.835,66 

2.1.22 SOBREPREÇO NOS TRANSPORTES DE MATERIAIS 
R$ 

3.296.035,00 
R$ 

147.142,57 

  Total (R$) 
R$ 

33.084.739,13 
R$ 

5.624.628,29 
 
Os valores correspondentes ao "Concreto fck = 10 mpa para lastro" e "Fornecimento, preparo 
e colocação de aço CA-50A" foram deduzidos do item 2.1.2 e incluídos nos itens específicos 
correspondentes, tanto para o sobrepreço quanto para o superfaturamento, conforme 
demonstrado no quadro a seguir:  
 

Quadro - Detalhamento item 2.1.2 para totalização dos valores 
Discriminação Sobrepreço Superfaturamento 

Fornecimento preparo e colocação de aço CA-50 A (A) R$ 5.127.861,22 R$ 1.245.462,78 
Concreto Fck=10MPa para lastro (B) R$ 132.021.,80 R$ 106.413,08 

Total A + B R$ 5.259.883,02 R$ 1.351.875,86 
Totalização do Sobrepreço item 2.1.2   

Sobrepreço item 2.1.2 R$ 12.646.347,32  
Dedução do valor de Sobrepreço A + B R$ 5.259.883,02  

Total Sobrepreço Quadro “Resumo do 
sobrepreço por valores acima de mercado” 

item 2.1.2 

R$ 7.386.464,30  

Superfaturamento item 2.1.2  R$ 2.777.513,50 
Dedução do valor de Superfaturamento A + B  R$ 1.351.875,86 

Total Superfaturamento Quadro “Resumo do 
sobrepreço por valores acima de mercado” 

item 2.1.2 

 R$ 1.425.637,64 

 
Quadro - Resumo do sobrepreço por outros motivos. 

Número 
Constatação 

Descrição Sobrepreço Superfaturamento 

2.1.8 
CUSTOS DESNECESSÁRIOS COM TRANSPORTES DE 
MATERIAIS 

R$ 
394.955,70 

R$ 49.213,17 

2.1.10 
PREVISÃO E PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM 
DUPLICIDADE 

R$ 
2.292.453,29 

R$ 195.619,67 

2.1.11 
MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS A MAIOR QUE O 
EXECUTADO 

R$ 
292.722,52 

R$ 133.998,20 

2.1.15 
SOBREPREÇO DECORRENTE DE SERVIÇOS 
EXECUTADOS DE FORMA DIVERSA DA 
ESPECIFICADA 

R$ 
3.577.950,64 

R$ 22.542,70 

2.1.21 
SUBSTITUIÇÃO DO MÉTODO CONSTRUTIVO EM 
PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO 

R$ 
1.293.888,34 

R$ 282.958,03 

 Total (R$) 
R$ 

7.851.970,49 
R$ 684.331,77 

 
Cabe destacar que a Prefeitura, após o recebimento dos questionamentos iniciais, 
comprometeu-se a revisar, na 16ª medição, serviços da ordem de R$ 392.248,79, relacionados 



 

 

à parte das Constatações 2.1.10 e 2.1.11 e, após o recebimento do relatório preliminar, a 
revisar mais R$ 857.185,90, referente à constatação 2.1.21. A Prefeitura também afirmou que 
revisará os preços dos elementos de drenagem, Constatação 4.14, porém sem demonstrar o 
quantum. Assim, a princípio, já reconheceu e propôs ações para resguardar o erário no 
montante de R$ 1.249.434,69.  
 
Destaca-se, ainda, que a ausência de análise técnica adequada e tempestiva e da 
aceitação/aprovação do projeto básico e respectivo orçamento base pelo Agente Financeiro 
(CAIXA) impactou em grave risco à conclusão das obras e comprometeu a execução plena 
do Contrato de Financiamento nº 393.644-79/13. 
 
De forma análoga, a Prefeitura Municipal de Belém/PA licitou o projeto básico com diversas 
falhas técnicas e de orçamento, explicitadas neste relatório. O contexto das irregularidades 
constatadas, pela equipe de fiscalização da CGU, aponta para uma considerável possibilidade 
de que os recursos avençados no referido contrato não sejam suficientes para a execução plena 
das obras. 
 
Os sistemas viário e de transporte rodoviário em geral do município de Belém encontram-se 
em situação calamitosa há mais de uma década e se agravou nos últimos anos. O projeto BRT 
Belém foi concebido como uma esperança de melhorias à população local. No entanto, as 
ações governamentais de elaboração e de implantação dos projetos não foram suficientes para 
solucionar o estado crítico a que chegou o transito na região metropolitana de Belém. 
 
Pelo exposto, conclui-se que a Prefeitura Municipal de Belém/PA e o Agente Financeiro 
(CAIXA) incorreram em irregularidades graves, apontadas neste relatório, que colocam em 
risco a efetividade do projeto “BRT Belém”. 
 

 


