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DETERMINAÇÃO PARA AUTUAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS 
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RELATÓRIO 

 
 Adoto, como relatório, a instrução lançada aos autos pela equipe de auditoria da 

SecobHidroFerrovia (peça 95):  
 
 

“(...) 

INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de Relatório de Auditoria decorrente da Fiscalização 192/2012, que teve por 
objetivo fiscalizar as obras de Construção de Terminal Fluvial em Carauari/AM, cujo valor 
individual é de R$ 17.429.821,37 (programas de trabalho 26.784.1456.113H.0013/2008 e  

26.784.2073.113H.0013/2012) um dos objetos do Contrato 3/2010-Seinf, firmado entre a Secretaria 
de Infraestrutura do Estado do Amazonas - Seinfra/AM e o Consórcio Calha do Juruá, licitado por 

meio da Concorrência 90/2009-CGL e que inclui também terminais similares nas cidades de 
Itamarati, Ipixuna, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira e Guajará. 
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2. Esta instrução tem como objetivo analisar as oitivas determinadas no 

Acórdão 1.859/2012-TCU-Plenário, direcionadas ao Dnit, à Seinfra/AM, ao Consórcio Calha do 
Juruá e à Empresa Sistema Pri Engenharia Ltda., relacionadas aos achados do citado relatório de 

Fiscalização 192/2012. 
HISTÓRICO 

3.  A obra em análise fez parte das auditorias temáticas em obras de terminais fluviais, 

conforme determinado no Acórdão 367/2012-TCU-Plenário, de 15 de fevereiro de 2012. Como 
resultado dos trabalhos foi gerado o Relatório 192/2012, apontando os seguintes indícios de 

irregularidades:  
a) superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado;  
b) adiantamento de pagamentos; e  

c) fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa.  
4. O achado referente ao superfaturamento foi classificado pela equipe de auditoria como 

irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C), por não se enquadrar na definição 
presente no art. 91, § 1°, inciso IV, da Lei 12.465, de 12 de agosto de 2011, LDO/2012, pois 
embora seja materialmente relevante (superfaturamento da ordem de R$ 2,05 milhões), os itens de 

serviço com indício de sobrepreço já tinham sido, em sua maioria, executados, medidos e pagos.  
5. Com relação ao achado de adiantamento de pagamentos, a classificação novamente foi de 

irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C), pois o valor não era materialmente 
relevante em relação ao valor contratado (cerca de 0,85% do valor do contrato referente a 
Carauari/AM). 

6.  O último achado, relacionado à fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa, também 
foi classificado pela equipe de auditoria como irregularidade grave com recomendação de 

continuidade (IG-C), pois não tinha potencialidade de causar prejuízos irreversíveis ao e rário. 
7. A seguir serão mais bem detalhadas as ocorrências que deram origem aos achados de 
auditoria. 

I. Das irregularidades constatadas 

I.1. Do achado ‘Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado’  

8. Para se chegar ao sobrepreço e, consequentemente, ao superfaturamento, foi realizada 
análise do orçamento na parte do Contrato 3/2010 que se refere à obra de construção do terminal 
hidroviário de Carauari pelo método da curva ABC. A análise dos itens que compunham a parte A 

da Curva ABC resultou na identificação de sobrepreço de R$ 2.574.474,23 (17,33% em relação ao 
preço de referência para aquele trecho do contrato - R$ 14.855.347,14). 

9. Até o término da fiscalização, R$ 2.048.942,65 do sobrepreço haviam se configurado em 
superfaturamento, tendo em vista o elevado percentual de execução e pagamento da obra, 79%.  
 

10. A apuração dos preços de mercado foi realizada por meio de consulta ao Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi Nacional/AM), mantido e divulgado 

pela Caixa Econômica Federal, e ao Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro/AM). 
Subsidiariamente, foi realizada consulta a empresas fornecedoras no mercado local, quando o 
insumo não se encontrava presente nos sistemas citados. Esses valores referenciais foram 

comparados com os valores dos serviços e com os valores dos insumos das composições do 
orçamento contratado da obra. 

11. Cabe ressaltar que a análise realizada pela equipe de auditoria tratou como sobrepreço a 
diferença a maior obtida entre os preços contratados e os preços utilizados como referência de 
mercado. Esse confronto entre preço de mercado e preço contratado tem como premissa a análise  

(custo contratado + BDI contratual) <= (custo paradigma + BDI paradigma). 
12. Esse último aspecto é importante, tendo em vista que a análise isolada de apenas um dos 

componentes do preço (custo direto ou BDI) não é suficiente para imputação de sobrepreço.  
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13. Dos itens verificados, foram identificados preços acima do valor de referência nos 

seguintes serviços:  
a) beneficiamento do aço naval (mão de obra, eletrodos, equipamentos, tratamento e 

pintura) - preço por tonelada de aço beneficiado; 
b) aquisição de aço naval; 
c) revestimento geocélula PEAD; 

d) escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria, na jazida; 
e) tratamento superficial e pintura de área interna de flutuante composto pelos tanques de 

reserva de flutuabilidade; 
f) tratamento superficial e pintura de ponte e demais estruturas metálicas navais (exceto 

flutuantes); 

g) tratamento superficial e pintura de áreas externas e imersíveis de casco de flutuante;  
h) geotêxtil não tecido 200g/m²; 

i) camada de rolamento em concreto; e 
j) compactação de aterro 95 % proctor normal.  

14. Para o item ‘beneficiamento do aço naval’, a equipe utilizou a composição de referência 

elaborada durante a fiscalização do terminal hidroviário de Eirunepé (Relatório Fiscalis 874/2011, 
reproduzido neste processo na peça 90), que considerou a produtividade de duas toneladas por hora, 

além de possuir um maior detalhamento que a composição da empresa contratada ou a do 
orçamento. Os custos, os quantitativos e os coeficientes de equipamentos, de mão de obra e de 
insumos foram estimados em concordância com o documento ‘Análise do serviço de 

beneficiamento de aço naval’, constante do relatório 874/2011 supracitado.  
15. Considerando que a planilha orçamentária do contrato remunera os serviços de tratamento 

de superfície e pintura em itens específicos, a composição de referênc ia do serviço de 
beneficiamento de aço naval não relacionou tais serviços, pois, caso fossem considerados os custos 
de jateamento e pintura nessa composição, existiria duplicidade de remuneração para a contratada.  

16. Com base nos quantitativos e coeficientes estimados, foi elaborada uma composição 
unitária para o serviço de beneficiamento de aço naval. O preço de referência do serviço é de 

R$ 2.416,94, que corresponde a 33% do valor contratado (R$ 7.429,73). Essa diferença resulta em 
sobrepreço de R$ 1.450.049,76, equivalente a 56% do sobrepreço total identificado.  
17. Quanto ao item ‘aquisição de aço naval’, como preço de referência foi adotado o preço 

médio obtido em cotações realizadas junto a fornecedores de chapas de aço na praça de 
Manaus/AM e ainda consulta ao sítio www.comprasnet.gov.br do governo federal. Além disso, 

foram adotadas como referenciais as pesquisas realizadas pela Secex/AM nas obras do terminal 
hidroviário de Novo Airão/AM (Fiscalis 505/2011 - TC-019.430/2010-8). 
18. Os valores das cotações foram retroagidos para data base de dezembro de 2009, pelo índice 

de reajustamento de obras portuárias da FGV referente a estruturas e fundações metálicas  
(426,186/415,873 = 1,025) e foi utilizado BDI de 15,60% (Acórdão 2369/2011-TCU-Plenário) 

conforme citado anteriormente, dando como resultado o preço unitário de R$ 3.930,46, 20% 
inferior ao preço contratado. Essa diferença resultou em sobrepreço de R$ 290.048,14, equivalente 
a 11,3% do sobrepreço total. 

19. Quanto ao item ‘Revestimento geocélula PEAD, célula estreita (20cm x 20cm), h=75mm, 
com concreto fck=20MPa e tendão de polipropileno d = 10mm, inclusive fixação com grampos de 

aço’, a equipe utilizou como referência a composição de preço unitário do contrato, com a 
modificação do preço de um insumo, conforme descrito a seguir.  
20. O preço de referência do serviço foi obtido pela substituição do custo do insumo Geocélula 

de PEAD célula estreita H=7,5cm pelo máximo valor alcançado em cotações realizadas junto a 
fornecedores. Destaca-se que foi adicionado um percentual de 20% sobre esse valor, referente às 

despesas com frete. Não houve alterações nos coeficientes de consumo dos insumos ou nos demais 
custos. O valor de referência obtido foi R$ 156,31/m², cerca de 85% do valor contratado 
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(R$ 184,42/m²). Essa diferença resultou em sobrepreço de R$ 251.773,68, equivalente a 9,8% do 

sobrepreço total. 
21. Para o serviço ‘Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria, na jazida’, foi 

utilizado o serviço ‘Escavação e carga de material de jazida (const e restr)’, código ‘1 A 01 120 01’, 
do Sicro, para o estado do Amazonas, mês de referência novembro de 2008, com o BDI de 24,7%. 
A composição contratada possui produção da equipe excessivamente baixa, fazendo que o seu preço 

unitário seja 92% superior ao preço de referência.  
22. Quanto itens referentes ao tratamento e pintura do flutuante, o sobrepreço deu-se devido à 

elevada quantidade de mão de obra empregada. O preço de referência de cada serviço foi obtido a 
partir das composições 73656 e 73865 do Sinapi, relativas ao jateamento comercial e pintura em 
primer epóxi, respectivamente, com adaptações nos coeficientes e nos materiais utilizados. Foram 

consultadas, ainda, especificações técnicas referentes ao consumo dos materiais utilizados e preços 
de mão de obra constantes do Sicro 2 para o Estado do Amazonas. Os itens apresentaram 

sobrepreço conjunto de R$ 292.867,92, equivalente a 11,4% do sobrepreço total.  
23. Quanto ao item ‘Camada de rolamento em concreto de cimento Portland...’, foi encontrada 
incoerência no quantitativo de consumo relativo de aço CA-25. O consumo de aço da composição 

contratada (24 kg/m²) não corresponde ao calculado a partir das especificações técnicas do projeto 
básico (1,304 Kg/m²). O resultado da correção do consumo de aço na composição implicou um 

preço de referência que representa 55% do contratado. Essa diferença resultou em sobrepreço de 
R$ 130.936,28, equivalente a 5,1% do sobrepreço total.  
24. Quanto ao item ‘Geotêxtil não tecido 200 g/m²’, foi utilizada a composição contratada com 

ajuste do quantitativo de horas de servente, utilizando-se como referência as composições do Sicro 
e Sinapi para dreno sub-superficial, assentamento de manta geotêxtil e colocação de manta 

polyester. Foi utilizado o maior valor entre as composições consultadas, qual seja, o consumo de 
0,18 horas de servente / m². O referido serviço apresentou um sobrepreço de 209% em relação ao 
preço de referência. Essa diferença resultou em sobrepreço de R$ 218.968,52, equivalente a 8,5% 

do sobrepreço total. 
25. Quanto ao item ‘Compactação de aterro 95% proctor normal’, a composição de custos 

contratada apresenta o custo unitário de execução com valor R$ 2,03/m³, enquanto a composição de 
referência, código 2 S 01 510 00 do Sicro, apresenta o valor de R$ 1,91/m³, o que resulta em 
sobrepreço de cerca de 2%. O item apresentou sobrepreço de R$ 1.197,64, equivalente a 0,1% do 

sobrepreço total. 
26. Quanto aos preços de referência dos itens ‘2.2.1.8/2.2.2.7/2.4.8 - recuperação ambiental 

(revestimento em grama batatais)’;’ 2.2.2.5/2.2.5.2/2.4.2 - lastro de areia grossa’; ‘3.3.1 - poitas de 
15 t (peso submerso)’;’ 4.2.1.1/5.2.1.1 - estaca perfurada em solo tipo raiz’;’ 2.2.2.4 - brita (seixo 
rolado)’; ‘2.2.2.1 - geogrelha de poliéster de alta resistência’;’ 2.2.2.2/2.2.5.3 - dreno bolsa 

geotêxtil’; e ‘2.2.3.4 - bloco de concreto intertravado, e = 8 cm, tipo stockholm, sobre camada de 
areia’ apresentaram valor superior ao da proposta contratada.  

27. Por não terem sido encontrados preços de referência adequados, não houve como avaliar o 
preço contratado do item ‘1.7.1 - transporte fluvial de material por balsa com capacidade de 500 t’. 
28. Desse modo, o sobrepreço consolidado de R$ 2.574.474,23 resultou de sobrepreços de 

R$ 3.134.677,02 e subpreços de R$ 560.202,79. 
I.2. Do achado ‘adiantamento de pagamentos’  

29. Foi constatada a antecipação de pagamento referente ao item ‘3.2.2 - Beneficiamento do 
aço naval do cais flutuante’ do orçamento do Contrato 3/2010, referente ao terminal hidroviário de 
Carauari. Verificou-se nas planilhas de medição e de pagamento, fornecidas pela Secretaria de 

Estado da Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM), que os valores já pagos ao Consórcio Calha 
do Juruá pelo serviço ‘3.2.2 - Beneficiamento do aço naval do cais flutuante’ correspondem a 

R$ 1.683.502,06, que representam 91% do montante previsto no orçamento.  
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30. O Memorial Descritivo do Porto de Carauari - Caderno de Encargos e Especificações 

Técnicas, documento anexo ao Edital da Concorrência 090/2009 - CGL, que baliza as condições 
para execução das estruturas navais, apresenta a seguinte redação para o critério de medição dos 

itens de beneficiamento do aço naval: 
A medição do valor total do aço beneficiado deverá corresponder, sem nenhum acréscimo, ao valor 
realmente aplicado nas estruturas, cujo cálculo dependerá de aferição do peso real das estruturas, 

após a conclusão de seu processo de beneficiamento, devendo o peso real ser calculado por meio de 
planilhas de materiais, que devem ser confeccionadas, tomando como referê ncia os desenhos ‘as 

built’. 
A forma de pagamento e medição do material processado será executada da seguinte maneira: 
• Medição de 83% do valor em peso do material processado no dique, carreira ou pátio do 

contratado, quando os materiais estiverem montados, alinhados e soldados em sua posição na 
estrutura, 

• Medição de 12% do valor em peso do material processado quando a montagem e a instalação das 
estruturas processadas estiverem concluídas, no local da obra, em suas posições definitivas, 
perfeitamente locadas, alinhadas e fixadas, de acordo com o projeto,  

• Medição de 5% do valor em peso do material efetivamente processado, na aceitação do porto pelo 
contratante.  

31. Assim, ficou demonstrado que os pagamentos ao Consórcio Calha do Juruá foram 
realizados de forma antecipada em relação à execução das etapas do serviço. Essa prática coloca em 
risco a Administração, evidenciando uma inversão no estágio de prestação do serviço e seu 

correspondente pagamento. Cabe ressaltar que já estão previstos, na planilha da obra, itens 
específicos (3.2.1) para remunerar o Contratado pela aquisição das chapas, perfis e peças metálicas 

utilizadas na confecção do flutuante. A existência destes itens garante um aporte de recursos ao 
Contratado nas fases iniciais da obra, não havendo, por conseguinte, a necessidade de antecipação 
da parcela referente ao beneficiamento.  

I.3. Do achado ‘fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa’  
32. Constatou-se que a fiscalização feita pela Seinfra/AM não realizava o acompanhamento 

efetivo da obra de construção do terminal fluvial de Carauari/AM, o que resultou em prorrogações 
do prazo contratual sem análise devidamente detalhada dos motivos dessas alterações, e em 
pagamentos por materiais e serviços sem a respectiva comprovação de fornecimento.  

I.3.1. Atraso injustificado 
33. O Contrato 3/2010-Seinf foi assinado em 22/3/2010, com prazo de execução previsto de 

365 dias. A fiscalização da obra concedeu prorrogação de prazo sem ter havido pedido de alteração  
do projeto naval ou do terminal de passageiros, e não realizou análise minuciosa das razões que 
motivaram o pedido de prorrogação feito pelo consórcio contratado. Em decorrência desse 

problema, o contrato que tinha prazo inicial de 365 dias, foi prorrogado para 1015 dias, sem 
justificativa adequada. 

34. O Dnit, que é o concedente dos recursos, contratou a empresa Sistema PRI Engenharia 
Ltda. para acompanhamento das obras do convênio. Todavia, os relatórios de andamento de 
serviços dessa empresa também não apresentavam informações essenciais ao acompanhamento 

eficaz da obra, tais como os percentuais de execução das etapas do cronograma, as datas de entrega 
de materiais (inclusive do aço), ou as datas de conclusão dos serviços (inclusive dos flutuantes). 

35. Segundo a Seinfra/AM, seus técnicos realizariam inspeções mensais nos terminais e 
utilizariam o relatório do Sistema PRI para ajudar no acompanhamento do contrato. Dessa forma, 
ficou evidenciado que não existia uma fiscalização atuante que pudesse exigir d a contratada a boa e 

regular execução do contrato conforme planejado. A fiscalização exercida pelo Dnit por meio da 
empresa Sistema PRI Engenharia Ltda. teria foco gerencial, no sentido de verificar o andamento dos 

serviços, utilizando-se de relatório diário muito resumido, não sendo, portanto, uma ferramenta 
adequada para a fiscalização que deveria ser exercida, de fato, pela Seinfra/AM - órgão contratante. 
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I.3.2. Ausência de controle efetivo dos prazos e dos quantitativos executados  

36. Conforme verificado no achado 3.2, a fiscalização da Seinfra/AM não observara os 
critérios de medição estabelecidos em contrato, o que resultou no adiantamento de pagamento pelos 

serviços de beneficiamento do aço naval.  
37. Ademais, a contratante não apresentou relatórios de fiscalização que demonstrassem as 
datas de fornecimento do aço e da conclusão dos serviços de beneficiamento do aço naval. A 

Seinfra/AM não apresentou memória de cálculo dessas medições, o que evidencia a ausência de 
controle efetivo dos prazos e quantitativos executados. 

38. Além disso, o Dnit registra a inadequação do serviço 2.2.2.5 - lastro de areia grossa, que 
deveria ter espessura de 0,50m mas foi executado com espessura variando de 0,20 a 0,40m, e 
também do serviço 2.2.2.2 - dreno de bolsa geotextil, realizado em sentido paralelo ao rio, em vez 

de perpendicular, conforme projeto aprovado pelo Dnit. Por fim, a nota técnica recomenda a 
reprovação das contas relativas à primeira medição do contrato.  

I.3.3. Ausência de avaliação do projeto executivo 
39. Adicionalmente coube apontar que a fiscalização não tomara medidas com o objetivo de 
avaliar o projeto executivo, visando diminuir o risco de ocorrência de acidentes com os flutuantes, 

conforme os exemplos ocorridos nos portos de Manacapuru (onde o acúmulo de sedimentos na 
ponte de acesso ao flutuante causou seu tombamento) ou no porto de Manicoré (onde uma tora de 

madeira que descia o rio atingiu o flutuante principal e soltou a estrutura, que teria se deslocado 
pelo rio Madeira).  
II. Do Acórdão 1.859/2012-TCU-Plenário 

40. Após a apreciação da matéria em plenário, foi prolatado, em 18/7/2012, o Acórdão 
1.859/2012-TCU-Plenário, cujas determinações coincidiam quase integralmente com o 

encaminhamento proposto pela equipe da Secob. Só foram acrescentadas, pelo Exmº Relator, as 
oitivas do Dnit e da Empresa Sistema PRI Engenharia Ltda. quanto à deficiência na fiscalização da 
obra. Segue excerto da deliberação: 

9.1. realizar oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), da Secretaria 
de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM) e do Consórcio Calha do Juruá, composto 

pelas empresas Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação Ltda., para que apresentem, 
no prazo de quinze dias, manifestação a respeito do indício de superfaturamento na obra de 
construção do terminal fluvial de Carauari/AM; 

9.2. realizar oitiva da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM) e do 
Consórcio Calha do Juruá (e respectivas empresas integrantes), para que apresentem, no prazo de 

quinze dias, manifestação a respeito dos indícios de antecipação de pagamentos nos serviços objeto 
do contrato; 
9.3. realizar oitiva da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Amazonas (Seinfra/AM), do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), e da empresa Sistema PRI Ltda., 
para que apresentem, no prazo de quinze dias, manifestação a respeito das deficiências observadas 

na fiscalização da obra; 
EXAME TÉCNICO 

41. Em atendimento às determinações do Acórdão 1.859/2012-TCU-Plenário, foram enviados, 

pela Secob-4, hoje SecobHidroferrovia, os seguintes ofícios para comunicação das oitivas:  
a) Ofício 516/2012-TCU/Secob-4, de 20/7/2012 (peça 56), endereçado à Seinfra/AM, 

instando-a a manifestar-se sobre os indícios de superfaturamento, adiantamento de pagamentos e 
deficiência na fiscalização;  

b) Ofício 517/2012-TCU/Secob-4, de 20/7/2012 (peça 57), endereçado ao Consórcio Calha 

do Juruá, instando-o a manifestar-se sobre os indícios de superfaturamento e adiantamento de 
pagamentos;  

c) Ofício 518/2012-TCU/Secob-4, de 20/7/2012 (peça 58), endereçado à empresa Sistema 
Pri Engenharia Ltda., instando-a a manifestar-se sobre a deficiência na fiscalização das obras; e  
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d) Ofício 515/2012-TCU/Secob-4, de 20/7/2012 (peça 59), endereçado ao Dnit, instando a 

autarquia a manifestar-se quanto aos indícios de superfaturamento e deficiência na fiscalização das 
obras. 

42. Em atendimento aos respectivos ofícios emitidos pela Secob: 
a) o Dnit encaminhou resposta por meio dos ofícios 819 e 857/2012/AUDINT-Dnit, de 22 

e 29/8/2012, respectivamente (peças 77 e 81); 

b) a Empresa Sistema PRI Engenharia Ltda. manifestou-se por meio de documento 
C661-CON-1080/2010-01/2011-CE-0322, de 23/8/2012 (peça 78); 

c) a Seinfra/AM manifestou-se por meio do Ofício 5014/2012/Seinfra, de 4/9/2012 (peça 
85); e 

d) o Consórcio Calha do Juruá encaminhou documento sem codificação, de 22/9/2012  

(peça 86). 
43. Também foi trazido aos autos o Ofício 3115/2012/GS/Seinfra, de 5/6/2012 (peça 87), com 

informações a respeito da irregularidade de deficiência de fiscalização.  
44. Para fins didáticos, a análise das oitivas será realizada de acordo com a irregularidade 
apontada no Relatório de Fiscalização 192/2012. Desse modo, quanto ao achado referente aos 

indícios de sobrepreço/superfaturamento serão analisados os trechos respectivos das oitivas do Dnit, 
da Seinfra/AM e do Consórcio Calha do Juruá. Em relação ao achado de adiantamento de 

pagamentos, serão consideradas as manifestações da Seinfra/AM e do consórcio executor. Por fim, 
no que tange ao achado que apontou deficiências na fiscalização das obras, serão sopesados os 
argumentos apresentados pelo Dnit, pela Seinfra/AM e pela Empresa Sistema Pri Engenharia Ltda. 

III. Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado 

III.1. Das oitivas do Dnit, do Consórcio Calha do Juruá e da Seinfra/AM 

III.1.1. Da oitiva do Dnit 
45. Em resposta à oitiva demandada pelo Tribunal, o Dnit encaminhou a Nota Técnica 
107/2012-COBRHIDIDE/CGEHPAQ/DAQ por meio do Ofício 857/2012/AUDINT-Dnit (peça 81). 

A referida nota técnica inicia apontando que irá discorrer exclusivamente sobre os indícios de 
superfaturamento, e segue apresentando suas explicações quanto aos achados. Já os temas 

relacionados à deficiência na fiscalização das obras seriam abordados pela Superintendência do 
Dnit nos Estados do Amazonas e Roraima.  
46. O primeiro serviço analisado é o beneficiamento do aço, apresentado pela 

SecobHidroferrovia originalmente no Relatório de Fiscalização 874/2011 (reproduzido neste 
processo na peça 90), que trata da obra do terminal fluvial de Eirunepé.  

47. A Nota Técnica pontua que o TCU desenvolveu a composição de referência com base no 
trabalho de um aluno de engenharia naval e oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, denominado ‘Estudo de arranjo para estaleiro especializado 

na construção de balsas fluviais’, e que se trata de um projeto final submetido ao corpo docente 
como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de engenheiro naval e oceânico.  

48. A seguir, o documento aponta que no relatório 874/2012 existe um problema quanto à 
quantidade de solda depositada (kg) por filete soldado (m), que na composição do TCU seria a 
mesma, a saber 0,43kg/m, independente da espessura das chapas sendo soldadas, o que configuraria 

uma inconsistência, de acordo com a bibliografia apresentada (apostila de soldagem de tubulações 
da ESAB). 

49. Assim faz correções na tabela apresentada originalmente pelo TCU para o cálculo da 
quantidade de solda por tonelada de aço beneficiado, e alega que a quantidade de solda necessária é 
maior que o indicado pelo TCU: seriam 35,60 kg/t, e não 21,3 kg/t, como originalmente 

apresentado. 
50. O próximo apontamento é de que deveria ser incorporada na composição do TCU a 

utilização de dois guindastes, um de 5 e outro de 15 t, e uma empilhadeira de 5 t.  
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51. Segue a análise alegando que a produtividade do estaleiro foi estabelecida pela 

SecobHidroferrovia em 59 toneladas por dia, enquanto a produtividade real deveria ser 50,7 
toneladas por dia, que ajustada à produtividade de região amazônica, resultaria em uma 

produtividade de 4,3 toneladas por hora, consequentemente na necessidade de 68 montadores, 
contra 40 montadores estabelecidos pela SecobHidroferrovia.  
52. O documento propõe a correção da página 37 do Relatório de Fiscalização 874/2011, de 

Eirunepé, no qual alega que não foi aplicada a taxa de eficiência de deposição nos cálculos 
efetuados, o que incrementaria a necessidade de soldadores de 78 para 194 no caso de solda a 

eletrodo revestido, e de 7 para 13 no caso de solda MIG.  
53. O próximo ponto é de que a SecobHidroferrovia não teria estabelecido em sua composição 
o uso de máquina de solda para os montadores, e que tais equipamentos seriam relevantes e 

imprescindíveis, pois todo o trabalho de montagem consistiria em deixar as peças fixadas em seus 
devidos lugares com o uso de solda e o trabalho de solda pesado seria feito posteriormente pelos 

soldadores. 
54. Prossegue recalculando a composição de referência do TCU, incluindo nessa composição 
os guindastes de 5 e 15t, empilhadeira de 5t, e aplicando as correções nos consumos de materiais e 

nas quantidades de mão de obra e equipamentos, chegando a um novo preço de referência de 
R$ 4.734,35/t. 

55. O apontamento seguinte é de que, no trabalho produzido pelo Thiago Meira Coelho 
Lemgruber Porto, 76,6% do aço seriam adquiridos na forma de chapas, e 23,4% na forma de perfis, 
portanto esses 23,4% das 295,5 toneladas de aço corresponderiam a 69,15 toneladas de aço que 

deveriam ser industrializadas no estaleiro da região amazônica, o que elevaria o preço do 
beneficiamento por tonelada de R$ 4.734,35 a R$ 6.180,61, uma vez que toda a lógica da 

parametrização do preço para o beneficiamento do aço naval teria sido baseada no estudo de arranjo 
para estaleiro especializado na construção de balsas fluviais de Thiago Meira Coelho Lemgruber 
Porto. 

56. A Nota Técnica termina essa análise concluindo que:  
57. 1) ‘‘A composição teve por base o trabalho desenvolvido por Thiago Meira Coelho 

Lemgruber Porto...’, mas os parâmetros adotados no trabalho não foram adotados na íntegra pelos 
Auditores durante a elaboração da Composição de referência’, e 2) ‘O levantamento das 
quantidades de equipamentos e mão de obra e determinação dos consumos dos materiais está 

subdimensionada na composição de referência’.     
58. Em sua próxima análise, o Dnit apresenta experiências vivenciadas pela instituição de 

licitações que resultaram desertas, apontando que o motivo seria a utilização de custos abaixo do 
valor de mercado. 
59. Apresenta a licitação do terminal hidroviário de Novo Airão, que inicialmente foi licitada 

com um custo para aquisição e beneficiamento de aço naval de R$ 7,17/kg (equivalente a 
R$ 7.170,00/t,) resultando em certame deserto. Após ajustes no edital, quando os custos para 

aquisição e beneficiamento de aço naval teriam sido ajustados para R$ 10.975,23/t, houve 
interessados, tendo resultado na assinatura de contrato.  
60. Apresenta a seguir o caso do terminal hidroviário de Cai N’ Água, que na primeira 

licitação teve o custo para aquisição e beneficiamento de aço naval estimado em R$ 6.232,30/t, e 
apesar de quatorze empresas terem adquirido o edital, a licitação teria resultado deserta. Após 

revisão dos custos de aquisição e beneficiamento do aço naval para R$ 10.975,09/t, a licitação teria 
resultado na contratação de uma empresa.  
61. A nota conclui que, em ambos os casos, os baixos custos para os principais insumos foram 

os fatores determinantes para não haver interesse no mercado.  
62. Na próxima ponderação, são apresentadas situações que mostrariam que os valores do 

beneficiamento e aquisição de aço naval das licitações dos terminais hidroviários da região 
amazônica estariam dentro dos valores praticados no mercado. 
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63. Apresenta o caso da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A., do Governo do Estado de 

São Paulo, que lançou a Concorrência 8/2012 para a contratação de ‘Execução de obras e serviços 
de reforma, modernização traslado e docagem de 4 (quatro) embarcações tipo Ferry-Boat que 

operam no Sistema de Travessias Litorâneas da Dersa ’. 
64. A planilha de referência do edital, com data base de abril de 2012, teria o serviço 
denominado ‘fornecimento, preparação e substituição de chapa de aço do convés, costado, fundo, 

borda falsa, casaria, gaiútas, portas e tampas de inspeção, bitolas entre 1/4 ” e 1/2” ’, cujo valor 
unitário do serviço é de R$ 18,00/kg (R$ 18.000/t). 

65. Cita ainda a Concorrência 5/2012 da Dersa, na qual o serviço ‘Execução de obras e 
serviços de construção de ponte atracadouro, dolfins de atracação/freio e edificações do centro de 
controle operacional na travessia Guarujá/Bertioga - contemplando 2 lotes’ conteria o serviço de 

fornecimento e montagem de cimbramento com chapas e perfis laminados de aço ASTM A36, a um 
custo de R$ 21,70/kg (R$ 21.700/t) 

66. Conclui o trecho da nota técnica afirmando que os valores de referência, embora em um 
mercado diferenciado da Região Norte do país, e mesmo sem separação entre aquisição e 
beneficiamento do aço naval ou especificação do BDI, seriam superiores aos valores praticados pelo 

Dnit, no Estado do Amazonas. 
67. Em novas comparações, são apresentados os custos por tonelada do Estaleiro Rio Negro 

Ltda. - Erin para a realização de serviços de suprimento, fabricação e montagem do cais flutuante 
para as Bases de Manaus-AM, Caracaraí-RR e Oriximiná-AP, em 12/12/2010, em subcontratação 
pela empresa UTC-Engenharia S.A., empresa por sua vez contratada pela Petrobras 

Distribuidora S.A. 
68. Apresenta que os preços dos três cais flutuantes teriam sido de R$ 15.084,27/t, 

R$ 13.579.91/t e R$ 13.029,35/t, respectivamente, que seriam todos superiores aos praticados pelo 
Dnit para a data base de dezembro de 2010.  
69. Argumenta ainda que o flutuante fabricado para a base de Cruzeiro do Sul/AC, também 

pelo Erin, subcontratado pela UTC-Engenharia, devido a outro contrato firmado com a Petrobras 
Distribuidora, teria um valor estimado para aquisição e beneficiamento do aço naval de 

R$ 12.995,41/t. 
70. Assim, conclui que em ambos os contratos firmados entre a UTC-Engenharia e o estaleiro 
Erin, os valores por tonelada seriam superiores aos praticados pelo Dnit, terminando, nesse ponto, 

suas ponderações sobre a composição de referência para o beneficiamento do aço naval. 
71. Passa a discorrer sobre o serviço ‘Aquisição de aço naval’. Inicia relatando a metodologia 

adotada pela SecobHidroferrovia na formação da composição de preço desse item.  
72. A seguir, aplica o índice de obras portuárias referente a serviços de estruturas e fundações 
metálicas para reajustar os valores obtidos pela SecobHidroferrovia em sua cotação de preço. O 

índice obtido foi de -6,6%, referente ao período de maio/2011 a novembro/2008. Todavia, enfatiza 
que o índice mais apropriado seria o de produtos siderúrgicos, porém não foi possível ter acesso ao 

valor deste índice na data de novembro/2008. Após, aplicou os valores retroagidos na composição 
de preço do serviço com o mesmo BDI contratado (19,6%), obtendo-se o valor de R$ 3.888,77/t. 
73. Alega que cabe ressalva a respeito da utilização do BDI diferenciado nas composições de 

referência do TCU, conforme as orientações do Acórdão 2.369/2011, pois tal documento foi 
publicado em 31 de agosto de 2011 e a data base do orçamento foi novembro de 2008, de forma que 

não havia como utilizar o BDI estabelecido pelo acórdão acima.  
74. Em seguida, apresenta tabela com cotações realizadas entre julho de 2008 e março de 2009 
e os custos homologados pelo Dnit para novembro de 2008 (As cotações foram enviadas em CD 

anexo). Com isso, alega que os valores das cotações são bem próximos dos homologados. Por fim, 
afirma que ficou comprovado que não há sobrepreço no valor contratual desse serviço.  

75. Com relação às composições apresentadas pelo TCU referentes aos serviços de ‘tratamento 
superficial e pintura’ e ‘escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria, na jazida’, 
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considerou-as adequadas, de forma que serão utilizadas no orçamento da obra em substituição às 

anteriores. 
76. Com relação ao serviço ‘Revestimento geocélula PEAD, célula estreita (20cm x 20cm), 

h=75mm, com concreto fck=20MPa e tendão de polipropileno d = 10mm, inclusive fixação com 
grampos de aço’, inicia relatando o sobrepreço detectado pela SecobHidroferrovia.  
77. Alega que a cotação realizada pela SecobHidroferrovia foi para aquisição de 13.000m² de 

geocélula, conforme característica de projeto. Com isso, a empresa poderia ter dado um custo com 
desconto para não perder a suposta venda, por se tratar de uma cotação para uma quantidade 

significativa. 
78. Após apresenta tabela de cotações realizadas à época para ‘geocélula de PEAD célula 
estreita H =7,5cm’ e ‘geotêxtil não tecido agulhado-TRI 200’.  

79. Porém, considerando a grande diferença apresentada entre as duas cotações de geocélula 
PEAD, R$ 27,65 e R$ 58,78, traz outras cotações de novembro de 2009 e agosto de 2012, 

retroagindo para novembro de 2008. O menor valor obtido nessas três cotações retroagidas foi de 
R$ 52,78. 
80. Em seguida, considerou equivocado o cálculo de consumo do aço  CA-50 d=10mm 

realizado anteriormente e, por conseguinte, corrigiu o coeficiente desse insumo de 0,570 para 0,077 
kg/m². 

81. Por fim, confirma o indício de sobrepreço apresentado pela SecobHidroferrovia, mas 
enfatizando que o preço da composição devia considerar os preços de cotação à época, ou seja, 
R$ 52,78 e R$ 3,62, da geocélula e do geotêxtil, respectivamente. Assim, apresenta uma nova 

composição para o serviço com preço final de R$ 177,03. 
82. Com relação ao serviço ‘Geotêxtil Não Tecido 200g/m²’, argumenta que a comparação 

com o serviço do Sicro 2 S 04 510 02 - ‘Dreno sub-superficial - DSS 02’, não procede, pois a 
técnica de instalação e montagem dos dois serviços é muito diferente.  
83. E quanto à associação aos serviços do Sinapi (‘Fornecimento/assentamento de manta 

geotêxtil RT-31 (ANT OP-60) bidim’ e ‘Colocação de Manta Polyester - Geotêxtil OP 20’) defende 
que no caso das contenções dos terminais hidroviários, devido à aplicação em situação de 

inclinação íngreme com grandes alturas, seria necessário que uma equipe de serventes se localize na 
base do talude, imprimindo força para esticá- lo, e assegurar a sua perfeita instalação, enquanto outra 
equipe vem percorrendo o talude e acomodando o geotêxtil para garantir o mínimo de corrugados 

do material. 
84. Assim, entende que são cerca de seis operários e que cada servente consome 1/3 de hora 

para instalar o metro quadrado do material. Chegando à quantidade de 2h/m² de servente. De forma 
que a composição do serviço praticada no contrato estaria correta. 
85. Com relação às composições apresentadas pelo TCU referentes aos serviços de ‘Camada 

de Rolamento em Concreto de Cimento Portland’ e ‘Compactação de Aterro 95% do Proctor 
Normal’, considerou-as adequadas, de forma que serão utilizada no orçamento da obra em 

substituição às anteriores. 
86. Na seção denominada ‘Resumo dos Achados de Auditoria’ o Dnit apresenta a seguinte 
tabela com o resumo dos serviços nos quais foram apontados sobrepreços, assim como os preços 

acatados ou não pelo Dnit após a revisão: 
 

Tabela 1 - Comparativo entre achados do TCU e revisão do Dnit  
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87. O Dnit observa que, dos dez serviços com sobrepreço da análise original da 
SecobHidroferrovia, seis teriam sobrepreço acima de 5% reconhecido, representando o montante de 

R$ 987.244,13. Assim, para resolver o problema, o Dnit reduziria o orçamento contratual da obra de 
R$ 17.429.821,37, para R$ 16.442.577,24. 
88. Ressalva que o Acórdão 2.369/2011 somente teria sido publicado em 31 de agosto de 2011 

e o orçamento foi desenvolvido em novembro de 2009, de forma que não havia como utilizar as 
orientações do acórdão. 

89. Na seção intitulada ‘Conclusões e Sugestões’, a Nota Técnica relaciona o serviço de 
beneficiamento de aço naval com as seguintes observações: a) a composição de referência 
elaborada pelos auditores da SecobHidroferrovia apresentaria inconsistências; b) ocorrência de 

licitações desertas, nas quais a alteração dos custos teria sido o fator determinante para atrair 
empresas; e c) os custos de serviços de aquisição e beneficiamento de aço naval praticados pela 

Dersa -  Desenvolvimento Rodoviário S.A. e pela Petrobras S.A. seriam superiores aos praticados 
pelo Dnit. 
90. Afirma em sua conclusão que as incertezas no serviço de benefic iamento não poderiam ser 

tratadas de forma singular por engenheiros civis e que a realidade de mercado seria muito diferente 
da proposta no Relatório de Fiscalização 874/2011 do TCU.  

91. Alega que, por força de normativo, seria necessário que o assunto fosse tratado 
exclusivamente por profissionais qualificados da área para se chegar a um denominador comum 
quanto ao preço real de mercado para o tipo de serviço. Por isso, estaria realizando tratativas frente 

ao Fundo de Marinha Mercante e à empresa Petrobras S.A. para obtenção de mais subsídios sobre 
as práticas pertinentes e para aperfeiçoar as composições utilizadas pelo Dnit.  

92. Ainda pontua que o item ‘aquisição de aço naval’ tratar-se- ia de um insumo que tem seu 
preço regulado pelo mercado internacional e que sofreu variações significativas nos últimos quatro 
anos e, por isso, não cabiam simplesmente fazer consulta ao mercado na atualidade e fazer 

comparações com os custos de 2008, sem estudar as oscilações do mercado siderúrgico.  
93. Finalmente, reafirma que o sobrepreço persistente após os esclarecimentos prestados, 

correspondente a R$ 987.244,13 (6,00% do valor total da obra), seria sanado pela redução nos 
custos e relata aguardar a manifestação do TCU para que se proceda às correções no contrato.  
III.1.1.1. Análise 
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94. Antes de entrar nas discussões específicas de cada serviço, é necessário tecer algumas 

observações a respeito da data base do contrato. A data base do contrato é a mesma do orçamento 
do edital, conforme estipula a cláusula vigésima, parágrafo décimo primeiro, do Contrato 3/2010  

(p.22, peça 14): ‘A parcela dos preços contratuais em Reais poderão ser reajustados [...] sendo o 
reajuste contado a partir da data base da proposta que é o mesmo [sic] do orçamento 

preestabelecido no edital...’. A data base do orçamento do edital é novembro de 2008, conforme é 

possível observar no próprio orçamento (peça 91). 
95. Assim, fica claro que a data base a ser considerada é novembro de 2008, e não dezembro 

de 2009. O próprio texto do relatório de auditoria apresenta, em alguns pontos, equívoco quanto a 
essa informação, pois nem a proposta da contratada, nem as planilhas de preços do contrato 
apresentam a informação de data base. Equivocadamente, foi referenciada a data de elaboração da 

proposta do consórcio Calha do Juruá, dezembro de 2009.  
96. Sendo assim, será necessário, nas composições, corrigir os valores para a data base correta, 

de novembro de 2008. 
97. Com relação às críticas referentes ao serviço de beneficiamento do aço naval, cabe 
destacar que a Nota Técnica apresentada foi baseada nos apontamentos do Relatório de Fiscalização 

874/2011, referente ao terminal fluvial de Eirunepé, trabalho no qual os técnicos do TCU 
desenvolveram as composições de referência para o custo unitário do item ‘beneficiamento do aço 

naval’, que serviram de base para a análise desse item também nesta fiscalização, 192/2012  
(Carauari). Aquele trabalho baseou-se em pesquisas a bibliografia especializada e visitas in loco 
para a avaliação das condições reais de produção dos insumos e de execução dos serviços 

associados a esse tipo de obra. 
98. Além disso, os apontamentos referentes ao beneficiamento fazem considerações sobre 

pontos específicos na composição de referência do TCU, com o intuito de invalidá-la, o que é um 
foco distinto de demonstrar que a sua composição original apresentada era pertinente e 
tecnicamente correta, com preços que refletiam a realidade do mercado.  

99. Quanto à colocação de que o TCU utilizou o trabalho de Thiago Meira Coelho Lemgruber 
Porto para ponto de partida do estudo, cabe esclarecer que, conforme já explicitado no Relatório de 

Fiscalização 874/2011, quando foram solicitadas ao Dnit informações sobre a composição unitária 
do orçamento base referente àquela licitação, o Dnit apresentou o documento ‘Custos de Obras e 
Serviços - Terminais Hidroviários’, de abril de 2011. 

100. A composição unitária apresentada em tal documento foi desenvolvida pelo Dnit já com 
base no trabalho de Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, para ‘se ter uma ideia aproximada do 

custo unitário que compõem parte das instalações de um terminal hidroviário’. Assim, o trabalho 
em questão foi apresentado pelo Dnit como justificativa para os custos adotados, sendo que a 
produtividade foi reduzida consideravelmente pelo Dnit, de 50,7 toneladas por dia para 8 toneladas 

por dia, sem as devidas justificativas para tal redução.  
101. Desse modo, o trabalho que o Dnit usou para justificar seus preços foi utilizado como 

ponto de partida para a análise da equipe de auditoria, que, ainda assim, não se valeu apenas dos 
elementos existentes no citado estudo para avaliar os custos do serviço de beneficiamento do aço. A 
equipe da SecobHidroferrovia, de modo a respeitar as características do serviço e a realidade da 

obra, utilizou-se de outros parâmetros técnicos, valendo-se das especificações contidas nas 
composições de preço unitário apresentadas pela própria recorrente e pela projetista, alé m de terem 

sido consideradas também restrições no tocante à produtividade dos equipamentos.  
102. Quanto ao próximo apontamento, sobre uma possível inconsistência na quantidade de 
solda depositada por filete (kg/m), a SecobHidroferrovia concordou com a argumentação do Dnit, e 

a quantidade de solda necessária foi recalculada de acordo com a tabela 2.  
Tabela 2 - Quantidade de solda depositada para cada peça que compõe os flutuantes  
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103. Assim, o cálculo que originalmente apresentava a necessidade 21,30kg de solda por 

tonelada de aço beneficiado, foi alterado para 35,60kg/t, idêntico ao defendido pelo Dnit.  
104. Prosseguindo com os ajustes, tornou-se necessário recalcular a divisão entre solda MIG e 

eletrodo revestido, que ocorre em função desses 35,60kg de solda por tonelada de aço. As 
quantidades de solda, por tipo, passam a ser: 
Quadro 1 - Quantidade solda depositada por tipo de solda.  

 
105. Quanto à necessidade de incorporação de dois guindastes, de 5t e 15t, na composição de 
referência, a alegação não foi acatada.  

106. Para elaboração da composição de referência, foi considerada uma produção menor 
(2 t/h) e, nesse caso, a mesma ponte rolante que executa as movimentações do material entre as 
áreas produtivas, também estaria sendo utilizada para o processo de descarregamento do 

material. Dessa forma, os dois guindastes, de 5t e 15t, tornam-se desnecessários (Vide p. 91 do 
relatório de fiscalização, peça 46).  

107. Já a alegação de que a quantidade de montadores deveria ser ajustada levando-se em 
consideração a eficiência produtiva, a alegação não foi acatada, pois a eficiência produtiva já 
havia sido considerada no cálculo de 40 montadores, como fica claro na leitura do 4º parágrafo 

da página 92 do relatório de auditoria (peça 46). 
O serviço de montagem vai levar em consideração o modelo proposto por Thiago Porto.  Nesse 

modelo foi estipulado um efetivo de 100 montadores para uma produtividade teórica de 59 
toneladas por hora. Aplicando o fator de eficiência de produtividade de 67,5%, teremos 39,8 
toneladas por dia (59 t x 67,5%), ou cinco toneladas por hora. Para a produção de duas toneladas 

por hora, seria necessário, portanto, um efetivo de 40 montadores.  
108. Ou seja, o relatório já considerou que 100 montadores produziriam 39,8 toneladas por 

dia, equivalente a uma eficiência produtiva média de 67,5% aplicada à p rodutividade teórica de 
59 toneladas por dia estabelecida no trabalho do Thiago Porto.  

Largura Comp. Área Peso
Corte c/ 

guilhotina

corte com 

oxiacetilen

o

Dobra

Solda 

dupla 

contínua

Solda 

simples 

contínua

Solda 

intermitente 

100-300

Filete 

de 

solda

Qtd. de 

solda 

depositada

(m) (m) (pol.) (mm) (m²) (ton) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kg)

Chapeamento

a Convés 1 20,00 60,0  3/8" 9,53 1200,0 89,80 580,0   740   1480,0 1509,6

b Fundo 1 19,20 60,0  5/16" 7,94 1152,0 71,90 578,4   734,4   1468,8 1131,0

c Costados 2 1,60 60,0  5/16" 7,94 192,0 12,00 246,4   262,4   524,8 404,1

d Anteparas longitudinais 2 2,00 60,0  1/4" 6,35 240,0 12,00 248,0   388   776,0 403,5

e 
Espelhos de popa e proa e 

anteparas transversais
8 2,00 20,0  5/16" 7,94 320,0 20,00 345,6 90,5  276,1   552,2 425,2

f Bojo 2 0,57 60,0  5/16" 7,94 67,9 4,20 125,7   56,6   113,2 87,2

Esqueleto

g Longitudinais do convés 38 0,20 60,0  5/16" 7,94 463,3 28,90 2334,1  2280,0 210,9  2069,1 1801,2 1386,9

h  Longitudinais do fundo 36 0,15 60,0  5/16" 7,94 329,2 20,50 2198,4  2160,0 199,8  1960,2 1706,4 1313,9

i 
Longitudinais dos costados e das 

anteparas 
12 0,15 60,0  1/4" 6,35 109,7 5,50 732,8 720,0 66,6 653,4 568,8 295,8

j 
Prumos dos espelhos e das 

anteparas transversais
288 0,15 1,8  1/4" 6,35 80,0 4,00 619,9 576,0 105 419,9 489,9 254,7

k Vaus do convés 23 0,30 20,0  5/16" 7,94 140,2 8,70 941,1 266,4 552 368 1349,3 1039,0

l Cavernas 23 0,23 19,2  1/4" 6,35 100,9 5,00 899,0 189,3 529,9 353,3 1295,3 673,6

m Prumos dos costados 46 0,23 1,4  1/4" 6,35 14,7 0,70 139,3 31,6 77,3 51,5 188,9 98,2

n Prumos das anteparas longitudinais 46 0,23 1,7  1/4" 6,35 17,4 0,90 162,3 31,6 91,1 60,7 222,7 115,8

o Prumos dos bojos 46 0,23 0,6  1/4" 6,35 6,0 0,30 63,0  31,5 20,9 76,9 40,0

p Pés de carneiro 115 0,41 1,7  1/4" 6,35 77,1 3,80 426,3 379,5 426,3 852,6 443,4

q Borboletas transversais 644  5/16" 7,94 27,4 1,70 579,6 296,3 592,6 456,3

r Borboletas longitudinais 1036  5/16" 7,94 44,0 2,70  932,4  518 518,0 398,9

s 
Contraventamentos (Pés de carneiro 

diagonais) 
138 0,15 1/4" 6,35 55,7 2,80 386,8 365,7 81,7 81,7 42,5

4637,5 295,4 11027,1 2121,4 6481,2 14659,3 10519,6

15,7 37,3 7,2 21,9 49,6 35,6

Qtd.
Espessura

Total do flutuante

Por tonelada

                                 23,1 kg / 66,1% = 34,95 kg de solda por eletrodo revestido

aço beneficiado.

Levando-se em conta as eficiências de deposição médias de 95,5% para Solda MIG e 66,1% para

eletrodos revestidos, obtemos os valores efetivamente necessários de:

                                 12,5 kg / 95,5% = 13,09 kg de solda MIG, e

                                 23,1 kg / 66,1% = 34,95 kg de solda por eletrodo revestido

Essa estimativa refere-se a uma necessidade de 35,60 kg de material efetivamente depositado,

para cada tonelada de aço beneficiado. Assim, serão utilizados os valores de 12,5 kg de solda

MIG e 23,1 kg de solda por eletrodo revestido, efetivamente depositados para cada tonelada de
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109. O documento aponta ainda que a SecobHidroferrovia não utilizou o dado referente à 

eficiência de deposição média da solda a eletrodo revestido por kg de solda depositada (66,1%) e 
da solda MIG por kg de solda depositada (95,5%) para o cálculo do coeficiente do soldador, 

realizado na página 37 do Relatório 874/2012 (Eirunepé). O Dnit defende que a eficiência de 
deposição deveria ser considerada no cálculo do coeficiente do soldador.  
110. Esse ponto não foi acatado na presente análise. Para o cálculo da quantidade de 

soldadores necessários (mão de obra), tais eficiências não são consideradas, pois tal cálculo parte 
do parâmetro ‘Taxa de deposição’ (No inglês, ‘Deposit Rate’). Ou seja, refere-se à quantidade de 

eletrodo efetivamente depositada por hora, e não à quantidade gasta.  
111. Assim, o produto da produtividade desejada (toneladas de aço beneficiado por hora) 
pela razão de solda depositada (quilograma de solda depositada por tonelada de aço beneficiado) 

nos diz quanta solda é necessário depositar por hora. Já o produto da taxa de deposição do 
processo de solda (quilograma de solda depositada por hora de efetiva soldagem) pelo ciclo de 

trabalho (hora de efetiva soldagem por hora de trabalho) nos diz quanto cada soldador consegue 
depositar por hora de trabalho. A razão entre a quantidade de solda necessária por hora e a 
quantidade que cada soldador consegue depositar por hora nos diz quantos soldadores são 

necessários. 
112. Como é possível perceber, em nenhum momento é necessário introduzir o fator de 

eficiência de deposição. Tais taxas de deposição (95,5% e 66,1%) são necessárias apenas para o 
cálculo das quantidades de eletrodos revestidos e solda MIG gastos por tonelada de aço 
beneficiado, conforme se pode verificar no quadro 1.  

113. Devido ao ajuste da quantidade de solda discutido anteriormente, foi necessário ajustar 
a quantidade de mão de obra necessária para realizar a solda, aumentado de 78 para 129 

soldadores no caso de eletrodo revestido, e de 7 para 12 soldadores no caso de solda MIG, 
conforme o seguinte cálculo: 
114. Quadro 2 - Cálculo de soldadores.  

Solda a eletrodo revestido - Equipe para soldar 2 toneladas de aço por hora: 
     Soldadores = 2,78 h/kg x 23,1 kg/t x 2 t/h = 129 soldadores 
Como é necessário um equipamento de solda para cada soldador, serão considerados 129 equipamentos  
sendo utilizados 22,5% do tempo.  
Solda MIG - Equipe para soldar 2 toneladas de aço por hora: 
     Soldadores = 0,47 h/kg x 12,5 kg/t x 2 t/h = 12 soldadores 
Como é necessário um equipamento de solda para cada soldador, serão considerados 12 equipamentos  

sendo utilizados 37,5% do tempo.  

115. Quanto à colocação de que a SecobHidroferrovia não estabeleceu em sua composição o 

uso de máquina de solda para os montadores, e que tais equipamentos seriam relevantes e 
imprescindíveis, pois todo o trabalho de montagem consistiria em deixar as peças fixadas em 

seus devidos lugares com o uso de solda, e o trabalho de solda pesado seria feito posteriormente 
pelos soldadores, tal alegação não foi acatada. Foi verificado em visitas técnicas que a equipe de 
montadores e de soldadores trabalha em conjunto, não sendo devida duplicação dos 

equipamentos de soldagem. 
116. Realizando todas as correções acatadas na composição, quais sejam: ajustes nas 

quantidades de solda por tonelada de aço beneficiado, e como consequência também nas 
quantidades de soldadores necessários, a composição de referência do beneficiamento de aço 
naval do Relatório 192/2012, referente à fiscalização das obras de construção de instalação 

portuária pública de pequeno porte no Município de Carauari/AM do Contrato 3/2010-Seinf da 
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas - Seinfra/AM, passa a ser: 
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Quadro 3 - Composição de referência, após revisão, do serviço beneficiamento do aço naval.  

 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base Novembro de 2008

Serviço: Unidade

t

CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

Ponte rolante 5 ton 1,00 0,85 0,15 50,04 14,16 44,66

Ponte rolante 15 ton 1,00 1,00 0,00 76,25 14,16 76,25

Mesa de corte plasma 1,00 0,15 0,85 112,62 17,84 31,73

Prensa hidráulica de 300 ton 1,00 1,00 0,00 80,24 14,16 80,24

Equipamento de solda MIG/MAG 12,00 0,38 0,62 26,27 0,00 119,79

Equipamento de solda eletrôdo revestido Sinapi (3335) 129,00 0,23 0,77 1,26 0,00 37,38

( A ) TOTAL 390,05
K ou QUANTI- SALÁRIO CUSTO

R DADE BASE HORÁRIO

Encarregado de turma T501 6,00 15,79 94,77

Ajudante (Recebimento e estoque) T702 2,00 8,96 17,92

Ajudante (Pontes rolantes) T702 4,00 8,96 35,84

Ajudante (Corte) T702 5,00 8,96 44,80

Ajudante (Dobramento) T702 5,00 8,96 44,80

Montadores T602 40,00 11,10 443,96

Soldadores (Eletrôdo revestido) T608 129,00 11,10 1.431,77

Soldadores (MIG/MAG) T608 12,00 11,10 133,19

Adc. M.O. - Ferramentas (%) 20,51 460,87
( B ) TOTAL 2.707,91

CUSTO HORÁRIO ( A + B ) 3.097,96

PRODUÇÃO DA EQUIPE  ( t ) 2,00

D - CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [( A + B )] / ( C ) = ( D ) 1.548,98

UNI- CUSTO

DADE UNITÁRIO

ACETILENO (CILINDRO DE 7 A 9KG) Kg 32,00 4,7000 150,40

Oxigênio m³ 18,11 5,5000 99,61

CO2 m³ 11,20 7,0000 78,40

Arame tubular (TUBROD 71 ULTRA) Kg 14,13 13,0900 184,96

ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM (SOLDA ELÉTRICA) kg 10,19 34,9500 356,14
Energia elétrica para soldas por eletrôdo revestido Kwh 0,44 71,7600 31,57

( E ) TOTAL 901,08

UNI- CUSTO

DMT DADE CUSTO CONSUMO UNITÁRIO

( F ) TOTAL 0,00

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D) + (E) + (F)  (R$) 2.450,06    

 BONIFICAÇÃO (BDI) 24,70 % R$ 605,17       

 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 3.055,23    

v. O preço do insumo arame tubular teve por base pesquisa em fornecedores realizada em outubro de 2011.

OBSERVAÇÕES
i. Os quantitativos e coeficientes de equipamentos, mão de obra e insumos estão estimados conforme documento

"Análise do serviço de beneficiamento de aço naval".

ii. Os custos dos equipamentos ponte rolantes, mesa de corte, prensa hidráulica e solda MIG foram mantidos

conforme composição unitária do Dnit.

iii. Os quantitativos dos insumos acetileno, oxigênio e CO2 foram mantidos conforme composição unitária do Dnit. 
iv. O preço do insumo CO2 foi mantido conforme composição unitária do Dnit. 

TRANSPORTE CÓDIGO

Sinapi (0001)

Sinapi (0002)

Sinapi (10998)
Sinapi (14250)

CUSTO OPERACIONAL

CUSTO CONSUMO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO

MATERIAIS CÓDIGO

projeto

cotação

Beneficiamento do aço naval 
composição de referência

Beneficiamento do aço naval (mão de obra, solda, tratamento e pintura)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.
UTILIZAÇÃO
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117. Assim, o preço de referência para o beneficiamento do aço naval, após  os ajustes, passa 

a ser de R$ 3.055,23/t, superior ao valor inicialmente apontado de R$ 2.416,94/t, mas ainda 
assim correspondendo a apenas 41% do valor do orçamento contratual (R$ 7.429,73). Frise-se 

que a composição obtida acima é a mesma que constou do relatório consolidador da fiscalização 
temática da construção de terminais fluviais na Região Norte (TC-006.547/2012-5, peça 19) e 
que foi adotada como paradigma para o serviço de beneficiamento do aço naval.  

118. O DAQ/Dnit afirma ainda que, no trabalho produzido por Thiago Meira Coelho 
Lemgruber Porto, 76,6% do aço seriam adquiridos na forma de chapas e 23,4% na forma de 

perfis. Como na região amazônica todo o aço é adquirido em chapa, é necessário prever a 
usinagem de 23,4% dessas chapas em perfis no estaleiro, o que elevaria o preço do 
beneficiamento por tonelada de R$ 4.734,35 para R$ 6.180,61. 

119. Quanto a esse argumento, a aquisição de material na forma de perfis apenas impacta nos 
custos de corte e dobra, não tendo efeito sobre o custo de montagem e soldagem, pois essas 

etapas ainda teriam de ser realizadas. Assim, o efeito no custo total nunca poderia ser calculado 
como uma simples regra de três como propõe o Dnit. Haveria apenas que se realizar ajuste na 
utilização produtiva dos equipamentos de corte e dobra, resultando em impacto muito pequeno 

no custo total. 
120. Ademais, nem mesmo esse pequeno ajuste é necessário à composição elaborada pela 

SecobHidroferrovia, tendo em vista que, no arranjo proposto, já houve essa previsão. Todo o 
estudo foi desenvolvido considerando-se que 100% do aço seria adquirido na forma de chapas e 
a partir das chapas seriam produzidos os perfis.  

121. A tabela a seguir evidencia que foram levados em conta todos os cortes e dobras 
necessários, como foi destacado ainda na linha ‘p’, que corresponde aos perfis pés de carneiro. 

Toda a mão de obra necessária está prevista na composição acima. A tabela mostra que serão 
necessários 426,3 metros de corte com a guilhotina, 379,5 metros de dobra e 426,3 metros de 
solda dupla contínua, para a confecção dos 115 perfis necessários ao projeto:  

Tabela 3 - Quantidade de solda depositada de cada peça dos flutuantes, inclusive pé de carneiro.  

 
122. Quanto à afirmação de que ‘apesar dos técnicos da SecobHidroferrovia afirmarem que 

‘a composição teve por base o trabalho desenvolvido por Thiago Meira Coelho Lemgruber 
Porto...’, os parâmetros adotados no trabalho não foram adotados na íntegra pelos Auditores 
durante a elaboração da Composição de Referência ’, tal fato não implica em deficiência na 

análise desenvolvida pela SecobHidroferrovia.  
123. Conforme já citado, o trabalho em questão foi o ponto de partida da composição, tendo 

sido realizadas diversas adaptações para fins de análise comparativa de preços.  

Largura Comp. Área Peso
Corte c/ 

guilhotina

corte com 

oxiacetilen

o

Dobra

Solda 

dupla 

contínua

Solda 

simples 

contínua

Solda 

intermitente 

100-300

Filete 

de 

solda

Qtd. de 

solda 

depositada

(m) (m) (pol.) (mm) (m²) (ton) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kg)

Chapeamento

a Convés 1 20,00 60,0  3/8" 9,53 1200,0 89,80 580,0   740   1480,0 1509,6

b Fundo 1 19,20 60,0  5/16" 7,94 1152,0 71,90 578,4   734,4   1468,8 1131,0

c Costados 2 1,60 60,0  5/16" 7,94 192,0 12,00 246,4   262,4   524,8 404,1

d Anteparas longitudinais 2 2,00 60,0  1/4" 6,35 240,0 12,00 248,0   388   776,0 403,5

e 
Espelhos de popa e proa e 

anteparas transversais
8 2,00 20,0  5/16" 7,94 320,0 20,00 345,6 90,5  276,1   552,2 425,2

f Bojo 2 0,57 60,0  5/16" 7,94 67,9 4,20 125,7   56,6   113,2 87,2

Esqueleto

g Longitudinais do convés 38 0,20 60,0  5/16" 7,94 463,3 28,90 2334,1  2280,0 210,9  2069,1 1801,2 1386,9

h  Longitudinais do fundo 36 0,15 60,0  5/16" 7,94 329,2 20,50 2198,4  2160,0 199,8  1960,2 1706,4 1313,9

i 
Longitudinais dos costados e das 

anteparas 
12 0,15 60,0  1/4" 6,35 109,7 5,50 732,8 720,0 66,6 653,4 568,8 295,8

j 
Prumos dos espelhos e das 

anteparas transversais
288 0,15 1,8  1/4" 6,35 80,0 4,00 619,9 576,0 105 419,9 489,9 254,7

k Vaus do convés 23 0,30 20,0  5/16" 7,94 140,2 8,70 941,1 266,4 552 368 1349,3 1039,0

l Cavernas 23 0,23 19,2  1/4" 6,35 100,9 5,00 899,0 189,3 529,9 353,3 1295,3 673,6

m Prumos dos costados 46 0,23 1,4  1/4" 6,35 14,7 0,70 139,3 31,6 77,3 51,5 188,9 98,2

n Prumos das anteparas longitudinais 46 0,23 1,7  1/4" 6,35 17,4 0,90 162,3 31,6 91,1 60,7 222,7 115,8

o Prumos dos bojos 46 0,23 0,6  1/4" 6,35 6,0 0,30 63,0  31,5 20,9 76,9 40,0

p Pés de carneiro 115 0,41 1,7  1/4" 6,35 77,1 3,80 426,3 379,5 426,3 852,6 443,4

q Borboletas transversais 644  5/16" 7,94 27,4 1,70 579,6 296,3 592,6 456,3

r Borboletas longitudinais 1036  5/16" 7,94 44,0 2,70  932,4  518 518,0 398,9

s 
Contraventamentos (Pés de carneiro 

diagonais) 
138 0,15 1/4" 6,35 55,7 2,80 386,8 365,7 81,7 81,7 42,5

4637,5 295,4 11027,1 2121,4 6481,2 14659,3 10519,6

15,7 37,3 7,2 21,9 49,6 35,6

Total do flutuante

Por tonelada

Qtd.
Espessura
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124. Já quanto à afirmação de que ‘o levantamento das quantidades de equipamentos e mão 

de obra e determinação dos consumos dos materiais está subdimensionada na composição de 
referência’, as composições foram readequadas nas situações em que as críticas apresentadas se 

mostraram pertinentes e o preço de referência recalculado conforme as tabelas apresentadas.  
125. Em relação às experiências vivenciadas em licitações que resultaram desertas, como no  
caso de Novo Airão e Cai N’ Água, nas quais o Dnit aponta que o motivo seria a utilização de 

custos abaixo do valor de mercado, tal fato não exime o órgão de cumprir os ditames da Lei 
8.666/1993, especialmente do que diz respeito ao nível de detalhamento e precisão necessários 

para caracterizar a obra ou serviço, referentes ao projeto básico, conforme art. 6º, inciso IX dessa 
lei. 
126. Além disso, o art. 7º, § 2º, inciso II, da mesma lei, estabelece que as obras e serviços 

somente possam ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos os seus custos unitários.  

127. Nesse caso, a ocorrência de licitações desertas deve motivar um aprofundamento na 
análise das composições unitárias originais, para que sejam identificadas possíveis distorções 
que estejam resultando no desinteresse pelas licitações.  

128. As experiências apontadas não se prestam a comprovar que o motivo da licitação 
deserta seria conclusivamente o preço do item beneficiamento de aço naval, pois a incerteza em 

relação à composição dos serviços de beneficiamento do aço naval, devido ao baixo 
detalhamento na composição de referência, pode por si afastar os licitantes e, assim, diminuir a 
competitividade do certame. 

129. Quanto às situações apresentadas que mostrariam que os valores do beneficiamento e 
aquisição de aço naval das licitações dos terminais hidroviários da região amazônica estariam 

dentro dos valores praticados no mercado, como nas licitações da Dersa Dese nvolvimento 
Rodoviário S.A., do Governo do Estado de São Paulo, e da UTC-Engenharia, em contrato com a 
Petrobras Distribuidora S.A., considera-se que tal comparação não serve para afastar, por si só, 

os indícios de sobrepreço apontados no relatório 192/2012.  
130. Apesar de esses casos serem serviços que incluem beneficiamento de aço naval, os 

projetos e as especificações não são necessariamente comparáveis entre si, sem a realização de 
análise profunda e detalhada dos projetos e de suas especificidades. 
131. Com relação à aquisição do aço naval, assiste razão ao Dnit quanto à necessidade de 

retroagir os preços para a data base do contrato. Os custos das chapas de aço foram retroagidos 
para novembro de 2008, como se observa no quadro 4, abaixo.  

132. Já quanto à adoção de BDI diferenciado para materiais e equipamentos, inicialmente 
observa-se que, embora tenha sido constatada impropriedade referente ao BDI adotado no 
orçamento básico, pelos motivos expostos a seguir, e, sobretudo, pelo fato de que a análise 

isolada de apenas um dos componentes do preço (custo direto ou BDI) não é suficiente para 
imputação de sobrepreço contratual, em nenhum momento do relatório de auditoria há a 

indicação de que a regra da adoção do BDI diferenciado seria absoluta, tampouco foi tratado 
como irregularidade. 
133. A análise da equipe de auditoria tratou como sobrepreço a diferença a maior obtida 

entre os preços presentes no orçamento contratado e os preços utilizados como referência de 
mercado. Esse confronto ‘preço de mercado x preço contratado’ teve como premissa a análise de 

preços globais: (custo contratado + BDI contratual) <= (custo paradigma + BDI paradigma).  
134. Por se tratar de um contrato em execução, essa premissa adotada é de suma importância, 
tendo em vista que a análise isolada de apenas um dos componentes do preço (custo direto ou 

BDI) não é suficiente para imputação de sobrepreço. Por esse motivo, não foi realizada uma 
análise isolada do BDI, sendo adotados como referência os percentuais previstos no Acórdão 

2.369/2011-TCU-Plenário para obras portuárias.  
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135. De tal modo, na confecção do orçamento paradigma foram utilizados custos diretos dos 

sistemas do Sinapi e Sicro, além de pesquisas de mercado, e o BDI referencial de 24,70% para 
serviços e de 15,60% para os itens aquisição de aço naval, para que, no final da avaliação, fosse 

alcançado valor mais próximo possível do preço de mercado.  
136. O BDI apresentado pelo consórcio foi de 19,60%. Observa-se que não se está impondo 
ao contratado uma alteração do seu BDI único, pois, se assim fosse, estar-se- ia exigindo a 

manutenção do seu BDI de 19,60% para serviços e um BDI diferenciado, de menor valor, para 
os fornecimentos de materiais.  

137. Entretanto, a metodologia de elaboração do preço paradigma da SecobHidroferrovia 
adotou um BDI de serviços de 24,70%, superior ao contratado, em combinação com BDI de 
fornecimento de 15,60%. Caso os itens de serviço e de fornecimento tivessem o mesmo peso no 

orçamento, seria equivalente à adoção de um BDI único médio de 20,15%. Como os itens de 
serviços são mais relevantes, o BDI equivalente é ainda mais favorável ao consórcio. Portanto, 

não há que se falar em violação ao principio da vinculação ao instrumento convocatório.  
138. Quanto à jurisprudência do TCU acerca do BDI diferenciado, as decisões desta Corte 
têm buscado a padronização da composição do BDI, de forma a garantir maior transparência na 

execução dos gastos públicos, questões já abarcadas nos Acórdãos 1.425/2007, 1.599/2008 e 
1.347/2010, todos do Plenário. Verifica-se que já havia jurisprudência a respeito do tema desde 

antes da data base do empreendimento - novembro de 2008. 
139. Diante disso, o assunto quanto ao BDI diferenciado para fornecimento de materiais e 
equipamentos relevantes, foi objeto da Súmula 235/2010 a qual dispõe: 

Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos 
termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza 

específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que 
representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de 
taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais 

itens. 
140. Em suma, o que se extrai das reiteradas decisões do Tribunal, é que as dúvidas da 

utilização de BDI diferenciado como referencial de preços já foram superadas e o assunto está já 
pacificado no âmbito do TCU. Desse modo, deve ser adotado BDI diferenciado na aquisição de 
equipamentos e materiais que apresentem as seguintes características:  

a) itens materialmente relevantes frente ao valor total; 
b) itens de fornecimento de materiais ou equipamentos; e  

c) itens com natureza específica e fornecidos por empresas especializadas.  
141. Por fim, o Dnit trouxe aos autos cotações supostamente realizadas aproximadamente na 
época da licitação em metalúrgicas da região. Considerando que as cotações apresentadas pelo 

Dnit tem data mais próxima da data base do contrato e que o insumo sofreu nesse período 
significativa variação de preço, será acatada as cotações fornecidas pela autarquia.  

142. Utilizando-se os menores valores cotados, retroagindo para a data base do contrato  
(novembro/2008) pelo índice de reajustamento de obras portuárias referente aos serviços de 
estruturas e fundações metálicas, e aplicando-se esses valores na composição para o serviço de 

aquisição de aço (vide quadro 4), obtemos o valor de referência de R$ 4.974,73, 1% acima do 
contratado. Fica assim sanado o sobrepreço nesse item. 

Quadro 4 - Composição de referência para aquisição do aço naval.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51994769.



 

                         TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 006.561/2012-8 

 

19 
 

 
143. Quanto ao serviço ‘Revestimento Geocélula PEAD’, o Dnit apresentou as cotações 

realizadas à época da elaboração do orçamento e outras posteriores. Para o insumo geocélula 
PEAD, utilizou cotação de novembro de 2009, retroagida para novembro de 2008.  

144. Em primeiro lugar, a regra de precificação do Sicro tem como premissa a utilização da 
menor de três cotações, considerando que a construtora terá o poder de optar entre as cotações 
apresentadas por diferentes fornecedores e adquirir a de menor custo. Das cotações apresentadas 

pelo Dnit, a de menor valor foi uma realizada à época, no valor de R$ 27,65, que deveria ser 
utilizada como referência, de acordo com a regra do Dnit.  

145. No entanto, o Dnit considera que, devido a grande diferença entre as cotações realizadas 
na época R$ 27,65 e R$ 58,78, o valor menor pode não ser compatível com o mercado. Utiliza-se 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código

Origem Composição contratada e pesquisa de mercado

Itens do Orçamento 3.2.1 e 3.1.1

Data Base Novembro de 2008

Serviço: Unidade

T

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

( A ) TOTAL 0,00

K ou QUANTI- SALÁRIO CUSTO
R DADE BASE HORÁRIO

Adc. M.O. - Ferramentas (%) 15,51 0,00

( B ) TOTAL 0,00

CUSTO HORÁRIO ( A + B ) 0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE  ( T ) 1,00

D - CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [( A + B )] / ( C ) = ( D ) 0,00

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Chapa de Aço Naval GR A-36" 1/4" t 3.582,32 0,1300 465,70 (1)

Chapa de Aço Naval GR A-36" 5/16" t 3.731,58 0,3200 1.194,11

Chapa de Aço Naval GR A-36" 3/8" t 3.731,58 0,3300 1.231,42

Chapa de Aço Naval GR A-36" 1/2" t 4.477,90 0,1200 537,35

Chapa de Aço Naval GR A-36" 3/4" t 4.374,11 0,1000 437,41

Chapa de Aço Naval GR A-36" 1" t 4.374,11 0,1000 437,41

( E ) TOTAL 4.303,40

UNI- CUSTO
DMT DADE CUSTO CONSUMO UNITÁRIO

( F ) TOTAL 0,00

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D) + (E) + (F)  (R$) 4.303,40 

 BONIFICAÇÃO (BDI) 15,60 % R$ 671,33     

 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 4.974,73 

Observações:

(1) valores obtidos por meio de pesquisa de mercado realizada pelo Dnit retroagidas para novembro de 2008

Retroação de janeiro 2009 para novembro 2008: 448,108 / 450,320 = 0,995

Retroação de março 2009 para novembro 2008: 448,108 / 440,516 = 1,017

TRANSPORTE CÓDIGO

M1176

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO

MATERIAIS CÓDIGO

M1171

M1172

M1173

M1174

M1175

CUSTO CONSUMO

Item 5

Aquisição de aço naval

composição calculada pela equipe de auditoria

AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL (PREÇO POR TONELADA DE AÇO 

BENEFICIADO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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então de três cotações posteriores (nov/09 e ago/12), todas retroagidas, com valor acima de 

R$ 50,00, para desconsiderar o valor de  R$ 27,65. 
146. Veja-se, no entanto, que o TCU também realizou cotações, em maio de 2011, com 

valores de R$ 18,68 e R$ 15,90, que retroagidos para novembro de 2008, pelo índice de produtos 
industriais (Índice nov/08 = 404,318; índice mai/11 = 433,872), e adicionando os 20% de 
transporte, alcançam o valor de R$ 20,89 e R$ 17,78. 

147. Assim, fica óbvio que o valor de R$ 27,65 da cotação realizada na época não pode ser 
desconsiderado. 

148. O Dnit também reduziu o consumo de aço da composição, chegando a um preço inferior 
ao valor original do edital.  
149. Partindo da composição apresentada pelo Dnit e ajustando o valor do insumo geocélula 

PEAD para R$ 27,65, temos o preço referencial de R$ 151,86 /m² (Quadro 5). Menor do que o 
apontado no relatório de fiscalização, portanto será utilizado o valor de referência do relatório, 

R$ 156,31 /m². 
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Quadro 5 - Composição de referência para Revestimento Geocélula PEAD.  

 
150. Com relação ao serviço ‘Geotêxtil Não Tecido 200g/m²’, a alegação do Dnit de que são 
necessários seis operários trabalhando um terço de hora para instalar cada metro quadrado do 

material, resultando em quantidade de duas horas de servente por metro quadrado, não foi acatada.  
151. Em primeiro lugar, o geotêxtil é aplicado em mantas de grande extensão, normalmente 
com aproximadamente 2,5 metros de largura e alcançando do topo à base do talude, como é 

possível perceber das próprias imagens apresentadas pelo Dnit em sua manifestação (p.22 e 26, 
peça 81). 

152. Por exemplo, no caso de uma manta de dez metros de comprimento, no entendimento do 
Dnit, de que são necessários seis operários trabalhando um terço de hora para instalar cada metro 
quadrado do material, seria necessário o trabalho de uma equipe de seis pessoas durante mais de 

oito horas para posicionar cada manta. Por si só, o absurdo do tempo necessário já demonstra que 
existe algum equivoco no coeficiente defendido pelo Dnit.  

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código

Origem Composição contratada e pesquisa de mercado

Itens do Orçamento 2.3.1

Data Base Novembro de 2008

Serviço: Unidade

M2

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

( A ) TOTAL 0,00

K ou QUANTI- SALÁRIO CUSTO
R DADE BASE HORÁRIO

Pedreiro T604 2,60 1,50 11,10 16,65

Servente T701 1,90 2,00 8,11 16,22

Armador T605 2,60 0,30 11,10 3,33

Adc. M.O. - Ferramentas (%) 20,51 7,42

( B ) TOTAL 43,62

CUSTO HORÁRIO ( A + B ) 43,62

PRODUÇÃO DA EQUIPE  ( M2 ) 1,50

D - CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [( A + B )] / ( C ) = ( D ) 29,08

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Geocélula de PEAD célula estreita H=7,5cm m2 27,65 1,0500 29,03 (1)

Geotêxtil tecido não agulhadoTRI200 m2 3,62 1,0500 3,80

Aço D=10 mm CA 50 kg 4,31 0,0771 0,33

Tendão de ancoragem 8mm polipropileno m 4,92 6,0000 29,52

Concr.estr.fck=25MPa c.raz uso ger conf/lanç AC/BC m3 400,18 0,0750 30,01

( E ) TOTAL 92,70

UNI- CUSTO
DMT DADE CUSTO CONSUMO UNITÁRIO

( F ) TOTAL 0,00

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D) + (E) + (F)  (R$) 121,78  

 BONIFICAÇÃO (BDI) 24,70 % R$ 30,08    

 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 151,86  

Observações:

(1) Referência cotação apresentada pelo Dnit

1A 01 422 51

TRANSPORTE CÓDIGO

CÓDIGO

M1266

M903

AM05

M1267

CUSTO CONSUMO

REVESTIMENTO GEOCÉLULA PEAD, CÉLULA ESTREITA (20CM X 20CM), 

H=75MM, COM CONCRETO FCK?20MPA E TENDÃO DE POLIPROPILENO 

D=10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM GRAMPOS DE AÇO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO

MATERIAIS
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153. Considerando o coeficiente defendido pelo TCU (0,18 horas de servente/m²) e uma equipe 

de seis pessoas, teríamos 45 minutos para instalar cada manta (25 m² * 0,18/6 = 0,75 horas). 
Visivelmente um parâmetro já bem conservador.  

154. Em segundo lugar, as composições do Sinapi utilizadas como referência (24231/1 e 
26278/1) se referem a serviços semelhantes, sem especificar se são realizados em terreno plano ou 
inclinado. Assim, considera-se que as composições de referência do Sinapi são válidas para a 

estimativa do quantitativo de horas de servente para a aplicação do geotêxtil no serviço de 
‘Geotêxtil Não Tecido 200g/m²’. 

155. Por fim, necessário esclarecer que foi discutido aqui apenas a aplicação do geotêxtil. Em 
sua manifestação, o consórcio Calha do Juruá apresenta entendimento que seria necessário a 
regularização do terreno antes da aplicação da manta. Essa alegação será tratada adiante.  

156. Quanto aos demais serviços, o Dnit acatou os preços de referência apresentados pela 
SecobHidroferrovia em suas composições, a saber: ‘Tratamento Superficial e Pintura’, 

‘Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria, na jazida’, ‘Camada de Rolamento 

em Concreto de Cimento Portland’ e ‘Compactação de Aterro 95% do Proctor Normal’. 
157. Em relação à afirmação de que ‘por força de normativo o assunto relativo ao 

beneficiamento deveria ser tratado exclusivamente por profissionais qualificados da área, para se 
chegar a um denominador comum quanto ao preço’, e por isso o Dnit estaria realizando tratativas 

Frente ao Fundo de Marinha Mercante e à Petrobras para aperfeiçoar as composições utilizadas, 
considera-se o esforço exarado por aquela autarquia fundamental para o aperfeiçoamento das 
composições, que devem ser o ponto de partida para a determinação e justificação dos preços.  

158. Sobre essas tratativas do Dnit junto ao Fundo de Marinha Mercante, cabe mencionar trecho 
das razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Sílvio Figueiredo Mourão no processo referente ao 

Terminal Fluvial de Anori (TC-015.860/2012-4, peça 121): 
Pelo que pudemos apurar junto à Coordenação Geral de Custos de Infraestrutura - CGClT e à 
Diretoria de Infraestrutura Aquaviária - DAQ, o DNlT vinha apresentando defesa da composição de 

custo unitário, inicialmente aprovada, propondo pequenos ajustes e finalmente optando por solicitar 
informações ao Departamento do Fundo de Marinha Mercante - DMM, para balizar uma nova 

composição. 
Surpreendentemente, as informações do DMM apontaram para valores ainda mais reduzidos do que 
a própria auditoria do TCU desenvolveu como referência, tendo sido elaborada uma nova 

composição de custo unitário, que resultou num valor de R$ 1.830,68/t, já com um BDI de 26,70%. 
159. A declaração citada acima reforça que a composição referencial adotada pela Secob para o 

serviço de beneficiamento do aço naval é bastante conservadora e até mesmo superior à realidade 
de mercado. 
160. Por fim, em sua manifestação, o Dnit afirma que o sobrepreço contratual, após ter acatado 

parte dos apontamentos da Secob, corresponderia a R$ 987.244,13, e que em tais serviços os preços 
seriam reduzidos no orçamento contratual. Entretanto, tal solução mostra-se insuficiente para 

afastar a irregularidade em análise, já que, conforme continuará sendo demonstrado ao longo da 
instrução, o sobrepreço remanescente, apesar de ter diminuído, ainda é de R$  1.816.856,52. 
III.1.2. Da manifestação do Consórcio Calha do Juruá  

161. O consórcio Calha do Juruá, representado pelo Escritório Oliveira Fernandes Advogados 
Associados, encaminhou sua manifestação em documento inserido nos autos como peça 86, onde 

pontua que apresentaria defesa acerca dos supostos indícios de superfaturamento e de antecipação 
de pagamento na obra de construção do Terminal Fluvial de Carauari/AM.  
162. Inicia sua explanação informando que se sagrou vencedor na Concorrência 90/2009/CGL, 

com proposta de R$ 108.029.439,49, dos quais R$ 17.429.821,37 relativos ao terminal hidroviário 
de Carauari/AM, vindo a firmar o Contrato 3/2010.  

163. Considera que a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União limita-se ao 
repasse da União para o Estado do Amazonas, referente a 97% do valor do contrato. 
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164. Relata as conclusões da auditoria na obra do porto de Carauari/AM e defende que não 

assiste razão à equipe de auditoria.  
165. Preliminarmente, argumenta que: 

A intenção da Auditoria de rever os valores contratados é manifestamente insuste ntável, por 
disseminar insegurança jurídica e ferir o princípio da boa-fé objetiva, aspectos indissociáveis dos 
contratos administrativos, caracterizando intromissão indevida da atividade de controle externo no 

domínio econômico e na liberdade de contratar. 
166. Para balizar seu argumento, trás citação de Marçal Justen Filho, juntamente com excerto da 

Constituição Federal que consagra expressamente o princípio da manutenção das condições efetivas 
da proposta. 
167. Informa que teria vencido a licitação apresentando proposta de boa-fé e dentro dos 

parâmetros da composição dos preços unitários elaborados e aprovados pela diretoria colegiada do 
Dnit. Dessa forma, entende não haver espaço para ‘discussões/intervenções extemporâneas nas 

cláusulas econômico-financeiras do contrato sem prévia concordância do contratado’. 
168. Segue afirmando que a Lei 8.666/1993 teria tratado, em seu art. 58, § 20, de vedar 
expressamente a alteração das cláusulas econômico-financeiras do contrato sem aquiescência do 

contratado. E logo, o TCU não poderia impor alteração unilateral nas cláusulas 
econômico-financeiras do contrato sem aquiescência do contratado.  

169. Trás ainda definição de equilíbrio econômico-financeiro de Marçal Justen Filho, defesa da 
intangibilidade da equação econômico-financeira contratual de Celso Antônio Bandeira de Mello e 
lição a respeito do lucro no contrato administrativo de Helly Lopes Meirelles.  

170. Elenca ainda jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça no sentido do direito do 
particular de ver mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e de que a realização de 

licitação do tipo ‘menor preço’, selecionando a proposta necessariamente mais vantajosa, jamais 
poderia autorizar situação de dano ao erário.  
171. Por fim cita alguns trechos de acórdãos e votos do próprio TCU, no sentido de preservação 

da equação econômico-financeira e não obrigatoriedade da contratada de submeter-se à execução do 
objeto por valor inferior ao inicialmente pactuado.  

172. O segundo ponto defendido pelo consórcio é que o contratado assume riscos inerentes à 
dinâmica do mercado e que ao poder público é impossível invadir os riscos da atividade econômica 
do particular. 

173. Em seguida o consórcio inicia sua argumentação a respeito dos preços de referência dos 
serviços contratados. O primeiro serviço a ser discutido é o de beneficiamento de aço.  

174. Afirma que a equipe do TCU teria se equivocado ao adotar preços de mão de obra na data 
base de nov/08, quando a referência do contrato é de dez/09.  
175. Em seguida defende a inclusão na composição de guindastes de 5 e 15 toneladas e 

empilhadeira de 5 toneladas, as quais seriam utilizadas na movimentação de chapas do pátio de 
estocagem. Segundo o consórcio: 

A empilhadeira de 5 ton é o equipamento utilizado rotineiramente no processo de transporte de 
matérias primas (chapas, perfis e peças pré-montadas) entre os diversos setores da linha de 
produção do estaleiro, enquanto os guindastes de 5 ton e 15 ton são utilizados no processo de 

acoplamento e solda das peças pré- fabricadas ou insumos básicos (chapas e perfís) em área de 
produção das balsas fora da projeção das pontes rolantes.  

176. Segue descrevendo a utilização dos guindastes e pontes rolantes na movimentação dos 
materiais e peças. Também cita que para a montagem é necessário que a ponte rolante e/ou 
guindaste fique parado por um determinado tempo para permitir o processo de montagem. E 

argumenta que isso não seria possível com a ponte rolante de 5 toneladas tendo de ser utilizada o 
tempo todo para movimentação de peças.  

177. Em seguida afirma que a equipe do TCU teria cometido um equívoco ao considerar uma 
quantidade constante de solda de 0,43 kg/m sem levar em consideração a espessura da chapa de aço. 
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Com base em publicação da empresa ESAB, teria estimado a quantidade de solda depositada por 

metro de filete em função da espessura da chapa. Com base nessa informação o consórcio teria 
estimado a quantidade de solda em 35,60 kg de solda / ton. de aço beneficiado. A partir daí avalia o 

peso de eletrodo consumido em 53,85 kg.  
178. O consórcio também contesta o valor estimado para o consumo de energia elétrica, listando 
os equipamentos que consumiriam energia elétrica no estaleiro e argumentando que todos os 

equipamentos ficariam ligados continuamente, mesmo quando estão improdut ivos e, portanto, 
consumiriam a energia elétrica da mesma forma. O consórcio estima em 822,9 kwh/ton o consumo 

de energia e afirma que assim ficaria compatível com as contas de energia que o estaleiro paga 
mensalmente a concessionária local.  
179. Ressalva, porém, que ‘os auditores da Secob podem alegar que os custos de energia 

elétrica dos demais equipamentos, que não os das máquinas de solda de eletrodo revestido estão 
inclusos nos custos unitários dos equipamentos na composição de referência’, mas que ‘se 

quantificarmos todos os custos dos equipamentos para o processamento das 317,145 toneladas de 
aço que compõem o flutuante principal somado aos custos de energia elétrica planilhado pela 
equipe da Secob, o valor resultante não faz frente nem aos custos rea is de energia elétrica para o 

processamento do flutuante principal’. 
180. No seu entendimento a Secob subestima os custos envolvidos no processo de 

beneficiamento do aço naval.  
181. Segue argumentando que não haveriam sido estabelecidos recursos necessários de mão de 
obra para a operação do equipamento e como seria feita a movimentação das peças.  

182. Depois critica o estudo de Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, que teria sido 
desenvolvido de forma empírica baseada na maximização dos tempos de utilização dos 

equipamentos sem nenhuma folga. No entender do consórcio, não seria aplicável à Amazônia 
Ocidental, pois a: 
...mão de obra local apresenta comportamento distinto do restante do parque industrial do país, não 

só pela sua pouca disponibilidade e qualificação, mas também pela sua cultura onde os 
compromissos pessoais do trabalhador se sobrepõem aos compromissos e necessidades do 

empregador. 
183. Segue analisando que o nível tecnológico proposto por Thiago Porto seria muito superior à 
realidade da região norte, que os estaleiros da região Amazônica não possuiriam a eficiência 

proposta no estudo e que em sua grande maioria funcionariam em carreiras desprovidas de pontes 
rolantes. 

184. Aponta que não seria possível utilizar os fatores de produtividade adotados pela equipe do 
TCU uma vez que os estaleiros produziriam embarcações fora das projeções das pontes rolantes de 
5t e 15t.  

185. Faz comparação entre as produtividades em termos de homem hora por tonelada de aço 
beneficiado (CPU do Contrato = 140 hh/ton; CPU ajustada pela Secob = 40 hh/ton; e CPU de 

referência Secob = 73,5 hh/ton.) e defende que devido às características dos estaleiros, a 
produtividade indicada no processo licitatório é a mais adequada para refletir a produtividade do 
beneficiamento do aço naval na região. Ainda elenca como problema o fornecimento de energia 

elétrica na região. 
186. Também levanta a questão de que a composição de referência não estabeleceria o uso de 

máquinas de solda para os montadores quando todo o processo de montagem co nsistiria em deixar 
as peças fixadas nos seus devidos lugares com o uso de solda.  
187. Por fim, argumenta que esses questionamentos não poderiam ser respondidos pela 

composição de referência, que estabeleceria um preço irrisório para este item de serviço, que o 
assunto deveria ser tratado por profissionais qualificados da área, e por meio da cotação de preços 

em vários estaleiros brasileiros.  
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188. A partir daí, o consórcio apresenta várias referências de preços. A primeira do próprio 

estudo de Thiago Meira Coelho Lemgruber Porto, cujo preço do beneficiamento do aço seria muito 
superior ao apresentado pelo preço de referência do TCU - ‘Para efeito de comparação o custo das 

balsas produzidas no estaleiro Rio Maguari de Belém e no estaleiro ERIN de Manaus, é de  
aproximadamente 8.000 R$ / ton. ‘. 
189. Também apresenta o histórico de licitações do Dnit e da Prefeitura Municipal de Porto 

Velho do Estado de Rondônia, e preços de licitações do Dersa e Petrobras.  
190. Ainda referente ao preço do serviço de beneficiamento de aço, o consórcio apresenta 

composição de custos com base em levantamento realizado no estaleiro, usando como referência o 
flutuante principal, com 317,145 toneladas de peso. Foram elaboradas as composições de custo de 
cada uma das fases do processo, chegando-se ao valor final do processamento do aço, compatível 

com preço ofertado na licitação. 
191. A composição de beneficiamento de aço foi subdividida em nove auxiliares: recebimento 

do aço, jateamento e pintura primer, corte e dobra de chapa de aço naval, montagem dos elementos 
da caverna, montagem estrutural, solda estrutural, lançamento, teste de estanqueidade e teste de 
solda c/ ultrassom e LP. Para cada composição auxiliar foi definido os equipamentos, insumos, mão 

de obra e produtividade, resultando em um custo unitário total, após BDI de R$ 7.566,27. 
192. O próximo serviço tratado na manifestação do consórcio é o de ‘Revestimento geocelula 

PEAD, célula estreita (20 cm x 20 cm). h = 75 mm, com concreto fck < 20 MPa e tendão de 
polipropileno d = 10 mm, inclusive fixação com grampos de aço’.  
193. Argumenta que a composição de referência deste item de serviço precificou o insumo 

Geocélula de PEAD célula estreita H=7,5cm com um valor muito abaixo do preço de mercado. 
Apresenta então três cotações deflacionadas para a data base de novembro de 2009, com média de 

R$ 45,39/m². Sobre esse valor aplicou percentual de 20% sobre o valor, referente às despesas com 
frete para se estabelecer o preço de referência, R$ 57,50/m², superior ao valor contratado.  
194. Em seguida avalia o serviço ‘Escavação mecânica e carga de material de lª categoria, na 

jazida’. Compara as composições de referência do Sicro 2 para construção e restauração (1 A 01 
120 01) e para conservação (1 A 01 111 01) e defende que deveria ser utilizada a segunda, ‘pois a 

mesma inclui os custos da limpeza e decapeamento da jazida bem como os de indenização da 
jazida’. 
195. Afirma ainda que as referidas composições utilizam carregadeira de pneus enquanto que a 

obra utilizou escavadeira hidráulica e, portanto, com custo diferente que deve ser contabilizado para 
se chegar ao preço real do serviço executado.  

196. Por fim elabora composição de custos, levando em conta a necessidade de equipamentos 
para decapeamento, a utilização de escavadeira hidráulica e ainda a produtividade determinada pelo 
número de caminhões utilizados na obra, pois a obra recebe uma quantidade de equipamentos 

pré-determinada. Com essa composição, chega ao valor de R$ 8,32 para o serviço, caracterizando 
assim um sobrepreço de R$ 2,91 frente ao mercado. 

197. Quanto ao serviço de ‘Lastro de Areia Grossa’, verifica que não haveria sobrepreço, pois o 
preço paradigma (custo paradigma + BDI paradigma) é maior que o preço contratado (custo 
contratado + BDI contratual).  

198. Quanto ao serviço ‘Geotêxtil Não Tecido 200g/m² ’, informa que a metodologia de 
execução compreenderia a preparação da superfície a ser revestida e a instalação do geotêxtil 

não tecido. Deste modo, utilizaria a composição 74009/1 do Sinapi, que trata da Regularização 
Manual de Terreno com a utilização de 0,33 horas de Servente. Considerando que o serviço será 
realizado em talude com inclinação e altura acentuada e que o trabalhador executará sua atividade 

preso por uma corda, adota-se um grau de dificuldade 2 para tal tarefa, ou seja, que será utilizada 2 
x 0,33 h de servente para esta etapa do serviço. Também, considera que o talude deveria ter suas 

depressões regularizadas com areia e adota uma quantidade média de 0,05 m³ de areia por m².  
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199. Para aplicação do geotêxtil, utiliza a composição 74167/1 do Sinapi, que trata do 

Fornecimento/Assentamento de Manta Geotêxtil RT-31 (ANT OP-60) Bidim, com a utilização de 
0,18 horas de Servente, também com grau de dificuldade 2 (2 x 0,18h de servente). Também 

considera a necessidade de grampeamento do geotêxtil não tecido sobre os taludes.  
200. Com base nesses parâmetros, estabelece composição e obtém o preço unitário de R$ 25,07, 
caracterizando assim um sobrepreço de R$ 5,39. 

201. Quanto ao serviço ‘Camada de rolamento em concreto de cimento Portland, resistência a 
tração na flexão aos 28 dias fck > 45MPa, com barras de transferência e de ligação, selagem de 

juntas com mastigue elástico, espessura 20cm’. O consórcio defende que a equipe do TCU teria 
deixado de analisar pontos importantes e não teria considerado a mão de obra e equipamentos 
necessários para a realização do serviço.  

202. Defende que o quantitativo de 0,0401h de servente para a fixação de 1,70 kg de aço 
envolvendo as atividades de corte, transporte para o local de ap licação, fixação na posição correta 

(verificando o correto espaçamento), execução das formas das juntas, lançamento de 0,2 m³ de 
concreto e execução das juntas com mastique betuminoso seria humanamente impossível.  
203. Considera que a mão de obra envolvida na execução deste item de serviço será aquela 

necessária para cumprir a seguinte metodologia de execução: (1) Corte e aplicação do aço das 
juntas, (2) fabricação e fixação das formas das juntas, (3) lançamento do concreto usinado, e (4) 

execução das juntas. Utiliza composições do Sinapi e Sicro 2 para avaliar o preço de cada etapa, 
estabelecendo uma composição final para o serviço e chegando ao preço de referência de R$ 143,19 
para o serviço, 39,11 % inferior ao contratado.  

204. O último serviço tratado é o de ‘Compactação de Aterro 95% Proctor Normal’, verifica 
que não haveria sobrepreço, pois o preço paradigma (custo paradigma + BDI paradigma) é maior 

que o preço contratado (custo contratado + BDI contratual).  
205. Por fim, requer que: 

a) sejam acolhidas as preliminares de manutenção das condições efetivas da 

proposta, impossibilidade de alteração unilateral pela administração e/ou controle externo e da 
impossibilidade de invasão do poder público nos riscos da atividade econômica do particular 

contratado pela administração; 
b) se ultrapassadas as preliminares, pede que no mérito, sejam acolhidos os 

aspectos de fato e de direito expostos a fim de manter os custos unitários e global do contrato 

inerentes às peculiaridades da obra de construção do terminal hidroviário, conforme originalmente 
contratados; 

c) provar o alegado mediante todos os meios admitidos em Direito, dentre eles 
perícia técnica;  

d) por oportuno, que por ocasião do julgamento definido a data do julgamento 

sejam notificados os procuradores para que, se desejarem, possam se inscrever para sustentação oral 
de suas razões, e ainda, apresentação de memoriais.  

III.1.2.1. Análise 
206. Quanto à alegação de que seria insustentável a intenção de rever os valores contratados, 
considera-se que esse argumento não prospera perante os ordenamentos jurídicos relativos às 

licitações e contratos administrativos e à função fiscalizadora do Congresso Nacional, exercida com 
o auxílio do Tribunal de Contas da União.  

207. Em termos constitucionais, o consórcio faz referência ao artigo 37, inciso XXI, que foi 
regulamentado pela Lei 8.666/1993: 
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, 
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208. Ao mesmo tempo, podemos citar os fundamentos constitucionais da função fiscalizadora 

exercida pelo TCU, artigo 71, que foi regulado pela Lei 8.443/92: 
art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual compete: 
(...) 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município; 
(...) 

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano 
causado ao erário; 

209. Assim, vemos que a constituição federal protege as condições efetivas da proposta, mas, ao 
mesmo tempo, prevê a competência do TCU para fiscalizar os recursos repassados, neste caso para 

o Estado do Amazonas, e aplicar sanções previstas em lei.  
210. Do ponto de vista da legislação de licitações e contratos, Lei 8.666/1993, o consórcio 
utiliza o artigo 58 para defender que nem a Administração contratante, nem o controle externo 

exercido pelo TCU, podem impor alteração unilateral nas cláusulas econômico-financeiras do 
contrato sem aquiescência do contratado.  

211. No entanto, também se lê da Lei 8.666/1993, que as obras somente poderão ser licitadas 
quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 
custos unitários (art. 7º, § 2º). Portanto, falhas na composição dos custos unitários, que tornem o 

orçamento irreal, maculam o processo licitatório, com óbvia repercussão no contrato.  
212. Ademais, segundo a Lei 8.443/1992, lei orgânica do TCU, em seus artigos 38 e 41, o TCU 

tem competência para a fiscalização de licitações, contratos e convênios. E no artigo 47: ‘Ao 
exercer a fiscalização, se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra 
irregularidade de que resulte dano ao Erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do 

processo em Tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista no art. 93 desta Lei’. 
213. Caso verificado impropriedades na confecção das composições referenciais de preços, que 

permitam preços unitários acima do mercado, ou seja, sobrepreço, fica configurada a irregularidade. 
Se a partir desses preços referenciais é realizada licitação que resulta contratação acima do preço 
justo de mercado e, por consequência dos pagamentos, superfaturamento, fica configurado dano ao 

erário, autorizando a conversão do processo em tomada de contas especial para apuração de 
possível débito. Havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida 

atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar- lhe multa 
(art. 19). 
214. Portanto, não se trata de adentrar na equação econômica-financeira do contrato, mas 

avaliar a existência ou não de pagamentos por serviços acima do valor de mercado, ocasionando 
dano ao erário e, por consequência, débito a ser ressarcido pelo responsável e, solidariamente, por 

quem tiver se beneficiado da irregularidade.  
215. Também não se sustenta o argumento de que a realização de licitação do tipo ‘menor 
preço’ jamais poderia autorizar situação de dano ao erário. Se fosse assim, não haveria por que 

existir uma limitação dos preços ofertados, a própria concorrência trataria de garantir que o valor da 
proposta mais vantajosa esteja dentro do preço de mercado. No entanto, isso é garantido apenas no 

caso de ampla concorrência, o chamado mercado eficiente.  
216. A obrigatoriedade de o contrato administrativo estar limitado a preços referenciais tem por 
objetivo proteger a Administração das ineficiências do mercado e da falta de efetiva concorrência 

que pode acometer o processo licitatório quando não há grande disputa pelo objeto licitado.  
217. Passa-se agora à análise dos diversos serviços para os quais a manifestante apresentou 

esclarecimentos. 
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218. Quanto ao serviço de ‘beneficiamento do aço naval’, inicia alegando equívoco na 

data-base dos preços de mão de obra. Segundo o consórcio, deveriam ser adotados custos de 
referência de dezembro de 2009. 

219. Como já tratado, no entanto, a data base do contrato é a mesma do orçamento do edital, 
conforme estipula a cláusula vigésima, parágrafo décimo primeiro, do Contrato 3/2010 (p.22, peça 
14): ‘A parcela dos preços contratuais em Reais poderão ser reajustados [...] sendo o reajuste 

contado a partir da data base da proposta que é o mesmo [sic] do orçamento preestabelecido no 

edital...’. A data base do orçamento do edital é novembro de 2008, conforme é possível observar no 

próprio orçamento (peça 91). 
220. Assim, fica claro que a data base a ser considerada é novembro de 2008, e não dezembro 
de 2009. O próprio texto do relatório de auditoria apresenta em alguns pontos equívoco quanto a 

essa informação, pois nem a proposta da contratada, nem as planilhas de preços do contrato 
apresentam a informação de data base. Equivocadamente, foi referenciada a data de elaboração da 

proposta do consórcio Calha do Juruá, dezembro de 2009.  
221. Em seguida defende a inclusão na composição de guindastes de 5 e 15 toneladas e 
empilhadeira de 5 toneladas, da mesma forma que o Dnit. Conforme já tratado nos parágrafos 104 e 

105, a alegação foi rejeitada. 
222. Também alega que para a montagem seria necessário ficar um tempo com a ponte rolante 

parada para permitir o processo de montagem. Essa função na composição de referência, conforme 
já tratado no relatório, é desempenhada pela ponte rolante de 15 toneladas, que fica disponível todo 
o tempo apenas para a tarefa de auxílio à montagem (vide p.91, peça 46). 

223. Na sequência, afirma, da mesma forma que o Dnit, que haveria um equívoco na quantidade 
de solda. Conforme já tratado, essa alegação foi aceita e o correspondente impacto na mão de obra e 

nos insumos da composição foi contabilizado.  
224. Outra alegação do consórcio diz respeito ao consumo de energia elétrica. Aqui cabe dizer 
que a energia elétrica dos equipamentos, que não os das máquinas de solda de eletrodo revestido 

estão incluídos nos custos unitários dos equipamentos na composição de referência, conforme já 
antecipou o consórcio em sua explanação. Mesmo que estivessem contabilizados a parte, por óbvio 

que não seria razoável contabilizar a energia de uma máquina parada da mesma forma que de uma 
máquina em serviço. A máquina parada somente gasta energia para manter seu sistema de controle, 
luzes de indicação e alguns outros sistemas. O grande volume de energia gasto é com os motores 

que somente são acionados durante a operação do equipamento.  
225. Quanto à afirmação de que a soma dos custos dos equipamentos e da energia elétrica 

planilhado pela equipe do TCU não faria frente nem aos custos reais de energia elétrica, não há 
qualquer comprovação e, portanto, não há como argumentar a respeito.  
226.  Afirma que não teriam sido estabelecidos recursos necessários de mão de obra para o 

equipamento de corte com plasma. Essa mão de obra, no caso, trata-se de um operador e de 
ajudantes. O custo relativo ao operador já está incluso no custo do equipamento. A composição 

elaborada pela equipe do TCU teve por base a composição apresentada pelo Dnit na época da 
Fiscalização 874/2011 (reproduzida na página 89 da peça 46 com alterações em vermelho), que não 
apresentava custo separado para operador.  

227. Também alega que não teria sido informada como será feita a movimentação das peças. A 
movimentação de peças na composição de referência fica a cargo da ponte de 5 toneladas, conforme 

detalhado no relatório de auditoria (p. 91, peça 46). 
228. Quanto às alegações de que o estudo de Thiago Porto estaria considerando uma produção 
sem folga e com produtividade não alcançável nos estaleiros da Amazônia, também não prospera. 

Primeiro por que o citado estudo já considerava um grau de ineficiência com base em simulação 
computacional (Produtividade real de 50,7 toneladas para produtividade ideal de 59 toneladas - 

Eficiência de 86%). Além disso, as composições de referência do TCU levaram em consideração 
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uma produtividade real ainda menor, de 67,5%, com base em referências de fator de eficiência 

produtiva obtidas em diversos estudos sobre produção mecânica (p.85/87, peça 46). 
229. Quanto ao argumento que os estaleiros da região Amazônica teriam menor produtividade 

por que a montagem seria realizada em sua grande maioria em carreiras desprovidas de pontes 
rolantes, verifica-se que o impacto seria apenas nas atividades de movimentação e posicionamento 
dos conjuntos pré-montados para a montagem final. Essa substituição de ponte rolante por outro 

sistema, por exemplo guindaste, teria pouco efeito nos custos produtivos.  
230. Depois compara as produtividades das composições em termos de homem hora por 

tonelada de aço beneficiado e defende que devido às características dos estaleiros, a produtividade 
indicada no processo licitatório é a mais adequada. No entanto, conforme já tratado no relatório de 
auditoria (p. 64, peça 46), a composição apresentada pelo consórcio indica utilização muito 

exagerada de equipamentos, sem qualquer comprovação da sua necessidade. Por exemplo, oito 
guindastes de 35 toneladas, oito pontes rolantes e oito empilhadeiras, todos operando 100% do 

tempo, para uma produtividade de apenas uma tonelada por hora. Para comparação, a composição 
do TCU demonstra que duas pontes rolantes são suficientes para produção de duas toneladas por 
hora. 

231. Quanto ao problema de energia elétrica, não há, novamente, qualquer comprovação.  
232. Quanto à necessidade de equipamentos de solda na montagem, conforme já tratado, foi 

verificado em visitas técnicas que a equipe de montadores e de soldadores trabalha em conjunto, 
não sendo devida duplicação dos equipamentos de soldagem.  
233. Depois apresenta referências de preço, iniciando pelo próprio trabalho de Thiago Porto, 

onde é citado que o custo das balsas produzidas no estaleiro Rio Maguari de Belém e no estaleiro 
ERIN de Manaus, é de aproximadamente 8.000 R$ / ton. O consórcio interpretou esse valor como 

sendo apenas do beneficiamento do aço, mas fica claro do trabalho que se trata de aquisição + 
beneficiamento (incluindo tratamento e pintura).  
234. Basta analisar com calma o trabalho de Thiago Porto (peça 36, TC-029.512/2011-5). Na 

página 38 é apresentada uma tabela para cálculo dos ‘custos variáveis’, que inclui a aquisição das 
chapas e perfis de aço, e que vai compor o ‘custo operacional’, R$ 83.754.316,64 R$/ano. Depois, 

na página 40, a tabela que calcula o custo/tonelada inclui os custos operacionais, chegando ao valor 
de R$ 6.430,03 /t. Então compara o valor de R$ 6.430,03 /t, que inclui a aquisição do aço, com o 
custo das balsas produzidas no estaleiro Rio Maguari de Belém e no estaleiro ERIN de Manaus, que 

é de aproximadamente R$ 8.000 /t. Apenas analisando a última frase, não fica explicitado o que está 
sendo considerado, mas verificando toda sequência de raciocínio, fica claro que a intenção de 

Thiago Porto era de comparar custos totais, aquisição + beneficiamento (incluindo tratamento e 
pintura). 
235. Quanto à alegação com base no histórico de licitações do Dnit e da Prefeitura Municipal de 

Porto Velho do Estado de Rondônia, e preços de licitações do Dersa e Petrobras, já foi tratada na 
manifestação do Dnit e rejeitada (parágrafos 124/129).  

236. Por fim, vamos analisar a composição proposta pelo consórcio, a qual foi subdividida em 
nove auxiliares. 
237. Cada composição auxiliar foi montada com equipamentos e mão de obra, mas não foi 

apresentada nenhuma justificativa para os coeficientes considerados e, principalmente, para a 
produtividade estimada. 

238. Por exemplo, para o recebimento do aço, são considerados três equipamentos de manuseio 
de material, uma ponte rolante, um guindaste e uma empilhadeira. Ora, por que motivo será 
utilizado três equipamentos se a única função é de transpor a chapa do caminhão para o estoque. 

Apenas um dos equipamentos é necessário e suficiente.  
239. Considerando que cada chapa de aço pesa entre 1,6 e 2 toneladas (média 1,9 toneladas), 

são aproximadamente 167 chapas no total para serem manuseadas (317,145 / 1,9 = 167). Cada 
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chapa teria mais de oito minutos e meio para ser manuseada (24 horas * 60 minutos por hora / 167 

chapas = 8,6 minutos), ou seja, basta um dos equipamentos para esse manuseio.  
240. Outro exemplo, na composição de corte e dobra, está previsto 96 horas operativas de 

guilhotina e 48 horas operativas da mesa de plasma para o corte do flutuante principal.  
241. Então, vamos considerar que as peças que exigem cortes não retos e aquelas de pequenas 
dimensões serão cortadas na mesa de corte plasma. Na tabela 2 desta instrução, são as peças das 

linhas de ‘j’ a ‘s’ e a linha ‘e’. Somadas, essas peças representam 50,7 toneladas e para sua 
execução, são necessários 3.155,6 metros de corte de chapa de 5/16” e 2.949,1 metros de corte de 

chapa de 1/4”. 
242. Como a máquina de corte considerada dispõe de dupla cabeça de corte e com base nas 
velocidades indicadas nas especificações técnicas de equipamentos de corte de plasma (Anexo 2 

desta instrução), é possível estimar em 1.162 minutos de operação da mesa de corte. 
5/16”: 3.155,6 metros / 2,3 metros por minuto / 2 cabeças de corte = 686 minutos 

1/4”: 2.949,1 metros / 3,1 metros por minuto / 2 cabeças de corte = 476 minutos 
686 minutos + 476 minutos = 1.162 minutos = 19,4 horas 

243. Ainda aplicando o fator de eficiência de 67,5% já discutido, temos um gasto total de 1.722 

minutos (1.162 / 67,5% = 1.721,5) ou, aproximadamente 29 horas. Aproximadamente 60% do 
previsto na composição do consórcio.  

244. É claro que existe o tempo de posicionar a chapa, ajustar a máquina e remover as peças. 
Porém, esse tempo não é operativo na máquina. O equipamento encontra-se parado, sem gasto de 
consumíveis e muito pouco de energia elétrica.  

245. As demais peças, linhas ‘a’ até ‘d’ e ‘f’ até ‘i’, vamos considerar que serão cortadas na 
guilhotina, equipamento bastante simples e com produtividade muito alta. Na verdade, a 

produtividade é medida em cortes por minuto (‘Strokes/min’). Das informações obtidas das 
especificações técnicas de algumas máquinas de guilhotina, reproduzidas no anexo 1 desta 
instrução, verificamos que para chapas de aço das dimensões utilizadas no flutuante, a 

produtividade é sempre maior que 5 cortes por minuto.  
246. Então, por simplicidade e conservadorismo, vamos considerar a produtividade com base na 

peça que requer mais cortes por tonelada de aço. No caso, seriam as longitudinais dos costados e 
das anteparas. Para cortar as longitudinais de 0,15m x 12m, onde com cada chapa é possível 
fabricar 16 peças, a uma taxa de 5 cortes por minuto, o processo não leva nem 4 minutos e as 16 

peças pesam 1,4 toneladas. Produtividade de 21 toneladas por hora. Considerando ainda o fator de 
eficiência de 67,5%, temos produtividade de 14 toneladas por hora.  

247. Como as peças maiores requerem menos operações de corte por tonelada, podemos 
considerar, conservadoramente, que a produtividade de fabricação de todas essas peças é melhor ou 
igual a das longitudinais dos costados e das anteparas. Somadas, essas peças pesam 244,8 toneladas. 

Ou seja, é possível estimar que sejam necessárias 17,5 horas operativas (244,6 / 14 = 17,49) para 
cortar essas peças, e não 96 horas como prevê o consórcio.  

248. Da mesma forma que na mesa de plasma, o tempo de posicionar a chapa, ajustar a máquina 
e remover as peças deve ser considerado não operativo.  
249. Outro ponto a ser ajustado é o coeficiente de utilização da composição auxiliar. Na 

composição de corte e dobra a produtividade é de 129,865 toneladas e os custos totais são divididos 
por esse valor. Depois, na composição geral, ou seja, na que engloba todos os processos, 

considera-se o fator 1 para a composição auxiliar de corte e dobra.  
250. Ora, se todos os custos para a execução de corte e dobra das peças do flutuador, que tem 
317,145 toneladas no total, são divididos por 129,865 toneladas, então o coeficiente não deveria ser 

1 tonelada por tonelada, mas sim 0,41 (129,865 toneladas / 317,145 toneladas).  
251. Ainda é possível verificar outras inconsistências, tais como: 

a) previsão de processo de tratamento superficial e pintura, já previsto em outro 
serviço da planilha orçamentária, conforme já tratado no relatório; 
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b) coeficientes inconsistentes para as composições auxiliares de montagem de 

elementos de caverna e montagem estrutural, da mesma forma que tratado pa ra a auxiliar de corte e 
dobra; 

c) previsão de consumo de 67,32 kg (21,54 + 45,78) de eletrodo por tonelada de 
aço apenas para a fase de montagem, ou seja, quando supostamente deveriam ser apenas pontos de 
fixação para manter as peças em posição até a soldagem definitiva, está previsto mais do que para 

toda a solda no flutuador conforme calculado com base no projeto (vide composição de referência, 
quadro 3 desta instrução); 

d) previsão de utilização de 1440 horas de montador e 2880 horas de ajudante 
apenas para a montagem dos elementos de caverna, isso representa aproximadamente 30 minutos de 
uma equipe de três pessoas para cada uma das 2858 peças de cavernas e reforços, apenas para 

posicionamento e fixação; e 
e) mais de mil e quinhentas horas operativas de guindastes e pontes rolantes (36 + 

288 + 144 + 272 + 272 + 544 = 1556 horas) apenas para a montagem, ou seja, mesmo que se 
estivesse falando só de elementos estruturais de uma tonelada, ainda seriam 5 horas de cada 
elemento sendo transportado. 

252. Observe-se que esta não é uma lista exaustiva das deficiências da composição, mas apenas 
exemplificativa. Uma vez constatados tantos e relevantes problemas, não há sentido em continuar a 

análise.  
253. Chama-se novamente a atenção que o consórcio não justifica nem apresenta qualquer 
comprovação dos coeficientes de materiais, equipamentos e mão de obra apresentados, nem das 

produtividades alegadas. 
254. Dessa forma, rejeita-se a composição trazida pelo consórcio, mantendo aquela que já vinha 

sendo tratada, com os devidos ajustes já discutidos (Quadro 3). 
255. O próximo serviço tratado é o de ‘Revestimento geocelula PEAD...’, onde o consórcio 
informa sobre cotações de ‘Geocélula de PEAD célula estreita H=7,5cm’ deflacionadas para 

novembro de 2009, com média de R$ 45,39/m². No entanto, não foram encaminhadas cópias das 
cotações para comprovação. 

256. A discrepância entre os valores obtidos nas cotações da equipe do TCU (R$18,68 /m² e 
R$ 15,90 /m², data-base maio/2011) e o informado pelo consórcio (R$ 45,39/m², data-base 
novembro/2009) não pode ser justificada apenas por variação de preço no mercado. Mesmo por 

que, como tratado anteriormente, o Dnit também apresentou cotações da época das licitações  
(R$27,65 /m² e R$58,78 /m², data-base novembro/2008), demonstrando que já naquela época era 

possível obter o insumo por preço muito inferior ao defendido pelo consórcio.  
257. De forma conservadora, será considerado para esse insumo, o valor trazido pelo Dnit, de 
R$27,65 /m² (data-base novembro/2008), e a composição já tratada anteriormente, mantendo-se o 

preço de referência apresentado no relatório de fiscalização.  
258. Quanto ao serviço de ‘Escavação mecânica e carga de material de lª categoria, na 

jazida’, o consórcio defende a utilização de composição referente à conservação rodoviária, ‘pois a 
mesma inclui os custos da limpeza e decapeamento da jazida bem como os de indenização da 
jazida’. Nesse sentido, entende-se pertinente a inclusão dos custos de limpeza e decapeamento da 

jazida. No entanto, não haveria necessidade de alteração da composição para aquela referente a 
conservação, mas somente a inclusão dos devidos serviços auxiliares na composição já tratada.  

259. Veja-se que substituir a composição por aquela referente a conservação rodoviária implica 
em se admitir uma queda da produtividade referente aos entraves existentes em uma obra sendo 
executada em uma rodovia durante sua utilização pelo tráfego normal. É óbvio que esses entraves 

não existem na obra em questão, que se trata, obviamente, de uma construção nova. 
260. A inclusão dos devidos serviços auxiliares acarreta aumento do preço de referência para 

R$ 6,64, 41% inferior ao contratado (R$ 11,23), como é possível observar do quadro 6.  
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Quadro 6 - Composição de referência para Escavação mecânica e carga de material de lª categoria, 

na jazida 

 
261. Já quanto à composição elaborada pelo consórcio, com o uso de escavadeira, verifica-se 

que prevê, desnecessariamente, a utilização do equipamento trator de esteiras. O trator de esteira é 
necessário no caso de utilização de carregadeira de pneus, pois faz o serviço de desagregação do 
material. No caso da escavadeira hidráulica, a própria desagrega o material, como pode ser 

identificado nos serviços de escavação, carga e transporte de 1ª categoria (2 S 01 100 22, 
reproduzida no anexo 3). 

262. Ademais, segundo o Sicro, a produtividade da escavadeira para material de 1ª categoria é 
de 192 m³/h, logo, para uma produtividade de 121 m³/h, como proposto pelo consórcio, o fator de 
utilização produtiva seria de 63% (121 / 192 = 0,63). 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código 1 A 01 120 01 (1)

Origem Sicro

Itens do Orçamento 2.2.1.5

Data Base Novembro de 2008

Serviço: Unidade

M3

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

Trator de Esteiras - com lâmina (108 kW) E002 1,00 1,00 0,00 180,60 14,94 180,60

Motoniveladora - (105 kW) E006 1,00 0,78 0,22 140,63 14,94 112,98

Carregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147 kW) E010 1,00 0,77 0,23 177,57 14,94 140,17

( A ) TOTAL 433,75

K ou QUANTI- SALÁRIO CUSTO
R DADE BASE HORÁRIO

Encarregado de turma T501 3,70 1,00 15,79 15,79

Servente T701 1,90 3,00 8,11 24,33

Adc. M.O. - Ferramentas (%) 15,51 6,22

( B ) TOTAL 46,35

CUSTO HORÁRIO ( A + B ) 480,10

PRODUÇÃO DA EQUIPE  ( M3 ) 165,00

D - CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [( A + B )] / ( C ) = ( D ) 2,91

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Indenização de jazida m3 1,77 1,0000 1,77

( E ) TOTAL 1,77

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Limpeza de camada vegetal m2 0,37 0,7000 0,26

Expurgo de jazida m3 1,93 0,2000 0,39

( F ) TOTAL 0,65

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D) + (E) + (F)  (R$) 5,32       

 BONIFICAÇÃO (BDI) 24,70 % R$ 1,32       

 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 6,64       

Observações:

(1) Composição de preços do Sicro, para o estado do Amazonas,

mês de referência novembro de 2008, código "1 A 01 120 01".

CUSTO CONSUMO

1 A 01 100 01

1 A 01 105 01

M980

ATIVIDADES AUXILIARES CÓDIGO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO

MATERIAIS CÓDIGO CUSTO CONSUMO

Item 9

Escavação mecânica

composição Sicro

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51994769.



 

                         TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 006.561/2012-8 

 

33 
 

263. Por fim, as atividades auxiliares de limpeza de camada vegetal e expurgo de jazida devem 

utilizar as referências para construção (1 A 01 100 01 e 1 A 01 105 01, reproduzidas no anexo 3) 
pelos motivos já expostos. 

264. Com as alterações, e considerando a data base de novembro de 2008, pelos motivos já 
expostos, a composição com escavadeira tem o valor de R$5,50 (Quadro 7), inferior ao custo de 
referência com carregadeira. Já era de se esperar que seria menor, uma vez que é fato conhecido que 

a escavadeira é mais eficiente para esse processo, como é possível observar da comparação dos 
serviços de escavação carga e transporte de 1ª categoria do Sicro, onde as composições com 

carregadeira sempre apresentam custo unitário maior que as composições com escavadeira.  
Quadro 7 - Composição de referência para Escavação mecânica e carga de material de lª categoria, 
na jazida com uso de escavadeira hidráulica 

 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código 1 A 01 120 01 (Adaptada para uso de escavadeira hidráulica) (1)

Origem Sicro

Itens do Orçamento 2.2.1.5

Data Base Novembro de 2008

Serviço: Unidade

M3

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

Motoniveladora - (105 kW) E006 1,00 0,78 0,22 140,63 14,94 112,98

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA: Caterpilar 320DL E062 1,00 0,63 0,37 260,56 15,79 170,00

( A ) TOTAL 282,98

K ou QUANTI- SALÁRIO CUSTO
R DADE BASE HORÁRIO

Encarregado de turma T501 3,70 1,00 15,79 15,79

Servente T701 1,90 3,00 8,11 24,33

Adc. M.O. - Ferramentas (%) 15,51 6,22

( B ) TOTAL 46,35

CUSTO HORÁRIO ( A + B ) 329,33

PRODUÇÃO DA EQUIPE  ( M3 ) 165,00

D - CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [( A + B )] / ( C ) = ( D ) 2,00

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Indenização de jazida m3 1,77 1,0000 1,77

( E ) TOTAL 1,77

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Limpeza de camada vegetal m2 0,37 0,7000 0,26

Expurgo de jazida m3 1,93 0,2000 0,39

( F ) TOTAL 0,65

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D) + (E) + (F)  (R$) 4,41       

 BONIFICAÇÃO (BDI) 24,70 % R$ 1,09       

 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 5,50       

Observações:

(1) Composição de preços do Sicro, para o estado do Amazonas,

mês de referência novembro de 2008, código "1 A 01 120 01".

CONSUMO

1 A 01 100 01

1 A 01 105 01

M980

ATIVIDADES AUXILIARES CÓDIGO CUSTO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO

MATERIAIS CÓDIGO CUSTO CONSUMO

Item 9

Escavação mecânica

composição Sicro

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (CONST E RESTR)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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265. Quanto ao serviço de ‘Lastro de Areia Grossa’, não há o que discutir, pois não foi 

apontado sobrepreço nesse serviço. 
266. Sobre o serviço de ‘Geotêxtil Não Tecido 200g/m²’, informa que a metodologia de 

execução compreenderia a preparação da superfície a ser revestida (composição 74009/1 do Sinapi) 
e a instalação do geotêxtil não tecido (composição 74167/1 do Sinapi), além da utilização de 0,05 
m³ de areia por m². E também considera que com a inclinação acentuada do talude, deve-se adotar 

um grau de dificuldade 2. 
267. De fato as especificações técnicas do projeto de contenção definem a necessidade de 

regularização do terreno com aplicação de areia. Devido à falta de referências específicas para esse 
tipo de serviço em talude, em prol da contratada, será aceito os coeficientes de mão de obra e de 
utilização de areia propostos pelo consórcio.  

268. Já em referência à parte do serviço onde é feita a instalação propriamente dita do geotêxtil, 
conforme já tratado na parte de análise da manifestação do Dnit, o tempo previsto na composição 

74167/1 do Sinapi já é bastante conservadora. Além disso, não se verifica motivo para significativo 
aumento do tempo de instalação da manta no caso de taludes. Por isso, rejeita-se a inclusão do fator 
de dificuldade 2, proposto pelo consórcio.  

269. Mantendo-se os demais fatores propostos pelo consórcio e reduzindo o fator de utilização 
de servente para adequar a premissa de 0,18 horas de servente por m² de instalação do geotêxtil, o 

custo unitário do serviço fica reduzido de R$1,63 (0,18 * 9,088 = 1,636), resultando em R$ 17,98 
(R$ 19,61 - R$ 1,63 = R$ 17,98) de custo. Aplicando-se o BDI, o preço de referência do serviço 
passa a ser de R$ 22,99 (R$ 17,98 * 1,2785 = R$ 22,99), caracterizando assim um sobrepreço de 

R$ 7,47 frente ao valor contratado de R$ 30,46. 
270. Quanto ao serviço de ‘Camada de rolamento em concreto de cimento Portland...’, em 

primeiro lugar questiona que a composição de referência não teria considerado a mão de obra e 
equipamentos necessários para a realização do serviço. Considera que seria necessário quantificar a 
mão de obra para as seguintes etapas: (1) Corte e aplicação do aço das juntas, (2) fabricação e 

fixação das formas das juntas, (3) lançamento do concreto usinado, e (4) execução das juntas. 
271. Quanto ao corte e aplicação do aço, assiste razão ao contratado, visto que na composição 

de referência foi incluído apenas o fornecimento. Tal equívoco pode ser corrigido com a utilização 
das referências do Sicro para ‘Fornecimento, preparo e colocação formas aço’ (1 A 01 580 02 e 1 A 
01 580 03). 

272. Quanto à fixação de formas e a execução das juntas, também assiste razão, uma vez que 
não foi incluída a mão de obra para essas tarefas.  Será utilizada as referências propostas pelo 

consórcio. 
273. Já com respeito ao lançamento do concreto usinado, não assiste razão ao contratado, uma 
vez que a composição auxiliar utilizada na referência (2 S 03 329 51) já prevê a execução do 

lançamento, inclusive contabilizando os devidos equipamentos e mão de obra.  
274. Assim, a composição apresentada no relatório de auditoria será adaptada conforme as 

alterações acatadas, quais sejam: (a) substituição do fornecimento de aço pelas atividades auxiliares 
de fornecimento, preparo e colocação formas aço; (b) inclusão da atividade auxiliar de forma 
comum de madeira; e (c) inclusão da mão de obra para a execução das juntas com mastique 

elástico. 
275. Com essas alterações na composição (Quadro 8), o preço de referência passa a ser 

R$ 130,00, 45% inferior ao contratado (R$ 235,18). 
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Quadro 8 - Composição de referência para Camada de rolamento em concreto de cimento Portland  

 
276. O último serviço tratado é o de ‘Compactação de Aterro 95% Proctor Normal’, onde o 
consórcio alega que não haveria sobrepreço, pois o preço paradigma (custo paradigma + BDI 

paradigma) é maior que o preço contratado (custo contratado + BDI contratual). No entanto, 
equivocou-se em utilizar BDI de referência de 27,84%, quando o BDI de referência para serviços de 
obras portuárias previsto no Acórdão 2.369/2011-TCU-Plenário é de 24,7%. 

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Código 1 P 01 002 76

Origem Composição contratada e cálculos de consumo

Itens do Orçamento 2.2.5.7

Data Base Novembro de 2008

Serviço: Unidade

M2

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

( A ) TOTAL 0,00

K ou QUANTI- SALÁRIO CUSTO
R DADE BASE HORÁRIO

Pedreiro T604 2,60 0,16 11,10 1,75

Servente T701 1,90 0,32 8,11 2,56

Adc. M.O. - Ferramentas (%) 20,51 0,88

( B ) TOTAL 5,19

CUSTO HORÁRIO ( A + B ) 5,19

PRODUÇÃO DA EQUIPE  ( M2 ) 1,00

D - CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO [( A + B )] / ( C ) = ( D ) 5,19

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Graxa kg 10,90 0,0200 0,22

Isopor de 5cm de espessura m2 8,00 0,0300 0,24

kg 7,01 0,2500 1,75

m3 395,87 0,2000 79,17

Aço CA 25 - barras de transferência kg 8,38 1,2733 10,67 (1)

Aço CA 50 - barras de ligação kg 8,40 0,4259 3,58 (2)

( E ) TOTAL 95,63

UNI- CUSTO
DADE UNITÁRIO

Fôrma comum de madeira m2 42,82 0,0800 3,43

( F ) TOTAL 3,43

 CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D) + (E) + (F)  (R$) 104,25  

 BONIFICAÇÃO (BDI) 24,70 % R$ 25,75    

 PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R$) 130,00  

Observações:

(1) consumo de aço calculado em função da especificação técnica contida no projeto básico

(2) item acrescido por não constar na composição contratada

consumo calculado em função da especificação técnica contida no projeto básico

CUSTO CONSUMO

1 A 01 580 03

1 A 01 580 02

1 A 01 401 01

ATIVIDADES AUXILIARES CÓDIGO

M1374

M982

Mastique betuminoso p/ vedação TP Carboplástico 3 

Otto Baumg

M1375

Concreto de Cimento Porthant resistência à tração na 

flexão (fctM,K) 4,5 Mpa

2S 03 329 51P

CONSUMO

Item 10

Camada de rolamento em concreto de cimento Portland

composição calculada pela equipe de auditoria

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA FLEXÃO AOS 28 DIAS FCK?4,5MPA, COM 

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO, SELAGEM DE JUNTAS COM 

MASTIQUE ELÁSTICO, ESPESSURA 20CM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR CÓDIGO

MATERIAIS CÓDIGO CUSTO
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277. De qualquer forma, o sobrepreço nesse item é muito pequeno frente ao contrato, e como 

não foi apresentado argumento com intuito de questionar o preço de referência, esse será mantido.  
III.1.3. Da manifestação da Seinfra/AM 

278. A Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas encaminhou manifestação por meio 
do Ofício 5014/2012/Seinfra, de 4/9/2012 (peça 85). Na página 2 do documento consta a 
informação de que ele não trataria dos indícios de sobrepreço, já que caberiam ao Dnit.  

III.1.3.1. Análise 
279. Diante da falta de esclarecimentos sobre os indícios de sobrepreço por parte da 

Seinfra/AM, a conclusão das análises e a consolidação do sobrepreço global terão como base as 
manifestações do Dnit e do Consórcio Calha do Juruá.  
III.2. Da consolidação do sobrepreço global após as oitivas 

280. Após exame das manifestações apresentadas em sede de oitiva pelo Dnit e pelo Consórcio 
Calha do Juruá, concluiu-se que os preços contratados superam os preços referenciais em 

R$ 1.816.856,52 (11,64% em relação ao valor referencial, R$ 15.612.964,85). As alegações 
acatadas resultaram em uma redução de R$ 757.617,71 no sobrepreço total em comparação com o 
montante apontado pela equipe de auditoria (R$ 2.574.474,23).  

281. Essa diminuição se deve ao acolhimento parcial das alegações propostas pelos auditados 
quanto aos itens ‘Beneficiamento do aço naval’, ‘Aquisição de aço naval’, ‘Escavação mecânica e 

carga de material de 1ª categoria, na jazida’, ‘Geotextil não tecido 200 g/m²’ e ‘Camada de 
rolamento em concreto de cimento Portland’. 
282. Diante de tais ajustes o sobrepreço total identificado no contrato pode ser retratado a partir 

da tabela a seguir. 
Tabela 4 - Sobrepreço total no contrato 

 
283. Considerando o elevado percentual de execução do contrato, que em junho de 2014 
alcançava 95% de execução física e 69% de execução financeira (peça 43, p. 2 do 
TC-006.547/2012-5), propor-se-á a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, para o 

aprofundamento da apuração dos fatos, precisa quantificação do dano ao erário e identificação dos 
responsáveis. 

284. Também, considerando que a irregularidade de sobrepreço se repete nas demais auditorias 
temáticas em obras de terminais fluviais determinadas no Acórdão 367/2012-TCU-Plenário 
propõe-se que seja autorizada, no âmbito do processo que consolida as auditorias, 

Preço Unit. 

(R$)
Total (R$)

Preço Unit. 

(R$)
Total (R$) Sobrepreço (R$)

Beneficiamento do aço naval (mão-de-obra, eletrodos, equipamentos,tratamento e

pintura) - preço por tonelada de açobeneficiado
T 289,27 7.429,73               2.149.197,99 3.055,23                                 883.786,38                           1.265.411,61 

Transporte local de material de jazida DM T <= 15Km TKM 2103796,20 0,81                        1.704.074,92                                0,81            1.704.074,92                                             -   

Transporte fluvial de material por balsa, com capacidade de 500 t DIA 330,00 5.044,43               1.664.661,90 5.044,43                                1.664.661,90                                             -   

Revestimento geocelula PEAD, celula estreita (20 cm x20 cm), h = 75 mm,com

concreto fck >= 20 M Pa e tendão de polipropileno d= 10 mm, inclusive fixacao com

grampos de aco

M 2 8956,73 184,42                   1.651.800,14 156,31                                     1.400.026,46                           251.773,68 

Aquisição de aço naval (preço por tonelada de aço beneficiado) T 289,27 4.933,15                1.427.012,30 4.974,73                                1.439.040,14 -                           12.027,84 

Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria, na jazida M 3 79689,25 11,23                       894.910,27 6,64                                           529.136,62                          365.773,65 

Recuperação ambiental (revestimento em grama batatais) M 2 53926,17 14,95                      806.196,24 15,22                                        820.756,30 -                           14.560,06 

Geogrelha de poliéster de alta resistência 200kN- fornecimento e instalação M 2 18710,31 39,90                     746.541,36 45,77                                       856.370,88 -                         109.829,52 

Dreno bolsa de geotêxtil preenchida com seixo e tubo de150mm PEAD perfurado M 4188,60 104,57                   438.001,90 148,70                                      622.844,82 -                         184.842,92 

Transporte local em rodovia nao pavimentada DM T <= 10Km TKM 445475,36 0,81                        360.835,04                                0,81              360.835,04                                             -   

Geotextil não-tecido 200 g/m2 M 2 10629,54 30,46                     323.775,78 22,99                                        244.373,12                             79.402,66 

Tratamento superficial e pintura de área interna de flutuante (abaixo do nível de

convés)
M 2 4500,90 71,35                      321.139,21 34,04                                         153.207,41                            167.931,80 

Lastro de areia grossa M 3 4019,88 73,16                      294.094,42 73,85                                        296.868,13 -                              2.773,71 

Camada de rolamento em concreto de cimento Portland, resistencia a traçãona

flexão aos 28 dias fck <= 4,5 M Pa, com barras de transferência e de ligação,selagem

de juntas com mastique elástico, espessura 20 cm

M 2 1246,30 235,18                   293.104,83 130,00                                        162.019,00                            131.085,83 

Estaca perfurada em solo tipo raiz, Ø 25cm M 1747,00 142,43                   248.825,21 218,23                                       381.239,07 -                          132.413,86 

Brita (seixo ro lado) - fornecimento e espalhamento M 3 917,96 225,17                   206.697,05 342,74                                        314.621,61 -                         107.924,56 

Compactação de aterro 95% proctor normal M 3 69295,00 2,43                       168.386,85 2,39                                            165.615,05                                2.771,80 

Tratamento superficial e pintura de ponte e demais estruturas metálicas navais

(exceto flutuantes)
M 2 1045,00 135,77                   141.879,65 73,99                                            77.316,17                             64.563,48 

Poitas de 15 t (peso submerso) UN 6,00 20.397,86            122.387,16                     21.506,94                129.041,64 -                             6.654,48 

Tratamento superficial e pintura de áreas externas eimersíveisde casco de flutuante M 2 1097,80 105,46                   115.773,98                            50,47                  55.401,34                             60.372,64 

Bloco de concreto intertravado, e = 8 cm, tipostockholm, sobre camada de areia M 2 1114,52 96,85                     107.941,26 97,93                                         109.144,94 -                              1.203,68 

14.187.237,46 1.816.856,52

15.612.964,85 11,64%

         17.429.821,37 

Discriminação Unid. Quant.

valores contratados valores de referência

(D) Valor contratado da obra de Carauari (R$)

(A) Valor total da amostra selecionada (R$) (B) Total sobrepreço (R$)

(C) Valor total de referência (R$) = (D) - (B)
sobrepreço / referência = 

(B)/(C)
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TC-006.547/2012-5, a análise integrada dos valores referenciais para os serviços, com objetivo de 

determinar ao Dnit que adeque sua tabela de referência de custos - Sicro - de modo que os serviços 
tenham valores compatíveis com os referenciais de mercado.  

IV. Do adiantamento de pagamentos 

IV.1. Das oitivas da Seinfra/AM e do Consórcio Calha do Juruá  
IV.1.1. Da oitiva da Seinfra/AM 

285. A Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas manifestou-se quanto ao 
adiantamento de pagamentos por meio do Ofício 5014/2012/Seinfra (peça 85). Inicia relatando a 

situação encontrada do Relatório de Fiscalização 192/2012.  
286. Em seguida, afirma que a Seinfra/AM recebeu do Dnit o caderno intitulado ‘Projeto 
executivo de engenharia para construção de terminais hidroviários no Estado do Amazonas, 

volume 6, Obras de Atracação, Tomo 1 de 3, Setembro/2009’, cujo carimbo na contracapa 
apresentava o dia 17/3/2010 como data de aprovação pela Superintendência Regional do Dnit 

AM/RR, já estando o documento aprovado também pela projetista.  
287. Alega que essa documentação recebida apresentava, para este volume, o total de 188 folhas 
que, de forma diferenciada do apontado pela fiscalização do TCU, nas suas folhas 175 e 176, 

traziam a seguinte redação: 
4.3.5.2 - Estruturas Processadas 

‘A medição do valor total do aço beneficiado deverá corresponder, sem nenhum acréscimo, ao valor 
realmente aplicado nas estruturas, cujo cálculo dependerá de aferição do peso real das estruturas, 
após a conclusão de seu processo de beneficiamento, devendo o peso real ser calculado por meio de 

planilhas de materiais, que devem ser confeccionadas, tomando como referência os desenhos as 
built. O peso das soldas não deverá ser incluído nas planilhas de medição. 

A forma de pagamento e medição do material processado será executada da seguinte maneira: 
• medição de 95% do valor em peso do material processado no dique, carreira ou pátio do 
contratado, os materiais deverão estar montados, alinhados e soldados na sua posição definitiva;  

• medição de 5% do valor em peso do material efetivamente processado, na aceitação do porto pelo 
contratante.’  

288. O mesmo percentual aceitável de 95% seria citado nas folhas subsequentes para outros 
serviços.  
289. Entende que teriam sido respeitados e aplicados os critérios de medição do beneficiamento 

do aço fornecido pelo Dnit, não havendo ocorrências de antecipação de pagamentos.  
290. Relata que o projeto executivo fornecido pelo Dnit apresentou critérios para medição e 

pagamento das peças navais de forma diferenciada das considerações do projeto básico que 
compuseram o processo licitatório.  
291. Por fim, alega que tal fato tornou-se de conhecimento da fiscalização da Seinfra/AM 

somente após os questionamentos do TCU. 
292. Ainda, sobre o item 3.2.2, ressalta que o processo de montagem do flutuante, 

corresponderia a diversas etapas diferenciadas nas quais os conjuntos de peças que serão 
individualmente produzidas, seriam posteriormente montados de forma agrupad a, e que 
posteriormente comporão o flutuante principal.  

293. Alega que a gerenciadora Sistema Pri teria caracterizado inúmeras etapas de confecção já 
realizadas, em contradição a Nota Técnica 12.03. NPAC.2 nO - NT. E apresenta extratos de 

relatórios da gerenciadora. 
294. Então defende que não teria havido negligência por parte da fiscalização da Seinfra, mas 
sim uma divergência das informações gerenciais apresentadas anteriormente.  

IV.1.1.1 Análise 
295. A manifestação da Seinfra/AM é pautada em eximir-se da responsabilidade sobre a 

modificação dos critérios de medição do contrato, com base no argumento de que esses teriam sido 
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aprovados pelo Dnit e remetidos à Secretaria junto com a documentação que acompanhava o 

projeto executivo. 
296. Observe-se que a informação sobre a modificação do critério de medição não foi 

apresentada durante a auditoria, tendo sido trazida aos autos apenas nesta fase processual.  
297. Considera-se que os argumentos técnicos manifestados pela Seinfra/AM não afastam esse 
indício de irregularidade, que precisa ser devidamente investigado, já que contraria o disposto na 

documentação da licitação.   
IV.1.2. Da oitiva do Consórcio Calha do Juruá 

298. Apesar de haver sido chamada a se manifestar quanto aos indícios de antecipação de 
pagamentos nos serviços objeto do contrato por meio do Ofício 217/2012-TCU/Secob-4 (peça 57), 
a empresa não apresenta argumentos sobre o assunto.  

IV.1.2.1. Análise  
299. Concluindo, a alteração do critério de medição colocou em risco a Administração, a lém de 

configurar um descumprimento do instrumento convocatório, cujo conteúdo abriga o projeto básico 
e, consequentemente, os critérios de medição e pagamento. Desse modo, a irregularidade 
permanece e devem ser identificados os responsáveis por essa alteração de critérios. 

IV.2. Da conclusão 
300. A manifestação apresentada pela Seinfra/AM não elide a irregularidade relacionada à 

antecipação de pagamentos no Contrato 3/2010-Seinf/AM - Carauari/AM, que afrontou os ditames 
do art. 40, § 2º, inciso IV e § 3º da Lei 8.666/1993 e dos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964. O projeto 
executivo não pode provocar alterações substanciais no projeto básico, o que inclui os critérios de 

medição. No entanto, foram alteradas as cláusulas levadas à licitação e avençadas com a assinatura 
do contrato sem as devidas justificativas e desconsiderando-se a necessidade de garantias para a 

Administração.  
301. Nem mesmo um termo aditivo poderia fazer essa alteração de modo regular sem que 
houvesse uma fundamentação muito criteriosa embasando. Deve-se levar em conta que a 

autorização de pagamentos de mais 12% do valor do serviço antes do transporte dos elementos 
navais para sua cidade de destino, restando apenas 5% para a ocasião de entrega da obra, cria uma 

situação bem mais vantajosa para o construtor, fato que poderia até mesmo ter despertado o 
interesse de mais empresas em participar da licitação se tal condição já fosse sabida.  
302. Ante o exposto, conclui-se que houve violação ao disposto nos arts. 65, inciso I, da Lei 

8.666/1993, arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e art. 2º da Lei 9.784/1999.  
303. Como a irregularidade tratada aqui se repete nas demais auditorias temáticas em obras de 

terminais fluviais determinadas no Acórdão 367/2012-TCU-Plenário, propõe-se que seja autorizado 
que a apuração dos motivos da alteração dos critérios de medição, bem como dos responsáveis seja 
realizada no processo que consolida as auditorias, TC-006.547/2012-5. 

V. Fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa 

V.1. Das oitivas do Dnit, da Sistema Pri Engenharia Ltda. e da Seinfra/AM 

V.1.1. Da oitiva do Dnit 
304. O Dnit manifestou-se a respeito das deficiências na fiscalização das obras por meio da 
Nota Técnica 400/2012 - NPAC-2/SRDNIT/AM/RR (p. 3/7, peça 77), oriunda da Superintendência 

do Dnit nos Estados do Amazonas e Roraima. 
305. Inicia afirmando que o Contrato SR-01080/2010-00, firmado entre a empresa Sistema Pri 

Engenharia Ltda. e o Dnit, teria como objeto a execução dos serviços de gerenciamento das obras 
de construção de 21 terminais hidroviários no Estado do Amazonas. 
306. Alega que a empresa Sistema Pri apresentava mensalmente dois relatórios: técnico e de 

gerenciamento. O primeiro possuiria os seguintes tópicos: a) registros de diário de obra; b) registros 
fotográficos; c) qualidade dos serviços executados, incluindo controles tecnológicos; d) segurança 

dos trabalhos; e e) relatórios de visita. O último contaria com os seguintes tópicos: a) avanços 
físico-financeiros, inclusive percentuais executados dos serviços; b) correspondências enviadas ao 
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Dnit; c) providências prioritárias; d) fichas de não conformidades; e) pareceres técnicos de 

consultores; e f) evolução das obras com registros fotográficos.  
307. Alega ainda que a empresa Sistema Pri realizaria também a análise das prestações de 

contas de aplicação dos recursos transferidos à Unidade Gestora, com a finalidade de verificar a 
regularidade da utilização das parcelas liberadas, emitindo pareceres nos quais seriam relacionadas 
as não conformidades encontradas, quando detectadas.  

308. Afirma que a empresa Sistema Pri também disporia de um software, denominado ‘Sistema 
Pri Manager’, que poderia ser acessado via internet, mediante login e senha, por qualquer pessoa 

devidamente credenciada, que informaria os serviços executados e em andamento, assim como o 
planejamento, a qualidade e o controle geral das obras.  
309. Relata que os relatórios da Sistema Pri Engenharia Ltda. informavam os motivos dos 

atrasos ocorridos nas obras. Alega que, entretanto, as justificativas desses atrasos não seriam de 
responsabilidade da Sistema Pri Engenharia Ltda. nem do Dnit, mas sim da convenente - 

Seinfra/AM. Destaca ainda que a Sistema Pri Engenharia Ltda. tem contrato firmado com o Dnit e 
não com a convenente. 
310. Em seguida, informa que a convenente teria contratado a empresa Laghi Engenharia Ltda., 

firmando o contrato TC-097/2009-Seinf, para fiscalização das obras. Porém, esse contrato 
encontrar-se- ia encerrado desde 31/8/2011. Assim, pondera que provavelmente a ausência de uma 

empresa contratada pela convenente para realização da supervisão das obras seja o principal motivo 
da ‘deficiência’ na fiscalização direta delas.  
311. Pontua que a fiscalização direta das obras seria de responsabilidade da convenente, na 

qualidade de Unidade Gestora, conforme os termos dos convênios firmados entre o Dnit e a 
Seinfra/AM. Assinala ainda que os convênios firmados entre o Dnit e a Seinfra/AM confeririam à 

convenente a obrigação de ‘fiscalizar, coordenar e controlar a execução dos serviços e a aplicação 
dos recursos financeiros previstos...’. 
312. Afirma que os relatórios de andamento dos serviços, encaminhados mensalmente pela 

Sistema Pri Engenharia Ltda. ao Dnit, apresentariam sempre as informações essenciais ao 
acompanhamento das obras, tais como percentuais de execução das etapas do cronograma, datas de 

entrega de materiais, datas de conclusão dos serviços, assim como datas de conclusão dos elementos 
dos flutuantes, etc. 
313. Confirma que mesmo havendo o acompanhamento pela Sistema Pri Engenharia Ltda. dos 

percentuais executados, as falhas nas medições realizadas pela convenente somente seriam 
percebidas nas análises das prestações de contas, ou seja, somente naquele momento poderia ser 

verificada qualquer irregularidade na utilização das parcelas liberadas. Em outras palavras, somente 
nas análises das referidas prestações de contas poderia ser verificada a exata correspondência entre 
os valores pagos e os percentuais executados de cada serviço, inclusive os relativos aos flutuantes. 

314. Alega que quando são percebidos adiantamentos realizados pela Seinfra/AM, o Dnit 
sempre tem requerido a devolução do valor integral do adiantamento, devidamente corrigido 

monetariamente, ou somente da correção monetária do valor adiantado, considerando o período 
transcorrido entre a data do pagamento e a data da efetiva conclusão do serviço, conforme o caso.  
315. Por fim, afirma que seriam tomadas pelo Dnit todas as providências necessárias, junto à 

Sistema Pri Engenharia Ltda., para a melhoria dos serviços prestados, apesar de não concordarem 
com alguns dos comentários existentes nos acórdãos do TCU.  

V.1.1.1. Análise 
316. A manifestação do Dnit é pautada em eximir-se da responsabilidade pela fiscalização 
deficiente ou omissa do terminal fluvial de Carauari, com base no argumento de que contratou 

empresa para realizar a supervisão das obras e de que a responsabilidade pela fiscalização direta 
seria da convenente, conforme determinação do termo de convênio.  
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317. Assim, não apresenta argumentos técnicos capazes de contestar os atrasos injustificados, a 

ausência de controle efetivo dos prazos e dos quantitativos executados e a ausência de avaliação do 
projeto executivo e, com isso, afastar a irregularidade apontada.  

318. Vale destacar que o Dnit, ainda que não seja o responsável pela fiscalização direta do 
andamento das obras, na condição de concedente dos recursos públicos federais, tem a obrigação de 
cobrar providências por parte da convenente sempre que detectar irregularidades que coloquem em 

risco o erário ou o atendimento da finalidade social que motivou a assinatura dos convênios.  
V.1.2. Da oitiva da Empresa Sistema Pri Ltda. 

319. A Empresa Sistema Pri Engenharia Ltda. encaminhou documento com sua manifestação 
inserido nos autos como peça 78. Inicialmente relata um breve histórico dos fatos que a fizeram 
intervir no processo, desde a relação contratual com o Dnit até a confecção do Acórdão 

1.859/2012-TCU-Plenário.  Também faz uma breve apresentação da própria Empresa Sistema Pri 
Ltda.  

320. Em seguida, começa a adentrar no mérito do acórdão. Afirma que possui preocupação com 
a evolução e aprimoramento das técnicas mais eficientes e atualizadas em gerenciamento.  
321. Afirma que Contrato SR-01080/2010-00, cujo objeto é o ‘gerenciamento das obras de 

construção de 21 terminais hidroviários no estado do Amazonas’ foi celebrado entre o Dnit e o 
Consórcio Sistema Pri-Sólido, formado pelas empresas Sistema PRI Engenharia Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 50.861.61610001-25, e pela empresa Sólido Engenharia Ltda., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 56.093.446/0001-62. Tal contrato foi celebrado em 30/12/2010, com início a 
partir da data de sua ordem de serviço em 3/1/2011.  

322. Informa que utiliza o ‘Sistema PRI Manager’ desde o início do contrato, fornecendo todas 
as informações necessárias para o bom andamento dos serviços junto ao cliente. Afirma ainda que 

as obras foram iniciadas em 22/3/2010 pelo Consórcio Calha do Juruá, mas a gerenciadora somente 
teve sua ordem de início dos serviços em 3/1/2011, portanto, nove meses depois, quando grande 
parte dos serviços já teria sido executada, medida e paga.  

323. Alega que, quando do recebimento da ordem de serviço, foi feita a mobilização de recursos 
e iniciado o cadastramento de todas as informações disponíveis no ‘Sistema PRI Manager’, 

marcando, a partir daí, um novo ritmo de acompanhamento das obras. Acrescenta que após os 
referidos cadastros, passaram a ser acrescidas rotineiramente as informações coletadas pela equipe 
mobilizada em campo, por meio de levantamentos in loco de cada terminal hidroviário. 

324. Destaca ainda que, em decorrência dessas tarefas, seria produzida em rotina uma série de 
documentos essenciais ao acompanhamento das obras, tais como: 

a) avanço físico e financeiro; 
b) registro fotográfico; 
c) registro das ocorrências de obra - RDO; 

d) qualidade dos serviços; 
e) segurança do trabalho; 

f) relatório de visita; 
g) relatório de andamento dos serviços; 
h) comunicações ao cliente; 

i) providências prioritárias; 
j) fichas de não conformidades; e 

k) parecer técnico. 
325. Segundo a empresa, todas essas informações seriam inseridas no sistemo diariamente e 
dariam origem ao relatório de gerenciamento entregue à SR-Dnit/AM/RR no final de cada mês. 

326. Afirma também que outro trabalho importante seria a análise das prestações de contas dos 
convênios celebrados entre o Dnit e a Seinfra/AM, com a finalidade de conferir e aprovar as contas 

previamente, para a posterior aprovação final do Dnit.  
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327. Assinala que, especificamente no caso do Terminal Hidroviário de Carauari, em 

decorrência dos procedimentos de fiscalização acima relatados, teriam sido detectadas e informadas 
ao Dnit diversas divergências construtivas, acompanhadas da documentação comprobatória 

necessária à tomada de providências. A seguir lista várias desconformidades construtivas detectadas 
naquele terminal. 
328. Alega que o apontamento feito pela SecobHidroferrovia no subitem 3.3.2-1 às fls. 14 e 15 

seria improcedente, pois em relação aos percentuais de execução das etapas, no final de cada mês, 
seria registrada e disponibilizada no Sistema PRI Manager a evolução física ou o progresso ocorrido 

em cada terminal objeto do gerenciamento. Tais informações constariam também do relatório 
mensal de gerenciamento pontualmente entregue ao Dnit na primeira semana de cada mês 
subsequente ao mês da avaliação.  

329. Quanto às datas de entrega de material e de conclusão dos serviços, todas seriam 
informadas no diário de obra, nos relatórios de visita e no relatório técnico mensal de 

gerenciamento, segundo a manifestante.  
330. Alerta que a construção daquele terminal é realizada na modalidade de convênio entre Dnit 
e Seinfra/AM, tendo como interveniente o Governo do Estado do Amazonas. A seguir, pontua as 

cláusulas do convênio sobre as obrigações do convenente e do interveniente. 
331. Alega que, embora sua atividade seja de gerenciamento, também tem realizado atividades 

com a finalidade de suprir as falhas de fiscalização, o que, contratualmente, não lhe caberia.  
Destaca que a responsabilidade pela fiscalização, medição e pagamento dos serviços, sem dúvida 
alguma, seria da Seinfra, não podendo, em hipótese alguma, ser atribuída à gerenciadora.  

332. Em suas conclusões, afirma que os questionamentos em relação aos percentuais de 
execução das etapas e datas de entrega de materiais e de conclusão de serviços foram respondidos 

ao longo do documento. Novamente ressalta que, segundo o convênio firmado entre o Dnit e a 
Seinfra/AM, a responsabilidade direta pela fiscalização das obras é da Seinfra/AM e do Governo do 
Estado do Amazonas. 

333. Por fim, entende estar demonstrado que a Empresa Sistema PRI Engenharia Ltda. não tem 
nenhuma responsabilidade sobre qualquer indício de irregularidade na fiscalização da obra do 

Terminal Hidroviário do Município de Carauari/AM e solicita sua exclusão do processo 
TC-006.561/2012-8. 
V.1.2.1. Análise  

334. A manifestação do Consórcio Sistema Pri-Sólido é pautada em demonstrar que sua 
responsabilidade em relação à obra do terminal fluvial de Carauari era a de 

gerenciamento/supervisão para o Dnit e não a de fiscalizar a obra como se fosse o convenente. 
Assim, aponta que a responsabilidade pela fiscalização direta da regular execução dos serviços e 
pelas medições seria da Seinfra/AM, conforme o termo de convênio.  

335. Desse modo, consideram-se pertinentes os esclarecimentos apresentados no sentido de que 
a empresa não tem responsabilidade sobre a irregularidade. Entretanto, como não apresenta 

argumentos técnicos capazes de contestar os atrasos injustificados, a ausência de controle efetivo 
dos prazos e dos quantitativos executados ou a ausência de avaliação do projeto executivo, a 
irregularidade permanece.  

336. Quanto ao pedido de exclusão da empresa Sistema PRI Engenharia Ltda. do processo 
TC-006.561/2012-8, tal demanda não se mostra necessária, já que a empresa não foi 

responsabilizada quanto a nenhum indício de irregularidade.  Somente foi convidada a se 
manifestar, já que fora apontada no decorrer do Relatório de Fiscalização 192/2012.  
V.1.3. Da oitiva da Seinfra/AM 

337. A Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas encaminhou manifestação por meio 
do Ofício 5014/2012/Seinfra, de 4/9/2012. (peça 85). Inicia relatando trecho do relatório de 

fiscalização da Secob em que é abordado o atraso injustificado.  
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338. Em seguida, traz explicações sobre características particulares das margens dos rios 

amazônicos.  
339. Argumenta que os solos da região da obra apresentariam índices elevados de matérias 

sedimentares, com baixa resistência aos esforços a que estão submetidos, dentre eles a velocidade 
das águas dos rios, agente causador de abatimentos e escorregamentos de margens (fenômeno de 
terras caídas). 

340. Também assinala que os serviços de terraplenagem e pavimentação deveriam estar 
adstritos ao curto espaço de tempo de vazante dos rios. Ao contrário, a mobilização para o local da 

obra precisaria ser realizada no período da cheia, de modo a permitir o efetivo transporte por balsa 
de todos os materiais e equipamentos necessários.  
341. Prossegue detalhando as particularidades dos rios da região da obra bem como as 

dificuldades encontradas para a execução dos serviços e as peculiaridades dos anos de 2009 (maior 
cheia) e 2010 (maior seca). 

342. Alega, ainda, que essas características tenderiam a descaracterizar as margens dos rios, de 
maneira difícil de prever e determinar. O recorrente fenômeno de cheia e vazante, as margens dos 
rios tenderiam a descaracterizar situações anteriormente analisadas.  

343. Apresenta considerações de relatório da gerenciadora Sistema Pri, com foco em 
divergências entre medições e projeto, que já estariam esclarecidas pela Seinfra.  

344. Em seguida, aduz informações referentes aos repasses financeiros pelo Dnit. Alega que não 
teria sido cumprido o cronograma de repasses previamente estabelecido, o que teria causado 
descompasso no cronograma físico-financeiro, de forma que não teria restado alternativa à 

fiscalização senão condicionar a execução das obras aos repasses pela concedente.  
345. Acrescenta que a afirmação da Secob de que a ‘Administração encontra-se em situação de 

risco, considerando-se a possibilidade de abandono da obra por parte do contratado’ não se 
fundamentaria, já que não teriam ocorridas antecipações de pagamentos ou beneficiamentos ilícitos 
e que os itens medidos estariam de acordo com os critérios apresentados pela concedente. Ressalta 

também que o item relativo ao transporte da parte naval estaria separado dos demais itens, não 
tendo havido medições ou pagamentos. Além disso, os flutuantes encontrar-se- iam em estado 

avançado de execução. 
346. Por esses motivos, a fiscalização teria acatado a solicitação de prorrogação do prazo 
solicitado pela contratada após a constatação in loco pela fiscalização das razões que motivaram o 

pedido, por entender que a situação local existente traria impactos relevantes no projeto executivo, 
não apenas pelos fenômenos ocorridos no Porto de Carauari, mais pelas especificidades locais que 

exigiam uma análise mais apurada e conseqüentemente ajustes de projeto.  
347. Alega que, apesar dos serviços navais não serem afetados pelo processo de cheia e vazante, 
motivos de ordem técnica e financeira impediam a continuidade dos serviços ali executados, vez 

que a possibilidade de alteração das estruturas navais não estava descartada.  
348. Resume que a condição natural do solo existente no local exigiria por aquela ocasião uma 

revisão de projeto, haja vista que as imperfeições do solo se apresentaram fora da área reforçada 
especificada no projeto executivo.  
349. Informa que a fiscalização realizada pela Seinfra/AM ocorreria de maneiras distintas para 

as partes naval e civil. Para as obras navais seriam realizadas fiscalizações, em dias alternados, entre 
os estaleiros Erin e Juruá. Já para as obras civis, dada a maior dificuldade, a fiscalização pela 

Seinfra seria realizada com viagens mensais e auxiliada pela empresa supervisora Laghi Engenharia 
Ltda., contratada para a realização de um acompanhamento complementar, especialmente em 
regiões de difícil acesso para os técnicos da Seinfra.  

350. Explica que somente se utilizaria de relatórios da Empresa Sistema Pri Engenharia Ltda. 
nos casos em que a concedente solicitasse correções ou ações específicas encaminhadas por meio de 

suas notas técnicas. Aduz ainda que, analisando-se o Termo de Convênio, chegar-se-ia à conclusão 
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de que o concedente, Dnit, possuiria atribuições mais abrangentes no tocante às fiscalizações, além 

das destacadas no Relatório da Fiscalização do TCU. 
351. A seguir, passa a discorrer sobre o trecho do relatório relacionado à ausência de contro le 

efetivo dos prazos e dos quantitativos executados e afirma não reconhecer o adiantamento de 
pagamentos. 
352. Alega ainda que, para comprovação do adimplemento do fornecimento do aço, teriam sido 

apresentados os certificados dos aços adquiridos, acompanhados da nota fiscal de compra do 
material, além da comprovação e atestado do seu recebimento no estaleiro. Observa que as 

memórias de cálculo dos elementos beneficiados, o atestado de execução dos serviços da 
Supervisora Laghi Engenharia Ltda. e o relatório fotográfico seguiriam anexados aos processos de 
medição.  

353. Passa então a discorrer sobre a parte do relatório de auditoria relacionada à ausência de 
avaliação do projeto executivo. 

354. É informado que em estrito atendimento ao termo de convênio firmado, a Seinfra/AM teria 
encaminhado ao Dnit suas considerações quanto à análise dos projetos executivos, assim como teria 
solicitado o repasse à projetista para manifestação.  

355. Alega que, para a situação apontada no Relatório do TCU, relativa ao acúmulo de 
sedimentos e demais elementos nas pontes e flutuantes, com potencial de risco para as estruturas, 

fora encaminhada ao Dnit manifestação do estaleiro Erin alertando quanto à situação de risco da 
região, para as devidas considerações de sua projetista.  
356. Continua pontuando que a sugestão de solução apontada pela Fiscalização do TCU, como a 

construção de estruturas de proteção a montante do local de instalação dos flutuantes, deveria ser 
mais bem avaliada pelo concedente, Dnit, e a projetista contratada por eles. 

357. Por fim, conclui que teriam sido praticadas avaliações ao projeto executivo com sugestões 
de alteração de projetos inicialmente fornecidos, tendo sido realizados os devidos encaminhamentos 
para aprovação pela concedente. Também considera esclarecidas as razões técnicas e financeiras 

que ensejaram a dilatação dos prazos fixados inicialmente.  
V.1.3.1. Análise 

358. As observações relacionadas às características dos rios amazônicos são fidedignas, porém 
tais circunstâncias são previsíveis e poderiam já ter influenciado tanto na confecção do projeto 
básico quanto na forma de execução das obras.  

359. Quanto às dificuldades surgidas no decorrer das obras apontadas pela Seinfra em sua 
manifestação, entende-se que elas realmente causam impacto no cronograma de execução. Foram 

apresentados diversos documentos que corroboram a situação. Entretanto, não foi explicado o 
motivo de somente estarem presentes nos processos do órgão justificativas bastante modestas e 
pouco evidenciadas para grandes períodos de prorrogação contratual. Deveriam ser documentadas 

explicações mais contundentes, fundamentadas em evidências, a exemplo das trazidas à 
manifestação em análise.  

360. Desse modo, com relação aos atrasos injustificados, verifica-se que realmente foram 
enfrentadas diversas dificuldades, durante a realização do empreendimento, que causaram atrasos 
de cronograma, várias delas que fugiam ao controle da Seinfra. Porém, as justificativas para tais 

atrasos e sucessivas prorrogações contratuais entregues por solicitação da equipe de auditoria não 
podem ser consideradas suficientes. Deve o órgão passar a fundamentar melhor os motivos dos 

atrasos ou prorrogações de prazos contratuais, por meio de pareceres técnicos e jurídicos que 
deixem sempre motivada a necessidade.   
361. Passa-se à análise do quesito relacionado à ausência de controle efetivo dos prazos e dos 

quantitativos executados. 
362. No que tange ao adiantamento de pagamentos, considera-se que os argumentos técnicos 

manifestados pela Seinfra/AM não afastam esse indício de irregularidade, que precisa ser 
devidamente investigado, já que contrariou o disposto na documentação da licitação e colocou em 
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risco a Administração. É certo, no entanto, que não se poderia exigir dos fiscais da Seinfra/AM que 

deixassem de seguir os critérios de medição que compunham o projeto executivo. Isso porque a 
efetiva execução das obras deve seguir aquele projeto, não o básico, que continha critérios de 

medição mais seguros para a Administração, e também pelo fato de os fiscais não estarem 
diretamente envolvidos no processo licitatório.  
363. Já as alegações sobre a comprovação do adimplemento do fornecimento do aço e sobre os 

procedimentos de medição do serviço relacionado ao beneficiamento não podem ser acatadas, tendo 
em vista que não foram apresentadas documentações comprobatórias.  

364. Assim, quanto a este tópico, devido às conhecidas dificuldades para se fiscalizar diversas 
obras simultaneamente, entende-se que a Seinfra/AM deve desenvolver uma metodologia de 
fiscalização que possibilite um efetivo controle sobre o recebimento de materiais pelos estaleiros (já 

que há serviços no contrato que são remunerados pelo fornecimento de materiais), sobre os prazos 
de execução das etapas de cada obra e sobre os quantitativos executados referentes a cada objeto 

contratual. 
365. Faz-se agora análise do quesito relacionado à ausência de avaliação do projeto executivo.  
366. Entende-se pertinente a alegação da Seinfra/AM no sentido de que o Dnit seria o mais 

indicado para promover estudos visando encontrar soluções para os problemas já ocorridos em 
certos terminais fluviais devido ao carreamento de materiais pelos rios, que causa acúmulo de 

sedimentos junto às estruturas navais. Isso porque qualquer alteração de projeto deve 
necessariamente ser aprovada pela autarquia, e também devido ao grande período de tempo que 
costuma decorrer entre as solicitações da Seinfra/AM referentes a projetos e a resposta do Dnit.  

367. Por fim, quanto às informações sobre os repasses financeiros, apesar de se distanciarem do 
escopo da oitiva, servem para reforçar as justificativas quanto às interrupções e atrasos das obras.  

V.2. Da conclusão 
368. Com relação aos atrasos injustificados, verifica-se que realmente foram enfrentadas 
diversas dificuldades, durante a realização do empreendimento, que causaram atrasos de 

cronograma, várias delas que fugiam ao controle da Seinfra. Sendo assim, as alegações foram 
acatadas pela unidade técnica, já que foram apresentadas evidências. 

369. Porém, as justificativas para tais atrasos e sucessivas prorrogações contratuais entregues 
por solicitação da equipe de auditoria não podem ser consideradas suficientes. Deve o órgão 
respeitar as formalidades quanto à assinatura de termos aditivos e passar a fundamentar melhor os 

motivos dos atrasos ou prorrogações de prazos contratuais, por meio de pareceres técnicos e 
jurídicos que deixem sempre motivada a necessidade e sejam mais claros e objetivos.  

370. Quanto à ausência de controle efetivo dos prazos e dos quantitativos executados, as 
alegações foram parcialmente acatadas pela unidade técnica. Devido às conhecidas dificuldades 
para se fiscalizar diversas obras simultaneamente, entende-se que a Seinfra/AM deve desenvolver 

uma metodologia de fiscalização que possibilite um efetivo controle sobre o recebimento de 
materiais pelos estaleiros (já que há serviços no contrato que são remunerados pelo fornecimento de 

materiais), sobre os prazos de execução das etapas de cada obra e sobre os quantitativos executados 
referentes a cada objeto contratual.  
371. Já as alegações sobre a comprovação do adimplemento do fornecimento do aço e sobre os 

procedimentos de medição do serviço relacionado ao beneficiamento não podem ser acatadas, tendo 
em vista que não foram apresentadas documentações comprobatórias pelo Dnit ou pela Seinfra/AM.  

372. Entende-se pertinente a alegação da Seinfra/AM no sentido de que o Dnit seria o mais 
indicado para promover estudos visando encontrar soluções para os problemas já ocorridos em 
certos terminais fluviais devido ao carreamento de materiais pelos rios, que causa acúmulo de 

sedimentos junto às estruturas navais. Isso porque qualquer alteração de projeto deve 
necessariamente ser aprovada pela autarquia, e também devido ao grande período de tempo que 

costuma decorrer entre as solicitações da Seinfra/AM referentes a projetos e a resposta do Dnit.  
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373. Vale destacar que o Dnit, ainda que não seja o responsável pela fiscalização direta do 

andamento das obras, na condição de concedente dos recursos públicos federais, tem a obrigação de 
cobrar providências por parte da convenente sempre que detectar irregularidades que coloquem em 

risco o erário ou o atendimento da finalidade social que motivou a assinatura dos convênios.  
374. Por fim, as alegações do Consórcio Sistema Pri-Sólido focaram-se em demonstrar que suas 
atividades atendiam ao objeto de seu contrato com o Dnit, que seria de gerenciamento, e que tais 

atividades não se relacionariam com as atividades de fiscalização direta da obra, de 
responsabilidade da Seinfra/AM. Além disso, as atividades desse consórcio serviam de subsídio às 

do Dnit, apenas complementando as atividades daquela autarquia.  
375. Da mesma forma que na irregularidade anterior, a supervisão deficiente se repete nas 
demais auditorias temáticas em obras de terminais fluviais determinadas no Acórdão 

367/2012-TCU-Plenário, por isso, propõe-se que o assunto seja tratado no processo que consolida 
as auditorias, TC-006.547/2012-5, para que seja proposto encaminhamento único sobre a 

irregularidade. 
376. Além disso, neste processo, propor-se-á a alteração da gravidade do achado referente às 
deficiências a fiscalização, de IG-C para OI. 

CONCLUSÃO 

377. Foram analisadas as oitivas dos órgãos responsáveis e do consórc io contratado em relação 

aos indícios de irregularidades relativos à obra do terminal fluvial de Carauaris, um dos objetos do 
Contrato 3/2010 - Seinf/AM. 
378. Quanto ao sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado, foram acatados 

alguns argumentos, tanto do Dnit quanto do Consórcio Calha do Juruá, de forma que o sobrepreço 
inicialmente identificado em R$ 2.574.474,23 foi reduzido para R$ 1.816.856,52. 

379. Considerando o estágio avançado de execução e pagamento da obra, propor-se-á a 
conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, para o aprofundamento da apuração dos fatos, 
precisa quantificação do dano ao erário e identificação dos responsáveis. Com relação a esse 

encaminhamento, segue explicação sobre a forma de análise considerada mais adequada nas 
próximas etapas processuais. 

380. Na oportunidade em que foram realizadas as fiscalizações temáticas, mostrava-se mais 
eficaz a análise detalhada de cada uma das obras em processos específicos. Foram realizadas visitas 
aos estaleiros, a diversas obras civis e também foi feito estudo individualizado quanto aos tipos de 

serviços, quantitativos e preços unitários de cada um dos empreendimentos. Porém, a consolidação 
dos resultados desses trabalhos no TC-006.547/2012-5 mostrou que os indícios de irregularidades 

eram os mesmos no caso das obras abrangidas pelos Contratos 1/2010-Seinf/AM, 2/2010-Seinf/AM 
e 3/2010-Seinf/AM. Até mesmo os serviços cujos preços ainda foram considerados como estando 
acima dos valores referenciais, após a análise das oitivas do Dnit e dos consórcios contratados, são 

muito similares entre si.  
381. Diante disso, entende-se que, na próxima etapa processual (Tomada de Contas Especial), a 

abordagem conjunta do sobrepreço remanescente nas obras que pertencem a um mesmo contrato 
trará benefícios ao Tribunal, principalmente em termos de celeridade processual, e também aos 
responsáveis, que poderão produzir menor número de alegações de defesa, um fator positivo 

considerando que essas alegações seriam invariavelmente muito parecidas.  
382. Assim, será proposta a apuração dos fatos relacionados ao sobrepreço nas obras abrangidas 

pelo Contrato 3/2010-Seinf/AM, no valor total de R$ 10.154.500,50, em um único processo de 
Tomada de Contas Especial, de acordo com o quadro a seguir: 
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383. Em relação ao apontamento da unidade técnica sobre o adiantamento de pagamentos dos 

serviços de beneficiamento do aço naval, concluiu-se que houve violação ao disposto nos arts. 65, 
inciso I, da Lei 8.666/1993 e art. 2º da Lei 9.784/1999 e nos arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964.  

384. Como a irregularidade de adiantamento de pagamentos se repete nas demais auditorias 
temáticas em obras de terminais fluviais determinadas no Acórdão 367/2012-TCU-Plenário, 
propõe-se que seja autorizado que a apuração dos motivos da alteração dos critérios de medição, 

bem como dos responsáveis seja realizada no processo que consolida as auditorias, 
TC-006.547/2012-5. 

385. A irregularidade referente às deficiências na fiscalização das obras foi dividida em três 
tópicos, quais sejam: atrasos injustificados; adiantamento de pagamentos; e ausência de avaliação 
do projeto executivo. 

386. Com relação aos atrasos injustificados, verificou-se que realmente foram enfrentadas 
diversas dificuldades, durante a realização do empreendimento, que causaram atrasos de 

cronograma, várias delas que fugiam ao controle da Seinfra. Sendo assim, as alegações foram 
acatadas pela unidade técnica, já que foram apresentadas evidências. 
387. Porém, as justificativas para tais atrasos e sucessivas prorrogações contratuais entregues 

por solicitação da equipe de auditoria não podem ser consideradas suficientes. Deve o órgão 
respeitar as formalidades quanto à assinatura de termos aditivos e passar a fundamentar melhor os 

motivos dos atrasos ou prorrogações de prazos contratuais, por meio de pareceres técnicos e 
jurídicos que deixem sempre motivada a necessidade e sejam mais claros e objetivos.  
388. Quanto à ausência de controle efetivo dos prazos e dos quantitativos executados, as 

alegações foram parcialmente acatadas pela unidade técnica. Devido às conhecidas dificuldades 
para se fiscalizar diversas obras simultaneamente, entende-se que a Seinfra/AM deve desenvolver 

uma metodologia de fiscalização que possibilite um efetivo controle sobre o recebimento de 
materiais pelos estaleiros (já que há serviços no contrato que são remunerados pelo fornecimento de 
materiais), sobre os prazos de execução das etapas de cada obra e sobre os quantitativos executados 

referentes a cada objeto contratual.  
389. Em que pese o fato de a Seinfra ter seguido os critérios de medição encaminhados 

juntamente com o projeto executivo, as alegações sobre a comprovação do adimplemento do 
fornecimento do aço e sobre os procedimentos de medição do serviço relacionado ao 
beneficiamento não podem ser acatadas, tendo em vista que não foram apresentadas documentações 

comprobatórias. Entretanto, tendo em vista as dificuldades constatadas por ocasião da visita às 
obras, bem como a constatação de que a deficiência no controle de recebimentos de materiais pela 

fiscalização não foi determinante para a ocorrência das irregularidades apontadas, não serão 
propostas punições aos fiscais da Seinfra/AM neste momento. Alerte-se, porém, que a reincidência 
das irregularidades poderá, futuramente, ensejar a aplicação de multa aos responsáveis.  

390. Entende-se pertinente a alegação da Seinfra/AM no sentido de que o Dnit seria o mais 
indicado para promover estudos visando encontrar soluções para os problemas já ocorridos em 

Localidade Processo
Valor da obra no 

Contrato 3/2010 (R$)

Sobrepreço 

(R$)

Sobrepreço 

(%)

Carauari TC 006.561/2012-8 17.429.821,37            1.816.856,52    11,6              

Guajará TC 006.290/2012-4 19.987.452,79            2.394.618,34    13,6              

Ipixuna TC 006.559/2012-3 16.065.065,70            1.965.453,34    13,9              

Itamarati TC 006.287/2012-3 14.203.517,15            2.233.929,98    18,7              

São Gabriel da Cachoeira TC 006.288/2012-0 13.257.677,86            1.743.642,32    15,1              

Consolidado 80.943.534,87            10.154.500,50  14,3              

Contrato 3/2010-Seinf/AM - Lote III
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certos terminais fluviais devido ao carreamento de materiais pelos rios, que causa acúmulo de 

sedimentos junto às estruturas navais. Isso porque qualquer alteração de projeto deve 
necessariamente ser aprovada pela autarquia, e também devido ao grande período de tempo que 

costuma decorrer entre as solicitações da Seinfra/AM referentes a projetos e a resposta do Dnit.  
391. Vale destacar que o Dnit, ainda que não seja o responsável pela fiscalização direta do 
andamento das obras, na condição de concedente dos recursos públicos federais, tem a obrigação de 

cobrar providências por parte da convenente sempre que detectar irregularidades que coloquem em 
risco o erário ou o atendimento da finalidade social que motivou a assinatura dos convênios. 

392. Por fim, as alegações do Consórcio Sistema Pri-Sólido focaram-se em demonstrar que suas 
atividades atendiam ao objeto de seu contrato com o Dnit, que seria de gerenciamento, e que tais 
atividades não se relacionariam com as atividades de fiscalização direta da obra, de 

responsabilidade da Seinfra/AM. Além disso, as atividades desse consórcio serviam de subsídio às 
do Dnit, apenas complementando as atividades daquela autarquia.  

393. Da mesma forma que na irregularidade anterior, a supervisão deficiente se repete nas 
demais auditorias temáticas em obras de terminais fluviais determinadas no Acórdão 
367/2012-TCU-Plenário, por isso, propõe-se que o assunto seja tratado no processo que consolida 

as auditorias, TC-006.547/2012-5, para que seja proposto encaminhamento único sobre a 
irregularidade. 

394. Além disso, neste processo, propor-se-á a alteração da gravidade do achado referente às 
deficiências a fiscalização, de IG-C para OI. 
395. Cabe, nesse momento, acrescentar informações sobre o Acórdão  

3.394/2012-TCU-Plenário, prolatado quando da apreciação do relatório que consolidou os 
resultados das fiscalizações temáticas em obras de terminais fluviais, realizadas pela Secob-4, hoje 

SecobHidroferrovia, por ocasião do Fiscobras 2012. Aquele acórdão já estampou importantes 
determinações no sentido de melhorar a gestão e a segurança desse tipo de obras. Cite-se trecho: 
Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Consolidação de Fiscalização Temática 
em obras de Construção de Terminais Fluviais de Pequeno Porte na Região Norte,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com 
fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, e 250, incisos II, III e V, do 
Regimento Interno, ante as razões expostas pelo Relator, em:  

9.1. realizar oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para que se 
manifeste, em até trinta dias, a contar da ciência, acerca da correção dos preços referenciais 

relativos aos terminais fluviais no Sicro, tendo por base os comandos da LDO e as referências 
adotadas pelo TCU nas análises das obras integrantes da fiscalização temática;  
9.2. determinar ao Dnit que somente aprove as prestações de contas dos convênios cujos objetos 

contemplem obras de terminais fluviais, inclusive as parciais, se os convenentes estiverem 
observando rigorosamente os critérios de medição estabelecidos nos editais e nos contratos de 

execução das obras, especialmente os referentes à aquisição e ao beneficiamento do aço naval, 
dispensada a unidade técnica do monitoramento desta determinação, que poderá ser acompanhada 
nos processos individuais de auditoria; 

9.3. determinar ao Dnit, que desenvolva, no prazo de cento e oitenta dias, estudo quanto à 
viabilidade de se criar soluções de abrigo e/ou proteção dos portos fluviais contra o carreamento de 

sedimentos e de outros materiais pela correnteza dos rios, com o objetivo de promover ajustes nos 
projetos de terminais fluviais de pequeno porte, e encaminhe as conclusões a este Tribunal; 
9.4. recomendar ao Dnit que, em futuros convênios que venha a firmar, estabeleça cláusula 

prevendo que somente haverá liberação de recursos se a fiscalização e a supervisão por parte do 
convenente estiver sendo efetiva, ou seja, se, no mínimo, houver análise rigorosa de solicitações de 

aditivos de prazo e de quantitativos e controle tempestivo sobre fornecimento de materiais e 
execução dos  serviços; 
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396. Considerando-se que foram alterados os critérios de medição estabelecidos no edital 

quando houve a elaboração dos documentos referentes ao projeto executivo, informação que só foi 
conhecida pelo Tribunal em momento posterior à publicação do Acórdão 

3.394/2012-TCU-Plenário, a análise dos fatos relacionados à determinação contida no item 9.2 
supra mostrou-se mais adequada no próprio processo consolidador, TC-006.547/2012-5. Desse 
modo, propor-se-á que seja autorizado à SecobHidroferrovia tratar, nesse processo, o assunto 

referente ao adiantamento de pagamentos, para que sejam apurados os motivos e os responsáveis 
pela alteração dos critérios de medição de forma integrada.  

397. Diante de todo o exposto, entende-se que as propostas desta instrução servirão para 
complementar as determinações já expedidas pelo TCU, tendo como objetivo a solução dos 
problemas que têm dificultado a regular execução das obras de terminais fluviais na Região Norte 

do país. 
BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

398. Entre os benefícios do exame deste relatório de auditoria pode-se mencionar a potencial 
correção de irregularidade consubstanciada no sobrepreço de R$ 1.816.856,52 identificado em obra 
contratada. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

399. Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmº Sr. 

Ministro-Relator AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI, com as seguintes propostas:  
I - Determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno, 
a autuação de processo de Tomada de Contas Especial, para adoção conjunta das providências 

necessárias ao aprofundamento da apuração dos fatos que provocaram prejuízo aos cofres públicos 
federais, à precisa quantificação do débito e à identificação e citação dos responsáveis solidários, 

em razão do superfaturamento configurado durante a execução do Contrato 3/2010-Seinf/AM, 
celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM) e o Consórcio 
Calha do Juruá, no que tange às obras dos Terminais Fluviais em Carauari (TC-006.561/2012-8), 

Guajará (TC-006.290/2012-4), Ipixuna (TC-006.559/2012-3), Itamarati (TC-006.287/2012-3) e São 
Gabriel da Cachoeira (TC-006.288/2012-0), todas no Estado do Amazonas, autorizando-se, desde 

logo, as diligências que se fizerem necessárias;  
II - autorizar a SecobHidroferrovia, no âmbito do processo que consolida as auditorias temáticas em 
obras de terminais fluviais determinadas no Acórdão 367/2012-TCU-Plenário, TC-006.547/2012-5, 

a: 
a) realizar a análise integrada dos valores referenciais para os serviços, com objetivo de 

determinar ao Dnit que adeque sua tabela de referência de custos - Sicro - de modo que os serviços 
tenham valores compatíveis com os referenciais de mercado,  
b) tratar o assunto referente ao adiantamento de pagamentos, para que sejam ap urados os 

motivos e os responsáveis pela alteração dos critérios de medição de forma integrada, e  
c) tratar o assunto referente à fiscalização deficiente, para que seja proposto encaminhamento 

de forma integrada sobre a irregularidade; 
III - autorizar a SecobHidroferrovia a alterar, no sistema Fiscalis, a classificação do indício de 
irregularidade ‘fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa’ de IG-C para OI; 

IV - encaminhar cópia do acórdão que o Tribunal vier a adotar, acompanhada do relatório e do vo to 
que o fundamentarem, à Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas, à Secretaria de 

Fiscalização de Obras Rodoviárias, responsável pelas contas do Dnit, ao próprio Dnit, à 
Seinfra/AM, ao Consórcio Calha do Juruá e à Empresa Sistema Pri Engenhar ia Ltda.;  
V - comunicar ao Ministério dos Transportes a adoção da medida proposta no item I, nos termos do 

art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal; 
VI - anexar cópia do acórdão que o Tribunal vier a adotar, acompanhada do relatório e do voto que 

o fundamentarem, bem como desta instrução, ao TC-006.547/2012-5, para que sejam tomadas as 
providências cabíveis no âmbito daquele processo; e  
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VII - apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na 

forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014.”. 
 

2. O secretário, em exercício, da SecobHidroFerrovia manifestou-se de acordo com os 
pareceres acostados aos autos.  
3. O Ministério Público não se manifestou.  

 
É o relatório. 
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VOTO 

 

 Tratam os autos de auditoria realizada nas obras de construção do Terminal Fluvial do 
Município de Carauari no Estado do Amazonas - PT nº 26.784.2073.113H.0013/2012, objeto do 
Convênio 206/2008-DAQ-Dnit celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit) e a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas - Seinfra, e do subsequente 
contrato, de número 3/2010-Seinf/AM, firmado entre a referida Secretaria e o Consórcio Calha do 

Juruá (Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação Ltda.), no valor de R$ 17.429.821,37.  
2. No presente momento processual apreciam-se as oitivas efetuados por força do Acórdão 
1.859/2012-Plenário, dirigidas ao Dnit, à Seinfra/AM, ao Consórcio Calha do Juruá e à Empresa 

Sistema Pri Engenharia Ltda. 
3. Concordo com as análises e conclusões oferecidas pela SecobHidroFerrovia em sua 

instrução, as quais acolho como razões de decidir. Entendo que a unidade técnica analisou com a 
profundidade e a neutralidade necessárias todas as questões.  
4. Por ter transcrito a instrução da secretaria técnica em seus termos essenciais para o 

relatório precedente, abstenho-me de detalhar as análises efetuadas assim como as irregularidades e 
respectivos danos que permaneceram após processadas as informações prestadas pelos referidos 

órgãos e entidades envolvidos - sobrepreços decorrentes de preços excessivos frente ao mercado, 
adiantamento de pagamentos e fiscalização ou supervisão deficiente -, sem prejuízo dos comentários 
que passo a fazer.  

 
I 

5.             Relativamente a “sobrepreços decorrentes de preços excessivos frente ao mercado”, após 
confrontar os valores constantes do orçamento do contrato 3/2010-Seinf/AM com os constantes do 
Sinap e do Sicro, sistemas adotados por este Tribunal como paradigmas, e com preços coletados no 

mercado local, para itens integrantes da curva ABC, a conclusão da unidade técnica, acolhendo 
parcialmente os argumentos apresentados pelos órgãos e entidades ouvidos, foi pela existência de 

sobrepreço total estimado em R$ 1.816.856,52 (inferior, portanto, aos R$ 2,57 milhões inicialmente 
estimados), já efetuada a compensação entre sobrepreços e subpreços, conforme tabela abaixo:  

 
 

Preço Unit. 

(R$)
Total (R$)

Preço Unit. 

(R$)
Total (R$) Sobrepreço (R$)

Beneficiamento do aço naval (mão-de-obra, eletrodos, equipamentos,tratamento e

pintura) - preço por tonelada de açobeneficiado
T 289,27 7.429,73               2.149.197,99 3.055,23                                 883.786,38                           1.265.411,61 

Transporte local de material de jazida DM T <= 15Km TKM 2103796,20 0,81                        1.704.074,92                                0,81            1.704.074,92                                             -   

Transporte fluvial de material por balsa, com capacidade de 500 t DIA 330,00 5.044,43               1.664.661,90 5.044,43                                1.664.661,90                                             -   

Revestimento geocelula PEAD, celula estreita (20 cm x20 cm), h = 75 mm,com

concreto fck >= 20 M Pa e tendão de polipropileno d= 10 mm, inclusive fixacao com

grampos de aco

M 2 8956,73 184,42                   1.651.800,14 156,31                                     1.400.026,46                           251.773,68 

Aquisição de aço naval (preço por tonelada de aço beneficiado) T 289,27 4.933,15                1.427.012,30 4.974,73                                1.439.040,14 -                           12.027,84 

Escavação mecânica e carga de material de 1ª categoria, na jazida M 3 79689,25 11,23                       894.910,27 6,64                                           529.136,62                          365.773,65 

Recuperação ambiental (revestimento em grama batatais) M 2 53926,17 14,95                      806.196,24 15,22                                        820.756,30 -                           14.560,06 

Geogrelha de poliéster de alta resistência 200kN- fornecimento e instalação M 2 18710,31 39,90                     746.541,36 45,77                                       856.370,88 -                         109.829,52 

Dreno bolsa de geotêxtil preenchida com seixo e tubo de150mm PEAD perfurado M 4188,60 104,57                   438.001,90 148,70                                      622.844,82 -                         184.842,92 

Transporte local em rodovia nao pavimentada DM T <= 10Km TKM 445475,36 0,81                        360.835,04                                0,81              360.835,04                                             -   

Geotextil não-tecido 200 g/m2 M 2 10629,54 30,46                     323.775,78 22,99                                        244.373,12                             79.402,66 

Tratamento superficial e pintura de área interna de flutuante (abaixo do nível de

convés)
M 2 4500,90 71,35                      321.139,21 34,04                                         153.207,41                            167.931,80 

Lastro de areia grossa M 3 4019,88 73,16                      294.094,42 73,85                                        296.868,13 -                              2.773,71 

Camada de rolamento em concreto de cimento Portland, resistencia a traçãona

flexão aos 28 dias fck <= 4,5 M Pa, com barras de transferência e de ligação,selagem

de juntas com mastique elástico, espessura 20 cm

M 2 1246,30 235,18                   293.104,83 130,00                                        162.019,00                            131.085,83 

Estaca perfurada em solo tipo raiz, Ø 25cm M 1747,00 142,43                   248.825,21 218,23                                       381.239,07 -                          132.413,86 

Brita (seixo ro lado) - fornecimento e espalhamento M 3 917,96 225,17                   206.697,05 342,74                                        314.621,61 -                         107.924,56 

Compactação de aterro 95% proctor normal M 3 69295,00 2,43                       168.386,85 2,39                                            165.615,05                                2.771,80 

Tratamento superficial e pintura de ponte e demais estruturas metálicas navais

(exceto flutuantes)
M 2 1045,00 135,77                   141.879,65 73,99                                            77.316,17                             64.563,48 

Poitas de 15 t (peso submerso) UN 6,00 20.397,86            122.387,16                     21.506,94                129.041,64 -                             6.654,48 

Tratamento superficial e pintura de áreas externas eimersíveisde casco de flutuante M 2 1097,80 105,46                   115.773,98                            50,47                  55.401,34                             60.372,64 

Bloco de concreto intertravado, e = 8 cm, tipostockholm, sobre camada de areia M 2 1114,52 96,85                     107.941,26 97,93                                         109.144,94 -                              1.203,68 

14.187.237,46 1.816.856,52

15.612.964,85 11,64%

         17.429.821,37 

Discriminação Unid. Quant.

valores contratados valores de referência

(D) Valor contratado da obra de Carauari (R$)

(A) Valor total da amostra selecionada (R$) (B) Total sobrepreço (R$)

(C) Valor total de referência (R$) = (D) - (B)
sobrepreço / referência = 

(B)/(C)
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6. Considerando o elevado percentual de execução do contrato, que não mais permite a 
retenção de pagamentos em montante suficiente a fazer frente ao dano estimado, a unidade técnica 

propõe a conversão dos autos em tomada de contas especial.  
7. Considerando, ainda, que sobrepreços foram observados nas demais auditorias de obras de 
terminais fluviais, a unidade técnica propõe que seja autorizada a análise integrada dos valores 

referenciais para obras e serviços do gênero, os quais seriam informados ao Dnit para adoção em seus 
sistemas referenciais de custos.  

 
II 

8. Com relação ao “adiantamento de pagamentos”, a unidade técnica entendeu que os 

argumentos apresentados pela Seinfra/AM e pelo Consórcio, no sentido de que os pagamentos foram 
efetuados conforme pactuado, não conseguiram afastar a ocorrência da irregularidade, especialmente 

em razão da clareza com que havia sido redigida a correspondente cláusula contratual.  
9. Entretanto, considerando que tal falha foi observada em todos os processos de auditoria de 
terminais fluviais, a unidade técnica propõe que os motivos para alteração dos critérios de medição e 

pagamentos pela Seinfra/AM sejam tratados no processo que consolida as auditorias em terminais 
fluviais, o TC-006.547/2012-5. 

 
III 

10. A terceira irregularidade foi descrita pela secretaria técnica como sendo “fiscalização ou 

supervisão deficiente ou omissa”, tendo sido observado que a Seinfra/AM não realizou o 
acompanhamento efetivo da obra sob análise, o que resultou no atendimento de pedidos de 

prorrogação de prazo contratual, na ausência de qualquer pedido de alteração de projeto sem que sua 
fundamentação estivesse adequada à realidade e de pagamentos de serviços que ainda não haviam sido 
realizados.  

11. A empresa contratada pelo Dnit para acompanhar as obras objeto do convênio, a Sistema 
PRI Ltda., por sua vez, também não fez constar em seus relatórios informações essenciais, tais como 

os percentuais de execução, as datas de entrega de materiais, ou as datas de conclusão dos serviços, por 
exemplo.  
12. A unidade técnica entende que as alegações oferecidas pela empresa Sistema Pri Ltda. 

podem ser acolhidas, vez que foi contratada pelo Dnit para gerenciamento e supervisão do andamento 
dos contratos, e não como fiscal de obra - responsável pela regular execução dos serviços, pelo 

cumprimento dos prazos e pelas medições -, o que estaria a cargo da entidade convenente, a 
Seinfra/AM, o que afasta sua responsabilidade pela irregularidade.  
13. As alegações da Seinfra/AM não justificaram integralmente as deficiências observadas na 

análise inicial dos projetos e na fiscalização da execução das obras.  
14. Com relação às falhas observadas na concepção dos terminais portuários e à necessidade 

de encontrar soluções, a unidade técnica opina porque seja acolhida a posição da Seinfra/AM no 
sentido de o Dnit ser o órgão mais indicado para conduzir tais tarefas.  
15. Novamente, considerando que a falha foi observada em todos os processos de auditoria de 

terminais fluviais, a unidade técnica opina seja tratada no processo de consolidação, o que permitirá 
um encaminhamento único sobre as deficiências na fiscalização.  

16. Além disso, propõe que as irregularidades relativas à fiscalização sejam reclassificadas de 
IG-C para OI, em vista das informações prestadas.  
 

IV 
17. As auditorias iniciais nos terminais fluviais foram individualizadas por terminal, o que 

permitiu uma análise mais detalhada de cada situação.  
18. Não obstante, entende que a apuração de sobrepreço realizada no âmbito do contrato, e não 
de cada obra, será processualmente mais econômica, e mais eficiente e eficaz em termos de resultados.  
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19. Assim, propõe que os sobrepreços observados nas obras dos Terminais Fluviais em 
Carauari (TC-006.561/2012-8), Guajará (TC-006.290/2012-4), Ipixuna (TC-006.559/2012-3), 

Itamarati (TC-006.287/2012-3) e São Gabriel da Cachoeira (TC-006.288/2012-0), terminais que são 
objeto de um único contrato, 3/2010-Seinf/AM, sejam apreciados em uma mesma tomada de contas 
especial que abrangeria as três situações: 

 
 
20. Concordo com a proposta oferecida pela unidade técnica  

 
V 

21. Complementando sua instrução, a SecobHidroFerrovia sugere que cópias da deliberação 

do Tribunal sejam encaminhadas à Secex/AM e à SecobRodov (contas do Dnit) e, ainda, 
acompanhadas de cópia do relatório de auditoria, sejam remetidas ao Dnit, à Seinfra-AM, ao 

Consórico Sanches Tripoloni - Erin, e à empresa Sistema Pri Engenharia Ltda.  
22. Propõe, ainda, seja comunicado ao Ministério dos Transportes a instauração da tomada de 
contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU.  

23. Concordo igualmente com essas propostas.   
Assim, e acolhendo as análises procedidas pela equipe de auditoria em sua instrução como 

razões de decidir, concordo com as propostas apresentadas e manifesto-me no sentido de que este 
Colegiado aprove o acórdão que ora lhe submeto.  
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de novembro de 
2014.  

 

 

 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 
Relator 

 

Localidade Processo
Valor da obra no 

Contrato 3/2010 (R$)

Sobrepreço 

(R$)

Sobrepreço 

(%)

Carauari TC 006.561/2012-8 17.429.821,37            1.816.856,52    11,6              

Guajará TC 006.290/2012-4 19.987.452,79            2.394.618,34    13,6              

Ipixuna TC 006.559/2012-3 16.065.065,70            1.965.453,34    13,9              

Itamarati TC 006.287/2012-3 14.203.517,15            2.233.929,98    18,7              

São Gabriel da Cachoeira TC 006.288/2012-0 13.257.677,86            1.743.642,32    15,1              

Consolidado 80.943.534,87            10.154.500,50  14,3              

Contrato 3/2010-Seinf/AM - Lote III
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ACÓRDÃO Nº 3129/2014 - TCU – Plenário  

 
1. Processo TC-006.561/2012-8 
2. Grupo: I - Classe:  V - Assunto: Relatório de Levantamento de Auditoria. 

3. Interessado: Congresso Nacional.  
3.1. Responsáveis: Eduardo Tuyoshi Chiba, 000.780.932-87;  Francisco de Assis Barbosa de Sousa, 

156.709.882-72;  Heitor Ribeiro da Câmara, 013.384.982-15;  Ivete Coelho Dibo Paes, 
237.511.492-91;  Jorge Ernesto Pinto Fraxe, 108.617.424-00;  Mario Jorge Dutra da Silva, 
025.841.582-72;  Moacir Ferreira Torres Júnior, 336.496.932-91;  Raiff Arruda Sabbag Law, 

216.679.898-55;  Silvio Figueiredo Mourão, 729.316.637-00;  Sistema Pri Engenharia Ltda, 
50.861.616/0001-25;  Thulio Osinski Balieiro, 383.810.988-07;  Waldívia Ferreira Alencar, 

202.023.772-53; Consórcio Calha do Juruá (Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação 
Ltda.). 
4. Unidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e Secretaria de 

Infraestrutura do Estado do Amazonas – Seinfra.  
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.  

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade técnica: SecobHidroFerrovia.  
8. Advogados constituídos nos autos: Miquéias Matias Fernandes, OAB/AM 1.516; José Julio dos 

Reis, OAB/DF 22.057; Renatta Lima de Oliveira, OAB/DF 19.879; Maria Auxiliadora Dias Carvalho, 
OAB/AM 7.279/AM, CPF 265.599.862-68; Adroaldo Alexandre Arruda da Silva, OAB 5483/AM, e 

outros. 
 
9. Acórdão: 

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria realizada pela 

SecobHidroFerrovia, objetivando verificar a execução das obras de Construção de Terminal Fluvial no 

Município de Carauari no Estado do Amazonas - PT nº 26.784.2073.113H.0013/2012, objeto do 
Convênio 206/2008-DAQ-Dnit celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (Dnit) e a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas - Seinfra.  
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com 

fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, e 250 e 276  do Regimento Interno, 

ante as razões expostas pelo Relator, em:  
9.1. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento 

Interno, a autuação de processo de Tomada de Contas Especial, para adoção conjunta das providências 
necessárias ao aprofundamento da apuração dos fatos que provocaram prejuízo aos cofres públicos 
federais, à precisa quantificação do débito e à identificação e citação dos responsáveis solidários, em 

razão do superfaturamento configurado durante a execução do Contrato 3/2010-Seinf/AM, celebrado 
entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (Seinfra/AM) e o Consórcio Calha do 

Juruá (Construtora Etam Ltda. e Juruá Estaleiros e Navegação Ltda.), no que tange às obras dos 
Terminais Fluviais em Carauari (TC-006.561/2012-8), Guajará (TC-006.290/2012-4), Ipixuna 
(TC-006.559/2012-3), Itamarati (TC-006.287/2012-3) e São Gabriel da Cachoeira 

(TC-006.288/2012-0), todas no Estado do Amazonas, autorizando-se, desde logo, as diligências que se 
fizerem necessárias;  

9.2. autorizar a SecobHidroferrovia, no âmbito do processo que consolida as auditorias temáticas 
em obras de terminais fluviais determinadas no Acórdão 367/2012-TCU-Plenário, 
TC-006.547/2012-5, a: 

9.2.1. realizar a análise integrada dos valores referenciais para os serviços, com objetivo de 
determinar ao Dnit que adeque sua tabela de referência de custos - Sicro - de modo que os serviços 

tenham valores compatíveis com os referenciais de mercado; 
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9.2.2. tratar o assunto referente ao adiantamento de pagamentos, para que sejam apurados os 

motivos e os responsáveis pela alteração dos critérios de medição de forma integrada, e  
9.2.3. tratar o assunto referente à fiscalização deficiente, para que seja proposto encaminhamento 

de forma integrada sobre a irregularidade; 

9.3. autorizar a SecobHidroFerrovia a alterar, no sistema Fiscalis, a classificação do indício de 
irregularidade “fiscalização ou supervisão deficiente ou omissa” de IG-C para OI; 

9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada das peças que a fundamentam, à 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas, à Secretaria de Fiscalização de Obras 
Rodoviárias, responsável pelas contas do Dnit, ao próprio Dnit, à Seinfra/AM, ao Consórcio Calha do 

Juruá e à Empresa Sistema Pri Engenharia Ltda.;  
9.5. comunicar ao Ministério dos Transportes a adoção da medida proposta no item 9.1, retro, 

nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal;  
9.6. anexar cópia deste acórdão, acompanhada das peças que o fundamentam, bem como da 

instrução da unidade técnica, ao TC-006.547/2012-5, para que sejam tomadas as providências cabíveis 

no âmbito daquele processo, e  
9.7. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado 

(item 9.1, retro), na forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014. 
 
10. Ata n° 45/2014 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 12/11/2014 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-3129-45/14-P. 

13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Augusto Nardes (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 
Aroldo Cedraz, José Jorge e José Múcio Monteiro.  

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Marcos Bemquerer 
Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: Weder de Oliveira.  

 
 

(Assinado Eletronicamente) 

JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
(Assinado Eletronicamente) 

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI 
Presidente Relator 

 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral, em exercício 
 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51994773.


