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Trata-se de Ação de Controle desenvolvida em
função de situações presumidamente
irregulares,
ocorridas
na
FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DO MARANHÃO - FUMA,
apontadas à Controladoria-Geral da União CGU, que deram origem ao Processo nº
00190.013336/2013-75. A fiscalização teve
como objetivo verificar a ocorrência de
supostas irregularidades na execução de obras
do Campus do Bacanga, além da análise da
contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços gráficos pela UFMA. As
obras verificadas foram as seguintes:
a)
Recuperação da malha viária do
Campus do Bacanga;
b)
Construção do Prédio do Centro
Pedagógico Paulo Freire;
c)
Construção do Prédio do Centro de
Convenções da Universidade Federal do
Maranhão - UFMA; e
d)
Construção do edifício da Biblioteca
Central da UFMA.
QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
CGU?
Verificou-se uma evidenciação de uma série de
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seguir: Falhas na elaboração do projeto
estrutural de construção do prédio da
Biblioteca Central, Atuação de servidor
contratado da Fundação Universidade do
Maranhão - FUMA como agente fiscalizador e
ente fiscalizado, Extravio de documento do
processo interno UFMA no 5612/2010-71 Construção do Edifício da Biblioteca Central;
Construção do Centro de Convenções
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1. Introdução

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações
presumidamente irregulares, ocorridas na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO, apontadas
à Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem ao Processo nº 00190.013336/2013-75.
A fiscalização teve como objetivo verificar a ocorrência de supostas irregularidades na execução
das seguintes obras do Campus do Bacanga:

a) Recuperação da malha viária do Campus do Bacanga;
b) Construção do Prédio do Centro Pedagógico Paulo Freire;
c) Construção do Prédio do Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão UFMA; e
d) Construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA.

A presente fiscalização objetivou, ainda, a análise da contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços gráficos pela UFMA, atendendo à representação acerca de supostas
irregularidades praticada pela UFMA na contratação destes serviços.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 01/04/2014 a 31/03/2015 sobre a aplicação
de recursos federais do programa 2032 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO,
ENSINO, PESQUISA / AÇÃO 8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE
ENSINO SUPERIOR no município de São Luís/MA.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao Serviço
Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e registros
fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários.
Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados,
tendo se manifestado em 26/01/2016, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes,
adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à
apuração das responsabilidades.
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Objeto da Fiscalização: Análise de proposta apresentada pela universidade federal interessada,
firmada por seu representante legal, com base em plano de reestruturação aprovado pelos órgãos
superiores, no exercício da autonomia universitária. A referida análise considerará a ampliação
projetada do número de estudantes; melhoria da taxa de atendimento com base na relação de
alunos por docente; expansão da oferta de vagas, principalmente noturnas; melhoria de fluxo e
redução estimada das taxas de evasão. Transferência de recursos após aprovação da proposta.
Denúncia Procede: Sim
Observações Relevantes:
NÃO HÁ OBSERVAÇÕES RELEVANTES
1.

Introdução

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações
presumidamente irregulares, ocorridas na FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO,
apontadas à Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem ao Processo nº
00190.013336/2013-75.
A fiscalização teve como objetivo verificar a ocorrência de supostas irregularidades na execução das
seguintes obras do Campus do Bacanga:
a) Recuperação da malha viária do Campus do Bacanga;
b) Construção do Prédio do Centro Pedagógico Paulo Freire;
c) Construção do Prédio do Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão UFMA; e
d) Construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA.
A presente fiscalização objetivou, ainda, a análise da contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços gráficos pela UFMA, atendendo à representação acerca de supostas
irregularidades praticada pela UFMA na contratação destes serviços.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 01/04/2014 a 31/03/2015 sobre a aplicação
de recursos federais do programa 2032 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POSGRADUACAO, ENSINO, PESQUISA / AÇÃO 8282 - REESTRUTURACAO E EXPANSAO DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR no município de São Luís/MA.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e registros
fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários.

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, tendo
se manifestado em 26/01/2016, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as
providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração das
responsabilidades..
2.
Resultados dos Exames
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de monitoramento
a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de medidas
preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da execução dos
Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas especiais, as quais serão
monitoradas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União.
Falhas na elaboração do projeto estrutural de construção do prédio da Biblioteca Central.
(001)
Tipo de Constatação: Falha Média
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060205 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Procedimento: 0001 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fato
O Projeto Arquitetônico e Complementares para a Construção do Edifício da Biblioteca Central
da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) foi contratado em julho de 2009 pela Fundação
Josué Montello (CGC-MF no 01.441.372/0001-16), instituição de direito privado credenciada
como Fundação de Apoio junto aos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia
(MCT), tendo como finalidade principal apoiar o Hospital Universitário da Universidade Federal
do Maranhão (HUUFMA). A contratação foi decorrente da Licitação na Modalidade
Concorrência, de no 02/2009, nos termos do Processo Administrativo no 41/2009-FJM, sendo
vencedora do certame a empresa Hermes Fonseca & Cia Ltda. (CNPJ no 01.620.672/0001-62). O
valor total deste contrato (Contrato no 27/2009/FJMontello, de 10/07/2009) foi de R$ 183.788,32
(cento e oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos). A
responsabilidade técnica pela elaboração do Projeto Arquitetônico e Complementares, que inclui
o projeto estrutural, foi do Sr(a). CPF ***.277.782-**, sócio da empresa Hermes Fonseca & Cia
Ltda., conforme ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no 475.262, emitida pelo CREAMA em 23/10/2009.
No processo relativo à contratação dos projetos da Biblioteca Central, encaminhado pela UFMA
em atendimento à Solicitação de Fiscalização no 201316813/007, consta, entre outros documentos,
a proposta apresentada pela empresa Hermes Fonseca, o contrato celebrado entre a empresa e a

Fundação Josué Montello e a documentação referente à habilitação jurídica e regularidade fiscal
das empresas participantes da licitação. Entretanto, não está anexado ao processo o projeto
arquitetônico e complementares entregues pela empresa contratada, o que abrange, entre outros
documentos, o Orçamento do Custo Global da Obra (OCG), com estimativa detalhada e
fundamentada em quantitativos de serviços, materiais e fornecimentos propriamente avaliados,
conforme especifica o Termo de Referência (Anexo I do Edital da Concorrência no 02/2009
CPL/FJM).
O Contrato para a Construção do Edifício da Biblioteca Central da UFMA (Contrato no 31/2010
– CEL/PRECAM, SICON no 63/2010) foi assinado em 30/09/2010 pela Prefeitura de Campus da
Universidade Federal do Maranhão – PRECAM/UFMA (Contratante) e pela empresa Lajes
Engenharia e Construções Ltda. – LAJES (Contratada, CNPJ 12.494.829/0001-77, representada
pelo Sr(a). CPF ***.167.233-**), contrato este objeto do Edital Concorrência no 06/2010CEL/PRECAM – SIDEC no 06/2010 (licitação realizada na modalidade CONCORRÊNCIA, tipo
MENOR PREÇO, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL). O custo máximo
calculado para essa contratação foi de R$ 13.420.224,98, conforme Orçamento Analítico
elaborado pelo Departamento de Projetos e Obras da UFMA (DEPRO/UFMA), cujo valor
encontra-se especificado no item 1.2 do Edital supracitado.
A proposta vencedora do certame licitatório foi apresentada pela empresa LAJES, no valor de R$
10.798.253,24, que corresponde a 80,5% do custo máximo apresentado no Edital. Atendendo à
notificação feita no Resultado do Julgamento das Propostas da Concorrência pela Comissão
Especial de Licitação (CEL) da PRECAM/UFMA, a empresa ENGEPEC Engenharia,
Gerenciamento, Planejamento e Construções Ltda. (CGC-MF 69.414.167/0001-03, Inscr.
Estadual 12.131.177-5), 2ª classificada na licitação, apresentou nova proposta cobrindo os valores
apresentados pela empresa LAJES, haja vista a mesma estar enquadrada na qualidade de empresa
de pequeno porte – EPP / microempresa – ME. Entretanto, a empresa ENGEPEC solicitou
posteriormente à CEL que desconsiderasse a sua última proposta apresentada, alegando ter
constatado que a redução dos preços apresentados inicialmente por ela comprometeria a execução
da obra e, por tal razão, decidiram pela desistência da mesma. Desta forma, o Contrato foi
celebrado com a empresa LAJES, no valor correspondente ao valor da sua proposta vencedora
(R$ 10.798.253,24) e com prazo de vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses.
O Edifício da Biblioteca Central consiste em 1 (um) pavimento térreo, 3 (três) pavimentos tipos,
cobertura, casa de máquinas e caixa d’água. Entre as especificações técnicas constantes em
Memorial Descritivo e no Projeto Estrutural estão:
• Adoção do sistema estrutural em concreto armado;
• Fundações diretas em sapatas;
• Vigas pré-fabricadas protendidas, com utilização de aço de protensão 190 RB – 15.2 e
resistência característica do concreto maior ou igual a 30 MPa; e
• Adoção de lajes nervuradas com cubas com espessura e = 25 cm, e lajes maciças com
espessuras de 20 cm e 15 cm.
Embora a responsabilidade técnica pelo projeto arquitetônico e complementares seja do Sr(a).
***.277.782-**, os autores do projeto estrutural são os Sr(a). ***.751.093-** e Sr(a).
***.618.403-**, conforme verificado em documentação encaminhada pela UFMA. Em consulta

ao Sistema Macros/ATIVA, identificou-se que ambos são sócios-administradores da empresa
Concreto Engenharia de Projetos Ltda., CNPJ 07.170.269/0001-65, uma empresa de pequeno
porte com natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada, sediada na cidade de São Luís e
cuja atividade econômica principal é o fornecimento de serviços de engenharia (CNAE Principal:
7112000). No sítio eletrônico da empresa (http://www.concreto.eng.br/produtos/lajes/) consta a
informação de que a empresa atua, entre outras atividades, na fabricação de Lajes Pré- Fabricadas
Protendidas (“vigotas protendidas em forma de um ‘T’ invertido, com armadura ativa prétensionada totalmente englobada pelo concreto da vigota, utilizadas para compor as lajes
nervuradas de concreto protendido”). Esta solução técnica foi adotada no projeto estrutural da
Biblioteca Central, conforme especificações técnicas do projeto já citadas anteriormente.
Em 09/08/2012, a empresa LAJES encaminhou para a PRECAM/UFMA o Ofício no 02/2012-ST,
requerendo a concessão de aditivo de serviços ao contrato no valor de R$ 2.485.576,33 que
corresponde a 23,02% do valor original do contrato. Na justificativa apresentada pela empresa
executora, constam as seguintes informações:
• Movimentação e retirada de um maior volume de terra nos serviços de terraplanagem e corte
do terreno natural do que os previstos em projeto e planilha orçamentária;
• Solicitação da Delegacia Regional do Trabalho – DRT de adequação das instalações
provisórias no canteiro de obras (banheiros, vestiário, refeitório e dependências de escritório e
almoxarifado);
• Mudanças constantes de projeto, como a substituição de lajes tipo TG pré-moldadas e de vigas
pré-moldadas protendidas – VPPs por lajes nervuradas com vigas protendidas intermediárias
moldadas in-loco, que resultaram, segundo as informações relatadas pela empresa LAJES, em
aumento substancial de volume de concreto, ferro e quantidade de cabos de aço para protensão;
• Erro na especificação de projeto dos pesos específicos dos cabos para protensão;
• Necessidade de utilização de escoramentos metálicos especializados não previstos em projeto
e planilha orçamentária; e
• Adição de 85,42 m de muro de arrimo, que resultaram em volume adicional de outros serviços
como escavação e reaterro, concreto, ferragens e formas.
Ainda sobre as motivações para a solicitação de aditivo de serviços, a empresa LAJES informou,
por meio do Relatório – ST s/n de 03/10/2012, a ocorrência de problemas relacionados ao serviço
de protensão das VPPs. Segundo consta neste Relatório, houve ruptura (explosão) da cabeceira de
duas vigas no momento do tensionamento dos cabos de protensão. Há registro da ocorrência deste
fato no Diário de Obras em 20 de agosto de 2011. Após vistoria técnica com a presença do
Engenheiro fiscal da UFMA (Sr(a). ***.876.403-**) e do engenheiro calculista autor dos projetos
estruturais (Sr(a). ***.751.093-**), foram definidas modificações nas armações de fretagem e no
posicionamento da ancoragem dos cabos de protensão, além do aumento no coeficiente de
resistência a compressão Fck de 30 MPa para 40 MPa. O relatório da empresa executora contém
a seguinte descrição do fato ocorrido:
“Dado início na produção das Vigas Pré-moldadas Protendidas – VPP’s, seguindo o projeto de
armação de ferragens do caderno estrutural, foram concretadas as duas primeiras Vigas com
concreto de FCK de 30 Mpa, cuja especificação do calculista rege que poderá ser protendida as
vigas que alcançarem resistência mínima de 21 Mpa, que em média dar-se com três dias. Uma

vez alcançada esta resistência, foi chamada a empresa CAP Protensões para efetuar o
tensionamento dos cabos, que possuem uma carga de 15 Ton cada, totalizando oito cabos e 120
Ton de tensão total por viga.”
Como pode ser observado no trecho acima, O Relatório – ST s/n de 03/10/2012 traz a informação
de que a empresa responsável pela protensão dos cabos que resultaram no rompimento da
cabeceira das vigas foi a empresa CAP Protensões. Tal informação foi confirmada pelo Sr.
Coordenador de Fiscalização do DEPRO, em email encaminhado no dia 12/08/2014. Em consulta
ao Sistema Macros/ATIVA, verificou-se que a empresa CAP Protensão e Construções Ltda.
(Nome Fantasia: CAP Protensão), CNPJ 09.624.532/0001-74, é uma Empresa de Pequeno Porte,
com natureza jurídica de Sociedade Empresária Limitada, sediada na cidade de São Luís/MA e
cuja atividade econômica principal é a construção de edifícios (CNAE Principal: 4120400). A
empresa foi aberta em 13/06/2008 e apresenta em seu quadro societário, desde a data da sua
abertura, o Sr(a). ***.876.403-** que, por sua vez, exerce o cargo de Engenheiro Área (E 104) da
Fundação Universidade do Maranhão – FUMA, com ingresso no órgão em 15/06/2009, conforme
evidenciado em consulta ao Sistema Macros/ATIVA. De acordo com informações constantes no
sítio eletrônico da empresa (http://www.capprotensao.eng.br/pagina_ler.php?permalink=aempresa), a mesma atua na prestação de serviços “em obras de Estrutura em Concreto
Protendido, utilizando tanto o sistema aderente, quanto o sistema não aderente de
monocordoalhas engraxadas”. Esta questão será abordada no item 2.1.2 deste relatório.
Concomitante à solicitação de aditivo de serviços acima relatada, a empresa LAJES encaminhou
à PRECAM/UFMA o Ofício no 03/2012-ST, de 09/08/2012, solicitando prorrogação do prazo de
vigência contratual por mais 300 (trezentos) dias, pelos mesmos motivos que fundamentaram a
solicitação do Aditivo de serviços. Em sua justificativa técnica anexa ao Ofício no 03/2012-ST, a
empresa executora apresentou as seguintes informações adicionais:
“Devido à metodologia do sistema construtivo especificado em projeto, que consiste em
confeccionar vigas pré-moldadas protendidas e depois por meio de içamento colocá-las em
posição de capeamento, encontramos dificuldades para locação de equipamento especializado
(Guindaste de Alta Capacidade – 130 ton) para içamento das VPP’s (Vigas Protendidas Prémoldadas), que tem por peso medido de 12.000 kg para o nível N-200. Em reunião realizada no
dia 18 de janeiro de 2012, na presença dos Srs (as). Eng. Fiscal da UFMA, Eng. Projetista
Estrutural, Diretor da Lajes Engenharia e Eng. Responsável pela obra, posto em vista da
impossibilidade de içamento das VPP’s para os demais níveis devido à altura e o raio de ação do
equipamento, que fazia necessário um de maior porte (GD-500 Ton), foi adotada a mudança do
método construtivo pelo Engenheiro Calculista (Eng. Projetista Estrutural) para ‘Laje nervurada
com Vigas Protendidas Intermediárias moldadas in-loco’ para os níveis superiores (N-300, N400, N-500) deste edifício, além dos projetos das lajes maciças que não constam detalhamento
nos projetos estruturais, sendo assim um novo Projeto Estrutural para estes, o qual recebemos
no dia 07 de fevereiro de 2012 somente o Projeto para o nível N-300, ficando pendente de projeto
os demais níveis. Ainda assim, com problemas constantes de compatibilização de projetos, no dia
13 de fevereiro do ano corrente detectou-se uma inviabilidade estrutural com a inversão das vigas
V-305, V-304, V-303 e V-302 para com a V-306, que foi comunicado ao Engenheiro Projetista
(Estrutural) e solicitado uma visita técnica para geração de Projeto de adequação , ao qual nos

foi entregue somente no dia 19 de abril de 2012, onde os demais ainda não recebemos até o
momento.
Levando em consideração tais mudanças de técnicas e métodos construtivos e as cargas
estruturais determinadas pelo porte do edifício, e tratando-se de lajes ímpares, faz-se necessário
a realização de escoramento metálico especializado, não previstos em planilha orçamentária, em
todos os Níveis da edificação. Tal circunstância impossibilita o andamento de outros serviços tais
como alvenaria, reboco e revestimento, uma vez que as maiores áreas de paredes são de vedação
que se encontram sob vigas de grande porte que precisam ser escoradas para execução dos níveis
superiores.
Além dessas variáveis, há também outros serviços não previstos em planilha orçamentária que
são objeto de projeto, mas não constam em nosso cronograma, como o acréscimo de um grande
volume de concreto a ser aplicado em uma extensão do muro de arrimo que circunda o edifício,
que totaliza 85,42 metros lineares de muro, e que implicam em escavação, armação e reaterro de
área de abrangência, além da contenção de concreto armado sob a passarela de entrada do
prédio, painel de concreto armado na entrada principal do prédio e reservatório inferior
(cisterna)."
Na Justificativa de Serviços para Complementação da Obra e Serviços de Engenharia, elaborada
pelo Sr(a). engenheiro fiscal da obra, também consta como uma das razões para o Aditivo as
constantes mudanças no projeto estrutural solicitadas pela fiscalização da obra. O Aditivo foi
aprovado e assinado em 01/11/2012, no valor solicitado pela empresa LAJES (Termo Aditivo no
82/2012-CEL/PRECAM – SICON no 03/2012, no valor de R$ 2.485.576,33).
Conforme exposto anteriormente, dentre as justificativas apresentadas pela empresa LAJES para
a solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 300 (trezentos) dias (Ofício
no 03/2012-ST, de 09/08/2012), consta a dificuldade encontrada pela empresa executora na
“locação de equipamento especializado (Guindaste de Alta Capacidade – 130 ton) para içamento
das VPP’s (Vigas Protendidas Pré-moldadas)”, no caso específico das VPPs do nível 200, além
da impossibilidade de içamento das VPPs dos demais níveis (300, 400 e 500) devido à altura e ao
raio de ação destes equipamentos. Ainda segundo informações da empresa executora constantes
no Ofício supracitado, “foi adotada a mudança do método construtivo pelo Engenheiro Calculista
– Sr(a). F. G. para ‘Laje nervurada com Vigas Protendidas Intermediárias moldadas in-loco’
para os níveis superiores (N-300, N-400, N-500) deste edifício”.
O diário de obras da Biblioteca Central contém os seguintes registros acerca das dificuldades
encontradas na locação de guindastes e no içamento das vigas pré-fabricadas:
Quadro 01 – Registros no diário de obras sobre locação de guindastes
Data
11/11/2011

Registro no Diário de Obras
"Relocação das VPPs 01, 02, 03, 04, 05 e 06 nível 200 com guindaste QY - 100 K."

13/01/2012

"Visita do técnico de guindaste para averiguação da disposição das vigas a serem içadas
para a laje."

16/01/2012

"Liberado o cadastro da empresa junto a Locar e recebido a proposta para locação do
guindaste de 110 Ton."

Data
18/01/2012

Registro no Diário de Obras
"Reunião com Srs. M.C., F.G., M.C. e engenheiro C.H.F., solicitou-se a mudança das
lajes dos níveis 300 e demais devido à dificuldade de disponibilidade de guindastes."

24/01/2012

"A Informa disposição de guindastes apenas a partir de 12/02."

30/01/2012

"Contato com a empresa Locações sobre guindaste"

31/01/2012

"Visita técnica dos operadores dos guindastes de 75 ton da "

01/02/2012

"Chegada de 2 guindastes para locação das vigas."

02/02/2012

"Cancelamento do contrato com a , pela contratada, devido à falta de acessórios para
içamento das vigas."

16/02/2012

"Armação e forma da V - 304 e 305. Tentativa de locação de guindaste de 130Ton da
empresa Veronez Locação, pelo descumprimento da proposta por parte da Locar."

07/03/2012

"Visita técnica dos operadores da Locar, para análise do manejo das VPP-N200."

09/03/2012

"Chegada de guindaste 100Ton."

11/03/2012

12/03/2012

"Executado içamento de 3 VPPs para o nível-200. Devido ao peso de trabalho ter
excedido 11Ton, diminuindo assim o raio de trabalho do guindaste, foi inviável a
colocação das VPPs restantes, sendo necessário o aluguel de máquina com maior
capacidade."
"Solo instável impede retirada do guindaste."

16/03/2012

"Guindaste ainda sem poder ser retirado."

31/03/2012

"Locação de VPPs com guindaste 130Ton da empresa Locar."

02/04/2012

"Retirada do guindaste. Aguarda projeto da V-306."

21/10/2012

"Chegada de guindaste 200Ton (líder). Içamento das VPPs do N-200 ala-02."

Pode-se considerar que as dificuldades encontradas para operação destes guindastes no local da
obra resultam de uma falha na elaboração do projeto, uma vez que as condições do terreno e o
espaço disponível para manobra destas máquinas eram de conhecimento dos responsáveis pela
elaboração do projeto arquitetônico e complementares, conforme Declaração de Visita ao Local
da Obra emitida pela empresa Hermes Fonseca e Cia Ltda. em 15/05/2009. O item 6.2.5 – b2) do
Edital da Concorrência no 02/2009 CPL/FJM é muito claro ao imputar esta responsabilidade aos
autores do projeto:
“b2) Realizada a visita, não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por parte do licitante,
com ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento do local da obra, ou das
dificuldades a eles inerentes, de acordo com o Projeto de Engenharia, ANEXO I deste Edital, com
o intuito de eximir-se de responsabilidades”.
Desta forma, ao optar pelo sistema construtivo especificado em projeto (vigas pré-fabricadas nos
níveis 200, 300, 400 e 500), o que necessariamente requereria a utilização de equipamento
especializado para içamento destas vigas, a empresa responsável pela elaboração do projeto
deveria ter se certificado de que as condições do terreno e a sua topografia permitiam a utilização
de equipamento especializado para este fim.
De forma análoga à licitação para contratação do projeto arquitetônico e complementares, o Edital
da Concorrência no 06/2010-CEL/PRECAM – Construção do Edifício da Biblioteca Central
exigia que as empresas participantes do certame apresentassem uma Declaração de Visita Técnica
ao local da obra para certificarem-se das condições de execução e peculiaridades. A empresa

LAJES, vencedora do certame, realizou sua visita técnica no dia 09/06/2010, conforme declaração
anexa ao processo UFMA 5612/2010-71. Assim, embora na planilha orçamentária elaborada pelo
DEPRO/UFMA não constasse nenhuma referência a serviços de locação de guindastes para
içamento de vigas e que, pelos motivos expostos acima, a utilização de vigas pré-fabricadas se
configure uma falha na elaboração do projeto, as empresas participantes do certame tiveram
acesso ao projeto executivo da obra e suas especificações técnicas.
Desta forma, as dificuldades relatadas no diário de obras na operação de guindastes para içamento
de vigas pré-fabricadas, no local da obra da Biblioteca Central, não podem ser consideradas um
fato imprevisível, uma vez que a empresa LAJES certificou-se, por meio de prévia visita ao local
da obra, da topografia do terreno e das condições de execução e peculiaridades do local.
Após análise da documentação encaminhada pelo DEPRO/UFMA em atendimento a solicitações
de fiscalização (processo de contratação do projeto arquitetônico e complementares; processo de
contratação da construção; processos de medições da obra; projetos estruturais originais e
modificados; diário de obras; entre outros), verificou-se a ocorrência das seguintes alterações de
projetos:
Quadro 02 - Alterações/ajustes no projeto estrutural - Registros no diário de obras
Modificação das vigas VPP201 a VPP251 (Prancha 23/79) nível 200, com substituição para pós-tensão
e aumento da viga T para 1m de mesa, e substituição para laje nervurada.
• 14/05/2011: Recebe do Sr(a) engenheiro fiscal da UFMA os projetos MODIFICADOS das vigas
VPP201 a VPP251 (Prancha 23/79) nível 200, onde consta substituição para pós-tensão e aumento da
viga T para 1m de mesa. Recebe também a substituição para laje nervurada (Prancha 05/79)
Modificações das armações da fretagem e no posicionamento da ancoragem dos cabos de protensão.
• 23/08/2011: Visita do Sr(a). engenheiro fiscal da UFMA, Sr(a). engenheiro calculista e autor dos
projetos de engenharia - estrutural, Sr(a). engenheiro da empresa Lajes e Sr(a). arquiteto da empresa
Lajes: acordaram a modificação do detalhe de projeto referente à fretagem da armação da viga VPP001 (201 a 251) e modificação nos pontos de ancoragem da protensão, cuja modificação constará em
revisão de projeto e cujo esboço será anexado neste diário.
Mudança da laje do nível 300 + vigas invertidas (V-304, V-305, V-306, V-315, V-317, V-334, V-335):
conjunto de plantas recebido pela Lajes em 07/02/2012, referente à mudança da laje do nível 300 e às
vigas invertidas da rampa do nível 300. Modifica protensão.
• 07/02/2012: Enviado pelo Sr(a). engenheiro calculista a modificação dos projetos para a laje do nível
300 e a revisão modificada do vigamento e protensão, além da modificação das vigas 304 e 305 da
rampa que passaram a ser invertidas, mas com a mesma armação anterior.
• 02/03/2012: Recebe projetos da V - 315 e 317.
• 21/03/2012: Recebe projetos modificados da V - 334 e 335 de composição do nível 300, devido a
uma mudança no projeto executivo.
Inviabilidade estrutural com a inversão das vigas V-305, V-304, V-303 e V-302 para com a V-306.
• 13/02/2012: Inversão das vigas 304 e 305, situadas na rampa de acesso dos pavimentos (1o. para 2o.
Pavimento), criou conflito com a viga de apoio das mesmas (V 306), que não poderá ser invertida,
necessitando de modificação de projeto estrutural de armação de ferro e forma. Solicita presença do
Sr(a). engenheiro calculista para análise da questão.
• 19/03/2012: Visita técnica do Sr(a). engenheiro calculista, com a presença do Sr(a) Diretor da
empresa Lajes, engenheiro da empresa Lajes e arquiteto empresa Lajes para solução da V - 306. Solução
encontrada, projeto modificado a ser encaminhado pelo Sr(a). engenheiro calculista.
• 28/03/2012: Nova visita do Sr(a). engenheiro calculista para definir caso da V-306, que causa atraso
na obra.
• 19/04/2012: Recebe projeto da V-306 da rampa do nível 300.

Quadro 02 - Alterações/ajustes no projeto estrutural - Registros no diário de obras
Reforço no pilar P-39 e viga V-318.
• 03/05/2012: Recebe projeto constando um estribo de reforço no pilar P-39 e viga V-318.
Projeto estrutural de Mísula “Console” para apoio das vigas que coincidem com o alinhamento dos
pilares no nível 200, conforme citado no Relatório – ST da empresa Lajes, de 02/10/2012, página 446
do Processo 23115.013640/2012-30: Aditivo de Prazo Biblioteca Central.
• 18/05/2012: Executado prolongamento da V-333 para possibilitar a blocagem dos 24 cabos de
protensão, conforme orientação do engenheiro calculista.
Projeto estrutural de mudança do método construtivo de pré-moldado (laje tipo "TG" pré-moldadas)
para laje nervurada com vigas protendidas intermediárias moldadas "in loco" para os níveis superiores
(N-300, N-400, N-500).
• 18/09/2012: Recebe por email conjunto de pranchas modificadas do N-400 para laje nervurada com
vigas protendidas moldadas in-loco, incluindo: forma, ferragem positiva; ferragem negativa e detalhe
de vigas protendidas. Além da viga em diagonal (modificada) para o N-200 ala-02, com acréscimo de
2 cabos de protensão.
• 09/05/2013: Recebe projeto de forma do N-500, a ser encaminhado para o projetista elaborar o
projeto de escoramento. Aguarda projeto de armação do N-500 para compra de ferro e cordoalha da
protensão.
Substituição de VPPs que tiveram aumento no coeficiente de resistência a compressão FCK de 30MPa
para 40 Mpa, após rompimento de cabeça durante a protensão para o nível 200.
• 20/08/2011: Tensionamento dos cabos da VPP-001 (201 a 251) com ROMPIMENTO da cabeça (1)
da viga, com registro fotográfico e acompanhamento de engenheiro da UFMA. O acontecido será
comunicado ao Sr(a). engenheiro calculista e DEPRO.
• 22/08/2011: Visita do Sr(a). engenheiro fiscal da UFMA para verificação do ocorrido na protensão.
• 23/08/2011: Visita do Sr(a). engenheiro fiscal da UFMA, Sr(a). engenheiro calculista e autor dos
projetos de engenharia - estrutural, Sr(a). engenheiro da empresa Lajes e Sr(a). arquiteto da empresa
Lajes: acordaram a modificação do detalhe de projeto referente à fretagem da armação da viga VPP001 (201 a 251) e modificação nos pontos de ancoragem da protensão, cuja modificação constará em
revisão de projeto e cujo esboço será anexado neste diário.
Vigas que não constam no projeto estrutural.
• 22/11/2012: Corte em terreno para vigas que não constam no projeto estrutural.
Escada principal de entrada do prédio, muro de contenção sob a passarela de entrada (elaboração,
adequação e execução do projeto de acréscimo da contenção do jardim na lateral da escadaria - rampa
de acesso principal), painel de concreto da fachada do prédio e reservatório de água inferior (cisterna),
concebidos no Projeto Arquitetônico Executivo mas não contemplados nos cálculos estruturais.
• 09/04/2013: Recebe projeto de detalhamento estrutural da fachada principal.
• fim maio/2013: Acréscimo da construção do muro de contenção do talude do acesso principal
conforme projeto.
Alterações necessárias nas vigas V426, V427, V517 e V530, sobretudo nas vigas do nível 400, em
virtude do projeto estrutural estar incompatível com o projeto arquitetônico.
• fim maio/2013: Email do Sr(a). engenheiro fiscal da UFMA, de 31.05.13, encaminha "últimas
revisões da Biblioteca" recebidas de ********@concreto.eng.br (2 arquivos em anexo: 1333-ESTVIG503-R e 1333EST-N200-MU). Há, ainda, documento encaminhado pela empresa Lajes com
informações sobre acréscimo de serviços referente à "modificação da viga V517 e V530 (de 0,35x1,17
para 0,35x2,30) conforme projeto prancha 03/06 na data 02/06/2013."
• 14/06/2013: Em anexo o orçamento da modificação das vigas V426 - V427, recebidas na data
14/02/2013.
Projeto Estrutural do N-600 e N-700 com acréscimo de ferragem.
• 10/09/2013: Recebe projeto estrutural do N-600 e N-700 com acréscimo de ferragem.
Revisões necessárias nos projetos das caixas d’água e da casa de máquinas do elevador. Alterações no
projeto da casa de máquinas ocorreram pela necessidade de se adaptar o poço do elevador.

Quadro 02 - Alterações/ajustes no projeto estrutural - Registros no diário de obras
• 22/07/2013: Solicita à fiscalização o projeto estrutural da coberta da sala da máquinas do elevador e
a revisão da estrutura das caixas d'água.

O Diário de Obras contém, ainda, os registros abaixo relacionados, que tratam de serviços
adicionais contemplados no Termo Aditivo no 82/2012-CEL/PRECAM – SICON no 03/2012, de
01/11/2012:
Quadro 03 - Acréscimos de serviços - Registros no diário de obras
Necessidade, detectada pela Lajes, de aumentar o volume de escavação das fundações "sapatas diretas"
para encontrar leito rígido. Aumento do volume de concreto e ferro para os arranques de pilares
executados, que tiveram suas profundidades acrescidas.
• 03/02/2011: Escavação da sapata S-202 coincide com antiga fossa, aguarda solução da fiscalização.
• 15/02/2011: Solicita à fiscalização solução para locação das sapatas S-28 e S-39 em terreno sem
sustentação.
Acréscimos de serviços necessários para atender à fiscalização do Ministério do Trabalho, através da
Norma Reguladora NR-18.
• 19/09/2012: Inspeção das auditoras fiscais do trabalho, com vistoria das instalações e do canteiro de
obras.
Acréscimo de volume de concreto do muro de arrimo, que totaliza 85,42 metros lineares de muro.
• 30/10/2012: Visita do Sr(a). Coordenador de Obras do DEPRO/UFMA para autorizar modificação
no seguimento do muro de arrimo, devido a já executada urbanização e pavimentação da via adjacente
dos muros, para que, durante a execução, não houvesse interferências.

Com base em informações constantes no diário de obras, verificou-se que algumas alterações no
projeto estrutural ocorreram em momento anterior aos problemas relatados pela empresa
executora e pelo DEPRO/UFMA. Em 14/05/2011, conforme informações disponíveis no Diário
de Obras, a fiscalização da obra e a empresa LAJES receberam do Sr(a). ***.876.403-** os
projetos modificados das vigas VPP201 a VPP251 (Prancha 23/79) nível 200, onde consta
substituição para pós-tensão e aumento da viga T para 1m de mesa. Recebem, ainda, a substituição
para laje nervurada (Prancha 05/79). O Projeto original (Prancha 23/79: Vigas - Armação do Nível
200 - 06/08) especifica que estas vigas teriam protensão do tipo PRÉ-tensão1. Ainda segundo
relatos do Diário de Obras, no dia 20/08/2011 foi executado o serviço de tensionamento dos cabos
da viga VPP-001 (201 a 251) com rompimento da cabeça (1) da viga, com registro fotográfico e
acompanhamento de engenheiro da UFMA. Em 23/08/2011, ocorreu visita técnica na obra para
tratar deste problema, com a presença dos Srs. M. C., F. de A. G. (engenheiro calculista e autor
1

Definições da Norma ABNT Projeto NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento:
- 3.1.4 elementos de concreto protendido: Aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos
especiais de protensão com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da
estrutura e propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último (ELU).
- 3.1.6 armadura ativa (de protensão): Constituída por barra, fios isolados ou cordoalhas, destinada à produção de forças de
protensão, isto é, na qual se aplica um pré-alongamento inicial.
- 3.1.7 concreto com armadura ativa pré-tracionada (protensão com aderência inicial): Concreto protendido em que o préalongamento da armadura ativa é feito utilizando-se apoios independentes do elemento estrutural, antes do lançamento do concreto,
sendo a ligação da armadura de protensão com os referidos apoios desfeita após o endurecimento do concreto; a ancoragem no
concreto realiza-se só por aderência.
- 3.1.8 concreto com armadura ativa pós-tracionada (protensão com aderência posterior): Concreto protendido em que o préalongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do concreto, sendo utilizadas, como apoios, partes do próprio
elemento estrutural, criando posteriormente aderência com o concreto de modo permanente, através da injeção das bainhas.

do projeto estrutural), C. H. (engenheiro da empresa Lajes) e P. R. A. C. (arquiteto da empresa
Lajes). Foi acordada nesta visita a modificação do detalhe de projeto referente à fretagem da
armação da viga VPP-001 (201 a 251) e modificação nos pontos de ancoragem da protensão, cujas
modificações constariam em revisão de projeto e cujo esboço foi anexado ao diário.
Em atendimento à Solicitação de Fiscalização no 201316813/012, a UFMA encaminhou
informações acerca de acréscimos de serviços contemplados no Aditivo de R$ 2,485 milhões,
dentre eles os abaixo especificados:
• 3.6 – Armação CA-50, média ou grossa: acréscimo de 217.333,75 Kg;
• 3.12 – Concreto FCk 30 MPa, traçado em betoneira, preparo e lançamento: acréscimo de
899,21 metros cúbicos.
Conforme verificado nas informações encaminhadas pela UFMA, os acréscimos de serviços
supracitados englobavam alterações de projeto em toda a estrutura do prédio, incluindo vigas e
lajes dos níveis 200, 300, 400, 500, 600 e 700. Entretanto, com base nos registros do diário de
obras destacados no quadro abaixo, algumas alterações no projeto estrutural ocorreram em
momentos posteriores à assinatura do 3º Termo Aditivo de R$ 2,485 milhões, ocorrida em
01/11/2012. Desta forma, os quantitativos apresentados no Aditivo foram mensurados ainda sem
definição de todas as alterações de projeto estrutural necessárias para a sua adequação/correção.
Quadro 04 - Alterações/ajustes no projeto estrutural posteriores à assinatura do 3º Termo Aditivo Registros no diário de obras
09/05/2013: Recebe projeto de forma do N-500, a ser encaminhado para o projetista elaborar o projeto
de escoramento. Aguarda projeto de armação do N-500 para compra de ferro e cordoalha da protensão.
09/04/2013: Recebe projeto de detalhamento estrutural da fachada principal.
fim maio/2013: Acréscimo da construção do muro de contenção do talude do acesso principal conforme
projeto.
fim maio/2013: Email do Sr(a). engenheiro fiscal da UFMA, de 31.05.13, encaminha "últimas revisões
da Biblioteca" recebidas de ********@concreto.eng.br (2 arquivos em anexo: 1333-EST-VIG503-R e
1333EST-N200-MU). Há, ainda, documento encaminhado pela empresa Lajes com informações sobre
acréscimo de serviços referente à "modificação da viga V517 e V530 (de 0,35x1,17 para 0,35x2,30)
conforme projeto prancha 03/06 na data 02/06/2013."
14/06/2013: Em anexo o orçamento da modificação das vigas V426 - V427, recebidas na data
14/02/2013.
10/09/2013: Recebe projeto estrutural do N-600 e N-700 com acréscimo de ferragem.
22/07/2013: Solicita à fiscalização o projeto estrutural da coberta da sala de máquinas do elevador e a
revisão da estrutura das caixas d'água.

Em resposta às Solicitações de Fiscalização nos 201316813/16 e 201316813/20, o DEPRO/UFMA
encaminhou algumas modificações no projeto estrutural com datas de elaboração posteriores à
assinatura do 3º Termo Aditivo. Tal fato corrobora com o que foi evidenciado acima, a partir de
registros no diário de obras: algumas alterações do projeto estrutural, cujos quantitativos
supostamente foram incluídos nos acréscimos de serviços do 3º Termo Aditivo, foram elaborados
e/ou disponibilizados para a empresa executora após a aprovação do Aditivo.
Os arquivos listados abaixo correspondem a alterações no projeto estrutural (formato .dwg) com
datas posteriores à assinatura do 3º Termo Aditivo em novembro de 2012. Estes projetos contêm
novas especificações e quantitativos para: armação de distribuição, positiva e negativa dos níveis

500, 600 e 700; alteração de lajes maciças para lajes nervuradas nos níveis 400 e 500; muro de
contenção do nível 200; alterações em vigas dos níveis 400 e 500; e alterações nas especificações
de protensão de vigas dos níveis 400 e 500.
Quadro 05 - Arquivos com alterações no projeto estrutural (formato .dwg) posteriores à assinatura do
3º Termo Aditivo em 01/11/2012
1333EST-N400-FOR-401-R07 - 06 FEV 2013
1333EST-N400-VIG405 - R07 - 06 FEV 2013
1333EST-N500-FOR-501-R06 - 19 ABR 2013
1333-EST-VIG506 - R00 - 20 Mai 2013
1333EST-N500-ALAJ501 DIST -R06 - 17 ABR 1333EST-N500-ALAJ501POS-R06 - 18 ABR
2013
2013
1333EST-N500-ALAJ502NEG-R06 - 19 Abr 1333-EST-VIG501-R01 - 20 Mai 2013
2013
1333-EST-VIG504-R01 - 20 Mai 2013
1333-EST-VIG505-R01 - 20 Mai 2013
1333-EST-VIG503-R02 - 29 Mai 2013
1333EST-N200-MURO CONTENÇÃO -R00 29 MAI 2013
1333EST-N400-VIG405 - R07 - 06 FEV 2013
1333EST-N600-ALAJ601POS-R01 (10 SET
2013)
1333EST-N600-ALAJ602NEG-R01 (10 SET 73_79-1333EST-N700-ALAJ701POS-R00 (10
2013)
SET 2013)
74_79-1333EST-N700-ALAJ702NEG-R01 (10
SET 2013)

Como será tratado no item 2.1.3 deste relatório, a análise das modificações do projeto estrutural
permitiu identificar superfaturamento por quantidade e superestimativa de quantitativos em alguns
dos serviços aditivados.
Em análise acerca da minuta do Termo Aditivo de prazo de execução, a Procuradoria Federal
junto à UFMA (AGU/PGF/PF/UFMA) emitiu o Parecer no 566-2012/ AGU/PGF/PF/UFMA, de
09/10/2012, sugerindo que “o setor técnico de engenharia desta IFES se manifeste formalmente
acerca da existência ou não de referidas impropriedades. Havendo problemas, recomendo a
abertura imediata de processo administrativo próprio para a apuração de responsabilidade.”.
Não foi identificada nos processos encaminhados pela UFMA relativos ao contrato em tela,
nenhuma manifestação formal do Departamento de Projeto e Obras da UFMA – DEPRO/UFMA
sobre eventuais deficiências nos projetos do Edifício da Biblioteca Central, conforme orientação
da Procuradoria Federal, assim como não consta informação sobre a abertura de processo
administrativo para apuração de responsabilidade.
Por meio da SF no 201316813/008 de 08/04/2014, solicitou-se à UFMA que encaminhasse
manifestação formal do setor técnico de engenharia acerca das supostas deficiências nos projetos
arquitetônico e estrutural, informando sobre a ocorrência ou não de abertura de processo
administrativo próprio para apuração de responsabilidade. Em resposta a esta solicitação, o
DEPRO/UFMA informou que “essas deficiências se deram em função de que a empresa
contratada não efetuou a compatibilização dos projetos, segundo informação da empresa
contratada”, além de encaminhar cópia de documento intitulado Justificativa para substituição
de estrutura pré-fabricada de concreto por estrutura de concreto protendido moldada ‘in loco’.
Neste documento constam as seguintes informações acerca das alterações do projeto:
“O início das atividades da execução das obras de construção do Prédio da Biblioteca Central
da Universidade Federal do Maranhão foi determinante para a decisão de modificação da
estrutura em concreto protendido ora projetada em elementos pré-fabricados para estrutura

moldada ‘in loco’. Dentre as dificuldades na execução durante a montagem das vigas protendidas
(VPPs) do nível 200 da referida obra destacam-se:
•
Dificuldade na disponibilidade de fornecimento com empresas locais de guindastes com
capacidade para içar as peças na parte final da laje conforme indicado na figura abaixo:
No local indicado acima, devido a distância de montagem, foi necessário a contratação de
guindaste com capacidade de carga de 220 t.m, em vez do 120 t.m previsto inicialmente. Além
disso, o guindaste de 220 t apresentava riscos de tombamento devido à baixa capacidade de
suporte do solo da obra que apresentava-se saturado devido às fortes chuvas do período;
•
Além do item elencado acima, necessitava-se de espaço físico para armazenamento das
peças pré-fabricadas que eram fabricadas no próprio canteiro de obra, decisão tomada pela
empresa vencedora do processo licitatório devido à inviabilidade de aquisição com empresa de
engenharia especializada em estruturas pré-fabricadas de concreto.
Com base nas dificuldades encontradas, tanto no âmbito técnico, na questão de segurança do
guindaste de maior capacidade devido à falta de suporte do terreno, como no não cumprimento
de prazos, foi decidida a substituição das estruturas pré-fabricadas por estrutura moldada ‘in
loco’ nos pavimentos superiores. Tal decisão não acarreta custos adicionais à obra e viabilizará
a execução da obra com cumprimento de objetivos e finalidades as quais a edificação foi
concebida. Foi adotado o modelo estrutural de vigas protendidas com lajes nervuradas, conforme
mostrado a seguir:”
As dificuldades encontradas para locação de guindaste foram registradas no diário de obras e estão
sintetizadas na tabela Registros no diário de obras sobre locação de guindastes, apresentada
anteriormente. Entretanto, as alterações no projeto original resultaram em custos adicionais à obra
(aumento de volume de concreto e de armação, utilização de escoras metálicas, entre outros),
razão pela qual entende-se pela necessidade de abertura de procedimento para apurar a
responsabilidade pelas falhas apontadas no projeto estrutural, com levantamento de eventuais
danos ao erário (mensuração/quantificação) provocados pelas falhas e/ou alterações de projeto.
O Parecer no 566-2012/ AGU/PGF/PF/UFMA alertava, ainda, para a necessidade de renovação
do seguro garantia, uma vez que o mesmo encontrava-se vencido. Em consulta ao Sistema de
Registro
de
Apólices
do
Seguro
Garantia
Consulta
de
Apólice
(https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/resultpesq.asp), verificou-se que o
seguro garantia foi devidamente renovado a cada solicitação de aditivo de prazo, tendo a última
renovação ocorrida em 13/02/2014, com vigência até 19/05/2014.
A obra de Construção do Prédio da Biblioteca Central da UFMA continua em andamento, uma
vez que foram assinados mais dois aditivos de prazo, sendo que o último aditivo celebrado entre
a UFMA e a empresa LAJES (Termo Aditivo no 59/2013-CEL/PCU, de 01/01/2014) prorrogou
os prazos de vigência contratual e de execução dos serviços para 19/05/2014 e 01/04/2014,
respectivamente.
As fotos a seguir foram tiradas em visitas realizadas em agosto/setembro de 2014 e indicam a
situação da obra naquele momento.

Foto 01 - Execução do muro de arrimo. São Luís
(MA), 04 de setembro de 2014.

Foto 02 - Barracão provisório. São Luís (MA), 04 de
setembro de 2014.

Foto 03 - Vista posterior da obra. São Luís (MA), 04
de setembro de 2014.

Foto 04 - Vista frontal da obra. São Luís (MA), 04 de
setembro de 2014.

Foto 05 - Parte interna da obra. São Luís (MA), 04 de
setembro de 2014.

Foto 06 - Revestimento cerâmico, pastilha branca 4 a
5 cm. São Luís (MA), 04 de setembro de 2014.

Foto 07 - Parte interna da obra. São Luís (MA), 04 de
setembro de 2014.

Foto 08 - Cobertura do prédio. São Luís (MA), 04 de
setembro de 2014.

Foto 09 - Vista lateral da obra. São Luís (MA), 04 de
setembro de 2014.

Foto 10 - Vista superior da obra. São Luís (MA), 04
de setembro de 2014.
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Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta ao Ofício n° 28368/2015/CGU-PR/MA de 09/12/2015, que encaminhou o Relatório
Preliminar no 201316813, a UFMA manifestou-se por meio do Ofício no GR Nº 021-MR, de
26/01/2016, e seus anexos.
Inicialmente, a UFMA informa o que segue:
“Não houve a compatibilização dos projetos, nem análise sobre a solução apresentada pela
empresa Concreto Engenharia de Projetos Ltda., esta última contratada pela empresa Hermes
Fonseca para elaboração do projeto estrutural, em relação às soluções e métodos construtivos
adotados para a execução da estrutura do prédio da Biblioteca Central.
Em razão da não análise do projeto estrutural e da não compatibilização dos projetos, ocorreram
equívocos e lapsos no orçamento, haja vista a não contemplação no nosso orçamento de um
guindaste, este indispensável ou necessário para içamento das VPP's e nem o dimensionamento
da área do canteiro da obra ser pequeno para a execução dessas VPP's, uma vez que para a
utilização de um guindaste com autonomia suficiente para movimentar as VPP's e confecção das
VPP's, seria necessário uma área física que inexistia no caso
(...)
O Eng. M.C., engenheiro civil e calculista, fiscal de obras da UFMA, nas obras de maior
complexidade estrutural, atuou na obra do Prédio da Biblioteca Central, como analista das
soluções a serem adotadas, quando a UFMA, teve dificuldades de operação para adotar o método
construtivo projetado (vigas VPP's) e nunca calculou ou propôs nenhum tipo de solução,
limitando-se a analisar e, então, opinar sobre a solução apresentada, a qual se mostrou a mais
viável a ser adotada, em substituição àquela inicialmente proposta, conforme pode ser atestada
por laudo pericial, contratado pela UFMA, por engenheiros civis, para analisar as soluções
estruturais propostas e adotadas na construção do prédio da Biblioteca Central (Doc. 01)”.
Sobre a situação apontada no relatório quanto à ocorrência de alterações de projeto estrutural após
a aprovação do 3º Termo Aditivo, o gestor informou que:
“Quanto ao registro da Fiscalização da CGU, quando diz ‘Tal fato corrobora com o que foi
evidenciado acima, a partir de registros no diário de obras: algumas alterações do projeto
estrutural, cujos quantitativos supostamente foram incluídos nos acréscimos de serviços do 3º
Termo Aditivo, foram elaborados e/ou disponibilizados para a empresa executora após a
aprovação do Aditivo.’, devemos esclarecer que:
- Os quantitativos que foram incluídos nos acréscimos dos serviços e não supostamente incluídos,
se referem aos calculados, tendo como base, em primeiro lugar, as soluções indicadas pela
empresa Concreto Engenharia de Projetos Ltda., após análise do DEPRO/UFMA e, com o
conhecimento e acompanhamento da empresa Lajes; e, em segundo lugar, em apontamentos e
pré-projetos, já que havia necessidade de se continuar a obra, o que não poderia acontecer sem
a devida cobertura contratual e era humanamente impossível que todos os detalhes executivos
dessas alterações e adaptações ficassem prontos ou seja, desenhados e plotados ao mesmo tempo
de sua execução.

- Para não atrasar mais as obras, seria necessário a locação de escoramentos metálicos que é,
nos quantitativos necessários, um item deficiente no mercado local, e que não estavam previstos,
naquela quantidade, na planilha inicial, haja visto que as vigas VPP's seriam as lajes.
- Os quantitativos dos materiais que foram calculados, em parte por estimativa, foram realmente
utilizados nas quantidades aditivadas e, algumas peças estruturais, como cinta, vigas, arranque
de pilares foram confeccionadas e executadas, sendo que depois de executadas, terem sido
registradas e desenhadas.
A orientação para tais execuções foram repassadas em desenhos livres, recebidos do engenheiro
da empresa Concreto Engenharia de Projetos Ltda., diretamente à empresa Lajes, nas pessoas
dos seus engenheiros de obra, pela fiscalização da UFMA, conforme já comprovado pelos
senhores, no processo do 3º aditivo, às páginas 439 e 440 (Doc. 02)
(...)
A verdade é que as alterações e as adaptações começaram bem antes da necessidade da
elaboração do Termo Aditivo, em função da falta da compatibilização e análise mais apurada,
tanto pela empresa Hermes Fonseca, como pelo DEPRO/UFMA, o que demonstra mais uma vez
que o DEPRO/UFMA sempre acompanhou as obras, com um planejamento adequado e se alguns
equívocos ocorreram foi devido ao grande volume de obras, estas necessárias para fazer face à
grande demanda por espaços físicos, para o desenvolvimento das IFEs, conforme exigido pelo
Governo Federal”.
Quanto à mudança de pré-tensão para pós-tensão, o gestor informou que:
“Nesse sistema (pré-tensão), as perdas com aço são muito grandes e a viabilidade só se dá com
pistas a partir de 60 metros de comprimento. Nesse caso foi evitado um aditivo de,
aproximadamente, R$ 700.000,00 (setecentos mil reais ), considerando um custo para execução
da pista de protensão de 60 metros de comprimento e 5 metros de largura com um custo de R$
2.300,00 por metro quadrado, incluindo estacas, concreto e equipamentos, além de economia de
aditivar a perda do aço para protensão não previsto em planilha para a pista de protensão”.
O gestor informou ainda a abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de
responsabilidade, conforme trecho a seguir:
“No que tange ao parecer da Procuradoria Federal, no Parecer nº 5662012/AGU/PGF/PF/UFMA, de 09/10/2012, sugerindo que ‘o setor técnico de engenharia desta
IFES se manifeste formalmente acerca da existência ou não de referidas impropriedades.
Havendo problemas, recomendo a abertura imediata de processo administrativo próprio para a
apuração de responsabilidade.’, temos a esclarecer que as recomendações sugeridas foram
acatadas e efetivadas e, as que sobre o terreno o engenheiro fiscal da obra já tinha se manifestado
com o parecer onde corrobora a situação (Doc. 03), que dispensou novo parecer técnico uma vez
que foi acatada a recomendação da Procuradoria Federal.
Acatando a sugestão da Fiscalização da CGU, quando foi solicitado Instauração de Processos
Administrativos para a apuração de responsabilidade para apurar que deu causa a não
observância ao apontado como irregularidade, pela CGU, na SF Nº 201316813/001, quanto aos
itens 3.9(Serviços de protensão em estrutura de concreto), e 3.12(Concreto FCK 30 MPA), no
Processo nº 23115.001642/2015-29 e atualmente encontra-se no Núcleo de Processos
Administrativos Disciplinares aguardando apuração, haja vista a quantidade existente e a
dificuldade de pessoal para condução dos mesmos (Docs. 04)”.

xm
dE
anifestcoU
#/M

Análise do Controle Interno
Conforme citado anteriormente, a UFMA encaminhou anexo à sua manifestação um Laudo
Analítico – Parecer Técnico de 13/01/2016, elaborado por três engenheiros civis, sendo um deles
especialista em estruturas de concreto armado e fundações, com a “finalidade de avaliar,
econômica e estruturalmente as soluções executadas na Biblioteca Central da UFMA,
relacionando os principais aspectos que determinam a vantagem ou desvantagem na adoção do
sistema estrutural de lajes nervuradas com vigas protendidas pós-tensionadas moldadas in loco,
em detrimento do sistema estrutural de vigas pré-moldadas protendidas (VPP’s) prétensionadas”.
O parecer técnico conclui que “a substituição do método das VPP’s de 22,50 metros que constava
no projeto estrutural inicial, pelo sistema estrutural composto por lajes nervuradas simplesmente
armadas (apoiadas sobre vigas protendidas intermediárias), foi uma decisão acertada que
tomaram o engenheiro projetista da estrutura, juntamente com o corpo técnico da UFMA, por ter
protegido o progresso da obra contra aspectos imponderáveis, além de ter conferido à obra maior
celeridade, bem como economia de aço CP”.
O laudo apresenta, ainda, levantamento em que constata economia de aço CP com a mudança de
método. Entretanto, o laudo não considera todas as alterações de projeto estrutural ocorridas ao
longo da obra, descritas no Quadro 02 - Alterações/ajustes no projeto estrutural - Registros no
diário de obras.
Por fim, o gestor informou que se encontra no Núcleo de Sindicância e PAD da UFMA –
NUSPAD/UFMA solicitação de instauração de Processo Administrativo (processo no
23115.001642/2015-29) para a apuração das irregularidades apontadas na Nota de Auditoria no
201316813/001 (vide item 2.1.3 do relatório), mas que devido ao número excessivo de processos
neste Núcleo, aliado à carência de servidores para comporem comissões disciplinares, não houve
até o presente momento a instauração do referido processo.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Apurar as responsabilidades pelas falhas apontadas no projeto estrutural, com levantamento
de eventuais danos ao erário (mensuração/quantificação) provocados pelas falhas e/ou
alterações de projeto.
Classe: Apuração de Responsabilidade - Func. Público
Prazo para Atendimento: 90 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:

Descrição

Ofício GR n. 021-MR UFMA.
03. Contrato no. 31-2010 CEL-PRECAM - Construção do
Edifício da Biblioteca Central da UFMA.
Anexo 4 - Parte a do Ofício GR n. 021-MR UFMA de
26/01/2016.
17. Renovação de APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 110775-0185190.
Anexo 2 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
10. Consulta Macros - Mário de Araújo Calheiros.
09. Consulta Macros - Empresa CAP Protensão Ltda.
16. Parecer no. 566-2012/AGU/PGF/PF/UFMA de 09/10/2012 favorável COM ressalvas ao Termo Aditivo de 300 dias.
Anexo 3 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
08. Email encaminhado em 12ago2014 - Informa empresa
responsável pelos serviços de protensão.
18. Manifestação formal do setor técnico (DEPRO/UFMA)
acerca das deficiências nos projetos estruturais de engenharia da
UFMA.
Alterações no projeto estrutural encaminhadas pela UFMA
(Memo 79-2014 GAB-PRECAM) - Resposta à SF 20131681316.
Projeto estrutural original do Contrato n. 27/2009/FJMontello,
de 10/07/2009 - Projeto arquitetônico e complementares para a
construção do edifício da Biblioteca Central da Universidade
Federal do Maranhão - UFMA.
01. Contrato no. 27/2009/FJMontello, de 10/07/2009 Elaboração de Projeto Arquitetônico e Complementares para a
Construção do Edifício da Biblioteca Central da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA).
07. Registro do Diário de Obras do dia 20ago2011.
12. Termos Aditivos do Contrato no. 31-2010 CEL-PRECAM
(Construção da Biblioteca Central da UFMA).
05. Ofício Lajes 2-2012 de 09ago2012 - Solicita aditivo de R$
2,485 milhões.
04. Consulta Macros - Empresa CONCRETO ENGENHARIA
DE PROJETOS LTDA
Anexo 1 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
14. DECLARAÇÃO de Visita ao Local da Obra - Empresa
Lajes Engenharia e Construções Ltda.

Tipo de
Documento

Original?

Ofício
Outros

Não
Não

Outros

Não

Outros

Não

Outros
Extração de
Dados
Extração de
Dados
Outros

Não
Não

Outros
Email

Não
Não

Outros

Não
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Não

Outros

Não

Outros

Não

Extração de
Dados
Outros

Não

Ofício

Não

Extração de
Dados
Outros
Outros

Não

Não
Não

Não

Não
Não

02. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos
da Biblioteca Central.
Manifestação sobre os itens 1 a 13 do relatório preliminar Anexo ao Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
13. DECLARAÇÃO de Visita ao Local da Obra - Empresa
Hermes Fonseca e Cia Ltda.
11. Ofício Lajes 3-2012 de 09ago2012 - Solicita aditivo de
prazo de 300 dias.
06. Relatório Lajes de 03/10/2012 - informa ruptura de cabeceira
de vigas durante a protensão dos cabos.
Anexo 4 - Parte b do Ofício GR n. 021-MR UFMA de
26/01/2016.
15. Registro do Diário de Obras do dia 14mai2011.
Alterações no projeto estrutural (Ofício n. 88-2014 AUDINT) Resposta à SF 201316813-20.

Outros

Não

Outros

Não

Outros

Não

Ofício

Não

Outros

Não

Outros

Não

Extração de
Dados
Outros

Não
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Atuação de servidor contratado da Fundação Universidade do Maranhão - FUMA como
agente fiscalizador e ente fiscalizado. (002)
Tipo de Constatação: Falha Média
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0001 – Pagamentos Contratuais
Fato
Conforme relatado no item 2.1.1, o Contrato para a Construção do Edifício da Biblioteca Central
da UFMA foi assinado em 30/09/2010 pela Prefeitura de Campus da Universidade Federal do
Maranhão – PRECAM/UFMA (Contratante) e pela empresa Lajes Engenharia e Construções
Ltda. – LAJES (Contratada, CNPJ 12.494.829/0001-77), no valor de R$ 10.798.253,24 e com
prazo de vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses. O valor contratado corresponde a 80,5%
do custo máximo apresentado no Edital da licitação (R$ 13.420.224,98 - treze milhões
quatrocentos e vinte mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme
Orçamento Analítico elaborado pelo Departamento de Projetos e Obras da UFMA
(DEPRO/UFMA).
As especificações técnicas constantes no Memorial Descritivo e no Projeto Estrutural
estabeleciam, entre outras, a utilização de vigas pré-fabricadas protendidas, com utilização de aço
de protensão 190 RB – 15.2 e resistência característica do concreto maior ou igual a 30 MPa; e a
adoção de lajes nervuradas com cubas com espessura e = 25 cm, e lajes maciças com espessuras
de 20 cm e 15 cm.

Em agosto de 2012, a empresa LAJES encaminhou Ofício solicitando um aditivo de serviços ao
contrato, no valor de R$ 2.485.576,33 (dois milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil quinhentos
e setenta e seis reais e trinta e três centavos). Dentre as justificativas técnicas apresentadas pela
empresa executora, estão as mudanças constantes de projeto, como a substituição de lajes tipo TG
pré-moldadas e de vigas pré-moldadas protendidas – VPPs por lajes nervuradas com vigas
protendidas intermediárias moldadas in-loco, que resultaram, segundo as informações relatadas
pela empresa LAJES, em aumento substancial de volume de concreto, ferro e quantidade de cabos
de aço para protensão.
Em análise da documentação encaminhada pela UFMA em atendimento às Solicitações de
Fiscalização, verificou-se que algumas alterações de projeto ocorreram em momento anterior à
ocorrência dos problemas de execução acima relatados (rompimento de cabeceira das vigas no
momento da protensão e dificuldades na locação de guindastes), com a ocorrência, inclusive, de
alterações em especificações técnicas relacionadas ao serviço de protensão (mudança de prétensão pra pós-tensão2, aumento da seção das vigas, entre outros). Em diversos momentos ao
longo da execução da obra, conforme relatos do Diário de Obras, o Sr(a). Eng. Calculista do
projeto estrutural compareceu à obra para discutir soluções técnicas para os problemas
identificados, com a participação de representantes da UFMA e da empresa LAJES. Entre estas
pessoas, está o Sr. CPF ***.876.403-**, que exerce o cargo de Engenheiro Área (E 104) da
Fundação Universidade do Maranhão – FUMA desde 15/06/2009, conforme verificado em
consulta ao Sistema Macros/ATIVA.
De acordo com informação encaminhada por email pelo Sr. Coordenador de Fiscalização do
DEPRO em 12/08/2014, a empresa contratada pela empresa LAJES para executar os serviços de
protensão foi a CAP Protensão e Construções Ltda. (Nome Fantasia: CAP Protensão), CNPJ
09.624.532/0001-74, uma empresa de pequeno porte com natureza jurídica de Sociedade
Empresária Limitada, sediada na cidade de São Luís e cuja atividade econômica principal é a
construção de edifícios (CNAE Principal: 4120400). A empresa foi aberta em 13/06/2008 e
apresenta em seu quadro societário, desde a data da sua abertura, o Sr(a). ***.876.403-**,
conforme verificado em consulta ao Sistema Macros/ATIVA. De acordo com informações
constantes
no
sítio
eletrônico
da
empresa
(http://www.capprotensao.eng.br/pagina_ler.php?permalink=a-empresa), a mesma atua na
prestação de serviços “em obras de Estrutura em Concreto Protendido, utilizando tanto o sistema
aderente, quanto o sistema não aderente de monocordoalhas engraxadas”.

2

Definições da Norma ABNT Projeto NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento:
- 3.1.4 elementos de concreto protendido: Aqueles nos quais parte das armaduras é previamente alongada por equipamentos
especiais de protensão com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos da
estrutura e propiciar o melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último (ELU).
- 3.1.6 armadura ativa (de protensão): Constituída por barra, fios isolados ou cordoalhas, destinada à produção de forças de
protensão, isto é, na qual se aplica um pré-alongamento inicial.
- 3.1.7 concreto com armadura ativa pré-tracionada (protensão com aderência inicial): Concreto protendido em que o préalongamento da armadura ativa é feito utilizando-se apoios independentes do elemento estrutural, antes do lançamento do concreto,
sendo a ligação da armadura de protensão com os referidos apoios desfeita após o endurecimento do concreto; a ancoragem no
concreto realiza-se só por aderência.
- 3.1.8 concreto com armadura ativa pós-tracionada (protensão com aderência posterior): Concreto protendido em que o préalongamento da armadura ativa é realizado após o endurecimento do concreto, sendo utilizadas, como apoios, partes do próprio
elemento estrutural, criando posteriormente aderência com o concreto de modo permanente, através da injeção das bainhas.

A tabela a seguir lista os diversos registros constantes no diário de obras em que há relatos da
participação do o Sr(a). ***.876.403-** em reuniões, visitas técnicas, modificações no projeto
estrutural, entre outros eventos relacionados à execução da obra da Biblioteca Central:
Quadro 01 - Registros no Diário de Obras
14/05/2011 "Recebe do Eng(a) Fiscal M. C. os projetos MODIFICADOS das vigas VPP201 a
VPP251 (Prancha 23/79) nível 200, onde consta substituição para pós-tensão e aumento
da viga T para 1m de mesa. Recebe também a substituição para laje nervurada (Prancha
05/79)"
20/08/2011

"Tensionamento dos cabos da VPP-001 (201 a 251) com ROMPIMENTO da cabeça (1)
da viga, com registro fotográfico e acompanhamento de engenheiro da UFMA. O
acontecido será comunicado ao eng calculista e DEPRO."

22/08/2011

"Visita do Sr(a). M. C., engenheiro fiscal, para verificação do ocorrido na protensão."

23/08/2011

"Visita do Sr(a). M. C. (eng fiscal da UFMA), Sr(a). F. de A. G. (eng calculista e autor
dos projetos de engenharia - estrutural), Sr(a). C. H. (eng da Lajes) e Sr(a). P. R. A. C.
(arquiteto da Lajes): acordaram a modificação do detalhe de projeto referente à
fretagem da armação da viga VPP-001 (201 a 251) e modificação nos pontos de
ancoragem da protensão, cuja modificação constará em revisão de projeto e cujo esboço
será anexado neste diário."
"Reunião com Srs. M. C., F. G., M. C. (Lajes) e engenheiro C. H. F. (Lajes), solicitouse a mudança das lajes dos níveis 300 e demais devido à dificuldade de disponibilidade
de guindastes."
"Visita técnica do Sr(a). M. C. (engenheiro fiscal da UFMA) para constatar a disposição
dos pilares P-50 e P-35."

18/01/2012

28/08/2012
08/04/2013
28/05/2013

FIM
Maio/2013

Relatos de informações repassadas pelo Sr(a). M. C. (pendências de detalhes estruturais,
painéis de vigas, outros)
"Visita do arquiteto H. F., da calculista P. e M. C. (representante da UFMA) para
resolver a incompatibilidade da estrutura / arquitetura dos pavimentos de cobertura. As
vigas V - 515, 517 e 538 serão modificadas para atender a arquitetura."
Anexo ao diário de mai2013 consta email do Sr(a). M. C., de 31.05.13, encaminhando
"últimas revisões da Biblioteca" recebidas de ********@concreto.eng.br. Há, ainda,
documento encaminhado pela Lajes com informações sobre acréscimo de serviços
referente à "modificação da viga V517 e V530 (de 0,35x1,17 para 0,35x2,30) conforme
projeto prancha 03/06 na data 02/06/2013. Acréscimo da construção do muro de
contenção do talude do acesso principal conforme projeto."

Assim, o servidor Sr(a). CPF ***.876.403-** participou ativamente de diversas reuniões para
redefinição de especificações técnicas constantes no projeto estrutural e, posteriormente, a
empresa em que o mesmo é sócio foi subcontratada pela empresa executora para prestação de
serviços de protensão, serviços estes que estão diretamente relacionados com as supostas falhas
do projeto estrutural e consequentes alterações no projeto. Desta forma, o servidor da FUMA
atuou tanto como agente fiscalizador, na qualidade de engenheiro da FUMA, como ente
fiscalizado, na qualidade de sócio de empresa subcontratada para a execução de serviços de
protensão.
A participação de engenheiros e demais servidores do DEPRO/UFMA no acompanhamento e na
fiscalização de diversas obras atualmente em andamento nos campi desta Universidade é essencial
para que se busque uma fiscalização efetiva dos serviços executados. Entretanto, o que se pretende
verificar no caso em tela, num primeiro momento, é se as alterações de projeto estrutural efetuadas
eram, de fato, necessárias para corrigir falhas e/ou deficiências no projeto estrutural original, ou

se tais alterações foram efetuadas com o intuito de favorecer a contratação da empresa CAP
Protensão, da qual o Sr(a), CPF ***.876.403-** é sócio, tendo como sócio-administrador o seu
genitor, o Sr(a), CPF ***.652.343-**. E, mesmo que se conclua que as modificações no projeto
estrutural eram necessárias para corrigir falhas no projeto estrutural, em vista dos fatos relatados,
é imprescindível apurar em que condições se deu a subcontratação da empresa CAP Protensão e
Construções Ltda. pela empresa LAJES. Cabe registrar que há duas determinações de Leis
aplicáveis ao caso em tela:
• Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
“Art. 117. Ao servidor é proibido:
...
IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública;”
• Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato,
função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de
quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou
omissão decorrente das atribuições do agente público;”
Assim, é necessária a instauração de procedimento administrativo próprio, considerando o indício
de prova que sinaliza a ocorrência de possível valimento do cargo de Engenheiro Área (E 104) da
Fundação Universidade do Maranhão – FUMA para lograr proveito pessoal ou de outrem, em
detrimento da dignidade da função pública (Lei no 8.112/1990, Capítulo 2 – Das Proibições, Art.
117, inciso IX), ou recebeu alguma vantagem econômica, direta ou indireta, pela subcontratação
de empresa na qual o mesmo figura como sócio (Lei no 8.429/1992, Capítulo II - Dos Atos de
Improbidade Administrativa, Art. 9º, inciso I).
Cabe destacar, ainda, que o Sr(a), CPF ***.876.403-** não foi designado para ser fiscal desta
obra, mas sim da Construção do Centro de Convenções da UFMA, obra também executada pela
empresa LAJES. Tal informação consta nas Ordens de Serviços específicas de cada obra.
A análise dos processos de medição dos serviços executados na obra de construção do edifício da
Biblioteca Central permitiu identificar que, até a última medição (19ª medição, ocorrida em
novembro de 2013), o total acumulado de execução do item 3.9 - SERVIÇO DE PROTENSÃO
EM ESTRUT CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS ENGRAXADAS CP 190RB
D=15.2MM E ACESSÓRIOS. - COMPLETA chegou a R$ 334.341,41. Este montante
corresponde ao valor integral discriminado para este serviço na proposta orçamentária vencedora

da licitação, apresentada pela empresa LAJES (item 3.9 - SERVIÇO DE PROTENSÃO EM
ESTRUT CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM
E ACESSÓRIOS. – COMPLETA). Como será visto no item 2.1.3 do relatório, as alterações
efetuadas no projeto estrutural modificaram especificações técnicas relacionadas aos serviços de
protensão, entre elas a substituição de 29.050 Kg de cordoalhas engraxadas CP 190RB D=15.2
mm por 17.808 Kg de cordoalhas engraxadas CP 190RB D=12.7 mm.
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Manifestação da Unidade Examinada
A UFMA encaminhou manifestação acerca deste item por meio do Ofício GR Nº 021-MR, de
26/01/2016, e seus anexos. Inicialmente, a UFMA ressaltou que todas as alterações e adaptações
estruturais foram efetivadas pelo engenheiro calculista do projeto estrutural, conforme transcrição
a seguir:
“Eng. M. C., engenheiro civil e calculista, fiscal de obras da UFMA, nas obras de maior
complexidade estrutural, atuou na obra do Prédio da Biblioteca Central, como analista das
soluções a serem adotadas, quando a UFMA, tendo em vista as dificuldades de operação para
adotar o método construtivo projetado (vigas VPP's), NUNCA CALCULOU OU PROPÔS
NENHUM TIPO DE SOLUÇÃO, limitando-se a analisar e, então, opinar sobre a solução
apresentada, que se mostrou a mais viável a ser adotada, em substituição àquela inicialmente
proposta, conforme pode ser atestada por laudo pericial, contratado pela UFMA, por
engenheiros civis, para analisar as soluções estruturais propostas e adotadas na construção do
prédio da Biblioteca Central (ver novamente Doc. 02).
Em todos os documentos e nas anotações no Diário de Obras, fica constatado e comprovado que
as alterações e as adaptações estruturais foram efetivadas pelo Eng. Calculista F. G., dono da
empresa Concreto Engenharia de Projetos Ltda., E NÃO PELO ENG. M. C.”.
Quanto à subcontratação da empresa CAP Protensão e Construções Ltda. pela empresa contratada
(Lajes Engenharia e Construções Ltda. – LAJES) para prestação de serviços de protensão, o gestor
informou que:
“Indagado pelo fato de ter contratado a empresa CAP Protensão e Construções Ltda., a empresa
Lajes posicionou-se, conforme doc. 02, alegando que em São Luís-MA, só existem 3(três)
empresas com capacidade para executar esse tipo de serviço, sendo que uma delas é a empresa
Concreto Engenharia de Projetos Ltda., autora do projeto estrutural e, portanto, impedido por
força do disposto no Art. 9 - I e II, da Lei nº 8.666/83 e a outra, a empresa Gauss Engenharia
Ltda., não tem experiência comprovada em obras deste porte, ou seja, VPP's e, posteriormente
vigas pós-protendidas com comprimento de 22,45 m”.
Por fim, o gestor comunicou a instauração de Processo Administrativo para apurar se houve
ocorrência de possível valimento do cargo para lograr vantagens em proveito próprio, conforme
recomendação desta CGU.
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dE
anifestcoU
#/M

Análise do Controle Interno
Conforme documentação anexa ao Ofício GR nº 021-MR de 26/01/2016, verificou-se que a
Prefeitura de Campus da UFMA solicitou à Reitoria desta Universidade a apuração, por meio da
formalização de portarias para instauração de Processos Administrativos (processo administrativo
nº 23115.000055/2016-01), das possíveis irregularidades apontadas neste Relatório e abaixo

especificadas, ambas relacionadas ao Contrato para a Construção do Edifício da Biblioteca Central
da UFMA (Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM, SICON no 63/2010):

1.

Apuração de responsabilidade pelas falhas apontadas no projeto estrutural, com levantamento
de eventuais danos ao erário provocados pelas falhas e/ou alterações de projeto; e

2.

Apuração quanto à possível violação do Artigo 117, inciso IX, da Lei 8.112/90, considerando
o possível valimento do cargo de Engenheiro Área (E 104) da Fundação Universidade do
Maranhão para lograr proveito pessoal ou de outrem.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Apurar eventuais irregularidades cometidas pelo Sr(a). ***.876.403-** no exercício do cargo
de engenheiro da FUMA, com fundamento legal nas Leis nos 8.112/1990, de 11/12/1990 (Art.
117, inciso IX); e 8.429/1992, de 02/06/1992 (Art. 9º, inciso I).
Classe: Apuração de Responsabilidade - Func. Público
Prazo para Atendimento: 90 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Manifestação sobre os itens 1 a 13 do relatório preliminar Anexo ao Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
10. Consulta Macros - Mário de Araújo Calheiros.
Anexo 5 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Ordem de Serviços 4-2011 - Centro de Convenções.
Ofício GR n. 021-MR UFMA.
Ordem de Serviços 64-2010 - Biblioteca Central.
09. Consulta Macros - Empresa CAP Protensão Ltda.
08. Email encaminhado em 12ago2014 - Informa empresa
responsável pelos serviços de protensão.

Tipo de
Documento

Original?

Outros

Não

Extração de
Dados
Outros
Ordem de
Serviço
Ofício
Ordem de
Serviço
Extração de
Dados
Email

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Superfaturamento por quantidade no valor de R$ 945.101,74 (novecentos e quarenta e cinco
mil, cento e um reais e setenta e quatro centavos) e superestimativa de quantitativos no valor
de R$ 1.078.141,95 (Um milhão, setenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa e
cinco centavos) nos serviços de construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA. (003)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0003 – Verificação de superfaturamento
Fato
Conforme informado no item 2.1.1 do relatório, o Contrato para a Construção do Edifício da
Biblioteca Central da UFMA foi assinado em 30/09/2010, no valor de R$ 10.798.253,24 e com
prazo de vigência contratual de 36 meses. O valor contratado corresponde a 80,5% do custo
máximo apresentado no Edital da licitação (R$ 13.420.224,98), conforme Orçamento Analítico
elaborado pelo Departamento de Projetos e Obras da UFMA (DEPRO/UFMA).
Com base na planilha contratual, selecionou-se uma amostra de serviços correspondente a 80,2 %
do valor total do orçamento da obra (Curva ABC). Em comparação com as composições de preços
do SINAPI (mês de referência: junho/2010) e com outras bases de referência de preços, verificouse um subpreço total na amostra de R$ 1.429.308,60, conforme apresentado na tabela abaixo:
Tabela 01 – Análise da Curva ABC

O Termo Aditivo no 82/2012-CEL/PRECAM – SICON no 03/2012 (3º Termo Aditivo), no valor
de R$ 2.485.576,33 e referente a acréscimo de serviços do Contrato para a Construção do Edifício
da Biblioteca Central da UFMA, foi assinado em 01/11/2012.
Entre as justificativas técnicas apresentadas pela empresa executora (LAJES) e pelo Departamento
de Projeto e Obras da UFMA – DEPRO/UFMA para fundamentar este pedido de aditivo, estão as
constantes modificações do projeto estrutural, provocadas por falhas na compatibilização de
projetos e por dificuldades encontradas na execução dos serviços.
Os serviços contemplados neste Aditivo, com seus respectivos quantitativos, estão detalhados em
planilha encaminhada pelo DEPRO/UFMA (Planilha Aditivo). Ressalta-se que os preços unitários
adotados no Aditivo foram os mesmos adotados na proposta original da empresa LAJES.
Por meio da Solicitação de Fiscalização – SF no 201316813/012 de 12/05/2014, solicitou-se que
a UFMA detalhasse/especificasse os acréscimos de serviços destacados no quadro abaixo, que
foram incluídos o 3º Termo Aditivo do Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM:

Quadro 01 – Principais serviços do 3º Termo Aditivo do Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM
ITEM
1.6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
BARRACÃO PROVISÓRIO C/ 1 PAVIMENTO

UNID.
M2

QUANT
282,61

2.1
3.6
3.11
3.12
14.4

CORTE E ATERRO DE TERRENO C/ TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA
CONCRETO FCK 25 MPa, TRAÇADO EM BETONEIRA,
PREPARO E LANÇAMENTO
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO EM BETONEIRA,
PREPARO E LANÇAMENTO
REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA DE 4 A 5 CM DE
LADO - COR BRANCA, C/ EMBOÇO DE CIMENTO/AREIA 1:5,
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO

M3

21.706,25

KG
M3

217.333,75
324,77

M3

899,21

M2

686,00

Em resposta à SF no 201316813/012, a UFMA encaminhou o Ofício no 064 AUDINT/UFMA –
2014, de 16/05/2014, com os seguintes esclarecimentos:
“a) Do item 1.6 - BARRACÃO PROVISÓRIO C/ 1 PAVIMENTO: O barracão teve que ser
ampliado, em uma área igual a 282,61 m2, em função das exigências da Superintendência
Regional do Trabalho, para que as Normas de Segurança do Trabalho fossem atendidas. A área
foi calculada em função das exigências da NR-18, que prevê área para refeitório, banheiros e
área para descanso, que não foram previstas no orçamento original, que contemplou apenas
barracão para depósito.
b) Do item 2.1 - CORTE E ATERRO DE TERRENO C/ TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO: Em anexo (Doc. 1) uma planta com detalhes das curvas de
níveis da área onde foi implantado a prédio da Biblioteca Central, que mostra a necessidade do
corte e aterro aditivados, que não foram contemplados na planilha original, cujos quantitativos
foram levantados pela empresa vencedora da licitação para a execução dos projetos, e em função
da não compatibilização dos projetos com a área onde foi implantada a obra. Como podemos ver
a obra está entre o nível 15 e o nível 16, o da rua existente, e foram necessários cortes e
compensações de aterro, já que o muro (de arrimo) foi implantado no nível 22, conforme
detalhado no Doc. 1 (planta com detalhes das curvas de níveis da área onde foi implantado o
prédio da Biblioteca Central). Embora não tenhamos mais as memórias de cálculos, é possível
de se ver que os quantitativos aditivados são coerentes.
c) Do item 3.6 - ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA: Em anexo (doc. 2) o levantamento que
mostra detalhadamente o quantitativo de ferro CA-50, que totalizou 506.087,75 Kg. O
quantitativo previsto na planilha licitada, conforme planilha anexada a esse processo, foi de
288.754,00 Kg, o que implica em uma diferença de 217.335,75 Kg. A diferença se dá em alguns
pontos, pela revisão do cálculo estrutural e em outros pelo erro de levantamentos de
quantitativos, que foram executados pela empresa vencedora da licitação dos projetos, e o
DEPRO/PRECAM não fez a compatibilização dos projetos.
d) Do item 3.11 - CONCRETO FCK 25 MPa, TRAÇADO EM BETONEIRA, PREPARO E
LANÇAMENTO: Em anexo (Doc. 3) o levantamento que mostra detalhadamente os quantitativos
de concreto. A diferença se dá em alguns pontos, pela revisão do cálculo estrutural e em outros
pelo erro de levantamentos de quantitativos, que foram executados pela empresa vencedora da
licitação dos projetos, e o DEPRO/PRECAM não fez a compatibilização dos projetos.
e) Do item 3.12 - CONCRETO FCK 30 MPa, TRAÇADO EM BETONEIRA, PREPARO E
LANÇAMENTO: Em anexo (Doc. 3) o levantamento que mostra detalhadamente os quantitativos
de concreto. A diferença se dá em alguns pontos, pela revisão do cálculo estrutural e em outros
pelo erro de levantamentos de quantitativos, que foram executados pela empresa vencedora da
licitação dos projetos, e o DEPRO/PRECAM não fez a compatibilização dos projetos.

f) Do item 14.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA DE 4 A 5 CM DE LADO - COR
BRANCA, C/ EMBOÇO DE CIMENTO/AREIA 1:5, ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO: Em anexo (Doc. 4) o levantamento que mostra detalhadamente os
quantitativos de pastilhas. A diferença se dá em alguns pontos, pela revisão do cálculo estrutural
e em outros pelo erro de levantamentos de quantitativos, que foram executados pela empresa
vencedora da licitação dos projetos, e o DEPRO/PRECAM não fez a compatibilização dos
projetos.”
Em complemento às informações relatadas acima, solicitou-se à UFMA (Solicitações de
Fiscalização no 201316813/16 e no 201316813/20) que apresentasse as pranchas/folhas
encaminhadas ao longo da execução da obra em virtude das mudanças / alterações no projeto
estrutural, além de apresentar as justificativas técnicas específicas para as modificações no projeto
estrutural abaixo elencadas, cujo levantamento foi feito com base em análise da documentação
encaminhada pelo DEPRO/UFMA em atendimento às SFs anteriores (processo interno UFMA,
diário de obras, processos de medições da obra, entre outros):
• Projetos modificados das vigas VPP201 a VPP251 (Prancha 23/79) nível 200, onde consta
substituição para pós-tensão e aumento da viga T para 1m de mesa;
• Modificação do detalhe de projeto referente à fretagem da armação da viga VPP-001 (201 a
251) e modificação nos pontos de ancoragem da protensão;
• Substituição para laje nervurada (Prancha 05/79);
• Modificação dos projetos para a laje do nível 300 e revisão modificada do vigamento e
protensão, além de modificação nas vigas 304 e 305 da rampa, que passaram a ser invertidas;
• Modificação nos projetos das vigas V-315 e V-317, que compõem o nível 300;
• Projetos modificados das vigas V-334 e V-335 de composição do nível 300;
• Alteração no projeto da viga V-306 da rampa do nível 300;
• Projeto constando um estribo de reforço no pilar P-39 e na viga V-318;
• Prolongamento da viga V-333 para a cabeceira do pilar P-39 com a viga 317;
• Projeto estrutural de Mísula “Console” para apoio das vigas que coincidem com o alinhamento
dos pilares no nível 200;
• Conjunto de pranchas modificadas do nível 400 para laje nervurada com vigas protendidas
moldadas in-loco, incluindo: forma, ferragem positiva; ferragem negativa e detalhe de vigas
protendidas com redimensionamento;
• Viga em diagonal (modificada) para o nível 200 ala-02, com acréscimo de 2 (dois) cabos de
protensão;
• Projeto de detalhamento estrutural do elemento que compõe a fachada principal;
• Projeto de forma do nível 500;
• Revisões no projeto estrutural da Biblioteca Central correspondentes aos arquivos 1333-ESTVIG503-R e 1333EST-N200-MU;
• Modificação das vigas V426 - V427;
• Projeto estrutural dos níveis 600 e 700 com acréscimo de ferragem; e
• Demais alterações/modificações no projeto estrutural não relatadas nos itens anteriores.
Em resposta, o DEPRO/UFMA encaminhou uma série de projetos referentes às alterações de
projeto acima relacionadas. As informações encaminhadas foram coletadas junto aos engenheiros
calculistas responsáveis pela elaboração do projeto estrutural da Biblioteca Central, segundo
consta em resposta do DEPRO/UFMA (Ofício no 088 AUDINT/UFMA – 2014, de 25/08/2014).
Com base nas modificações do projeto estrutural encaminhadas pelo DEPRO/UFMA, fez-se um
levantamento das variações nos quantitativos de serviços ocorridas em decorrência destas
mudanças nos projetos para, em seguida, compará-los com os quantitativos informados no 3º
Termo Aditivo do Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM.

A seguir, são apresentados os resultados detalhados desta análise comparativa, item a item.
Item 1.6 - BARRACÃO PROVISÓRIO C/ 1 PAVIMENTO
Em visita às instalações da obra em agosto de 2014, verificou-se a extensão da área de barracão
incluída no 3º Termo Aditivo. Há, ainda, registros no diário de obras que relatam a ocorrência de
“Inspeção das auditoras fiscais do trabalho, com vistoria das instalações e do canteiro de obras”,
ocorrida em setembro de 2012.
Item 2.1 - CORTE E ATERRO DE TERRENO C/ TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
O 3º Termo Aditivo considerou um acréscimo de 21.706 m3 de serviço de corte e aterro de terreno
com transporte, espalhamento e compactação mecanizado. Este acréscimo de serviço corresponde
a um valor de R$ 85.305,56, com preço unitário de R$ 3,93 / m3. Considerando que estes serviços
já foram executados e que não há memórias de cálculos relativas à sua execução, conforme
informado pela UFMA em resposta à SF no 201316813/012, não foi possível verificar o acréscimo
de serviços (21.706 m3) informado.
Item 3.6 - ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA
Não foram identificadas modificações no projeto estrutural que resultaram em acréscimo de ferro
CA-50 para sapatas, vigas baldrame e pilares, cujos quantitativos totais (projeto original +
modificações) informados no Ofício no 064 AUDINT/UFMA – 2014 são de 55.542 Kg para
sapatas, 6.644 Kg para vigas baldrame e 89.901 Kg para pilares, totalizando 152.087 kg de
armação CA-50. O projeto estrutural original contém as seguintes especificações:
• 15.542 Kg de CA-50 para armação das sapatas (Pranchas 3-4/79);
• 2.639 Kg de CA-50 para armação das vigas baldrame (vigas do nível 100 - Pranchas 13 a
17/79); e
• 41.304 Kg de CA-50 e 986 Kg de CA-60 para armação dos pilares (Pranchas 55 a 62/79). Há
registro no diário de obras em 22/11/12 sobre “Corte em terreno para vigas que NÃO constam no
projeto estrutural”, sem detalhamento sobre quantitativos.
Assim, considerando apenas estes três elementos estruturais (sapatas, vigas baldrame e pilares), a
planilha aditivo indica um acréscimo de 92.602 Kg de CA-50 (40.000 Kg na armação das sapatas,
4.005 Kg na armação das vigas baldrame e 48.597 Kg na armação dos pilares) SEM comprovação
destes quantitativos nas alterações de projeto estrutural. Somando-se a este montante os demais
elementos que compõem a estrutura (vigas, lajes e escadas), com suas respectivas variações de
quantitativos em decorrência das alterações no projeto estrutural, chegamos a um total de
118.503,56 Kg de armação CA-50 SEM comprovação destes quantitativos nas modificações do
projeto estrutural.
Este quantitativo corresponde a um valor de R$ 741.832,30, considerando o preço unitário de R$
6,26 / Kg utilizado no Aditivo.
Item 3.11 - CONCRETO FCK 25 MPa, TRAÇADO EM BETONEIRA, PREPARO E
LANÇAMENTO
O 3º Termo Aditivo incluiu acréscimo de serviços de 324,8 m3 de concreto com Fck 25 MPa. Este
volume corresponde ao aditivo de 85,42 m do muro de arrimo, conforme verificado nas
modificações de projeto encaminhadas pela UFMA.
Item 3.12 - CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO EM BETONEIRA, PREPARO E
LANÇAMENTO

O Ofício no 064 AUDINT/UFMA – 2014 informa um total de 4.204,99 m3 de volume de concreto
com Fck 30 MPa, que corresponde ao somatório de volume de concreto para arranque (43,82 m3),
pilares (357,21 m3), vigas (2.024,64 m3), lajes (1.680,62 m3) e escadas (98,7 m3). Desconsiderando
o volume de arranque, cuja especificação no projeto estrutural é de concreto com Fck 25 MPa,
chegamos a um total de 4.161,2 m3, próximo do quantitativo total (projeto original mais
modificações de projeto) levantado pela empresa LAJES e informado na Planilha Aditivo
(4.151,21 m3). Descontando o volume de 3.252 m3 de concreto Fck 30 MPa da planilha
orçamentária inicial, chegamos a um acréscimo de serviços de 899,21 m3 de concreto Fck 30 MPa.
As modificações no projeto estrutural informadas pela UFMA, porém, indicam uma redução de
381,52 m3 no volume de concreto com Fck 30 MPa. Este quantitativo já incorpora um volume de
194,45 m3 de concreto com Fck 40 MPa necessários para a execução das vigas protendidas do
nível 200, questão esta que foi analisada no item 2.1.1 deste relatório. Desta forma, o acréscimo
de volume de concreto com Fck 30 MPa informado na Planilha Aditivo está 1.280,73 m3 ACIMA
do quantitativo calculado com base nas modificações de projeto estrutural informadas pela UFMA
(redução de 381,52 m3).
Esta diferença de 1.280,73 m3 corresponde a um valor de R$ 779.462,32, considerando o preço
unitário de R$ 608,61 / m3 utilizado no Aditivo.
Item 14.4 - REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA DE (4 A 5CM)CM DE LADO - COR
BRANCA, C/ EMBOÇO DE CIMENTO/AREIA 1:5, ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO
Por meio do Ofício no 064 AUDINT/UFMA – 2014, de 16/05/2014, a UFMA encaminhou
informação da empresa LAJES acerca do quantitativo total deste serviço. Segundo a informação,
este serviço totaliza 3.830 m2, sendo 3.144 m2 o quantitativo do orçamento inicial e 686 m2 a
quantidade contemplada no 3º Termo Aditivo. Com base no projeto arquitetônico e considerando
um índice de perda 10%, correspondente ao índice máximo de perdas em composições de serviços
desta natureza (revestimentos cerâmicos com pastilha) no SINAPI, verificou-se um quantitativo
total de 3.346 m2. Portanto, a quantidade a ser aditivada para atender na sua plenitude este serviço,
com base nas especificações do projeto arquitetônico, seria de 202 m2, e não aqueles 686 m2 que
foram incluídos no 3º Termo Aditivo.
Desta forma, o acréscimo deste serviço no 3º Termo Aditivo está 484 m2 ACIMA do quantitativo
calculado com base nas especificações do projeto arquitetônico (acréscimo de 202 m2), o que
corresponde a um valor de R$ 33.518,64, considerando o preço unitário de R$ 608,61 / m3
utilizado no Aditivo.
A análise das modificações no projeto estrutural encaminhadas pela UFMA permitiu identificar,
ainda, as alterações em quantitativos dos serviços abaixo especificados.
Item 3.7 - TELA SOLDADA Q 138
A análise das modificações no projeto estrutural informadas pela UFMA, conforme documentação
encaminhada em resposta às SF nos 201316813/16 e 201316813/20, indica que houve uma redução
de 853 Kg no quantitativo de Tela Q 138 CA-60A. Por sua vez, a Planilha Aditivo indica um
acréscimo de 4.532 Kg de Tela Q 138 CA-60. Desta forma, o acréscimo de quantidade do serviço
3.7 - Tela Soldada Q 138 contemplado no 3º Termo Aditivo está 5.385 Kg ACIMA do quantitativo
calculado com base nas modificações de projeto estrutural informadas pela UFMA (redução de
853 Kg).
Esta diferença de 5.385 Kg corresponde a um valor de R$ 33.551,85, considerando o preço
unitário de R$ 6,23 / Kg utilizado no Aditivo.

Item 3.8 - TELA SOLDADA Q335
A análise das modificações no projeto estrutural informadas pela UFMA aponta para uma redução
de 2.249 Kg de Tela Q 335 CA-60. Por sua vez, a Planilha Aditivo indica um acréscimo de
2.890,19 Kg de Tela Q 335 CA-60. Desta forma, o acréscimo de quantidade do serviço 3.8 - Tela
Soldada Q 335 contemplado no 3º Termo Aditivo está 5.139 Kg ACIMA do quantitativo calculado
com base nas modificações de projeto estrutural informadas pela UFMA (redução de 2.249 Kg).
Esta diferença de 5.139 Kg corresponde a um valor de R$ 32.582, considerando o preço unitário
de R$ 6,34 / Kg utilizado no Aditivo.
Item 3.9 - SERVIÇO DE PROTENSÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUINDO
CORDOALHAS ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM E ACESSÓRIOS. – COMPLETA
O 3º Termo Aditivo não contemplou nenhum acréscimo de serviços para o item 3.9 - SERVIÇO
DE PROTENSÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS
ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM E ACESSÓRIOS. – COMPLETA. Porém, como
resultado das modificações no projeto estrutural, conforme documentação encaminhada pela
UFMA em resposta às SF nos 201316813/16 e 201316813/20, verificou-se uma substituição de
29.050,36 Kg de CP190 RB d = 15.2 mm por 17.808,4 Kg de CP190 RB d = 12.7 mm, item não
previsto no projeto original.
Desta forma, há uma redução de 11.242 Kg no quantitativo de monocordoalhas engraxadas CP
190RB, que corresponde a um valor de R$ 96.343,60, considerando o preço unitário de R$ 8,57 /
Kg adotado na proposta original da empresa LAJES.
Tela Q 196 CA-60
As modificações de projeto estrutural informadas pela UFMA especificam a utilização de 10.780
Kg de Tela Q 196 CA-60 na armação negativa dos níveis 300, 400 e 500. Considerando um preço
unitário de R$ 5,26 / Kg, calculado com base em valores do SINAPI de agosto de 2012, este
quantitativo corresponde a um valor de R$ 56.678,96. Este serviço não estava previsto no projeto
estrutural original e não foi contemplado no 3º Termo Aditivo.
A tabela abaixo compara os quantitativos e respectivos valores financeiros apresentados na
Planilha Aditivo, que detalha os acréscimos de serviços incluídos no 3º Termo Aditivo de R$
2,485 milhões, com as especificações do projeto arquitetônico e modificações no projeto
estrutural, conforme documentação encaminhada pela UFMA.
Tabela 02 – Comparação entre 3º Termo Aditivo e modificações de Projeto

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6

BARRACÃO PROVISÓRIO C/ 1
PAVIMENTO
2.1
CORTE E ATERRO DE TERRENO
C/
TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO
E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
3.6
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU
GROSSA
3.7
TELA SOLDADA Q 138
3.8
TELA SOLDADA Q335
NOVO TELA SOLDADA Q196
3.9
SERVIÇO DE PROTENSÃO EM
ESTRUT CONCRETO, INCLUINDO
CORDOALHAS ENGAXADAS CP
190RB
D=15.2MM
E
ACESSÓRIOS. - COMPLETA
3.11

3.12

14.4

UNID
M2

KG
KG
KG
KG
KG

MODIFICAÇÕES DE
PROJETO
QTDE
VALOR

3o TERMO ADITIVO
QTDE

227,74 282,61

VALOR
R$

M3

CONCRETO
FCK
25MPA, M3
TRAÇADO
EM BETONEIRA,
PREPARO E LANÇAMENTO
CONCRETO
FCK
30MPA, M3
TRAÇADO
EM BETONEIRA,
PREPARO E LANÇAMENTO
REVESTIMENTO
CERÂMICO, M2
PASTILHA DE (4 A 5CM)CM DE
LADO - COR BRANCA, C/
EMBOÇO DE CIMENTO/AREIA
1:5, ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO

TOTAL

PÇO
UNIT

64.361,60 282,61

SERVIÇOS NÃO
COMPROVADOS
QTDE
VALOR

R$ 64.361,60

R$

-

NÃO veri fi ca do (s ervi ços
já executados e s em
85.305,56
memóri a de cá l cul o).

3,93

21.706,25

R$

6,26

217.333,75

R$ 1.360.509,28 98.830,19

6,23
6,34
5,26

4.532,47
2.890,19

R$
R$
R$

R$ 618.676,97 118.503,56

R$ 741.832,30

28.237,29 -853,06
-R$ 5.314,56 5.385,53
18.323,80 -2.248,98 -R$ 14.258,53 5.139,17
10.780,22 R$ 56.678,96 -10.780,22

R$ 33.551,85
R$ 32.582,34
-R$ 56.678,96

8,57

R$

427,09 324,77

R$

138.706,02 321,92

608,61 899,21

R$

547.268,20 -381,52

-R$ 232.194,12 1.280,73

R$ 779.462,32

69,25

R$

47.505,50 201,98

R$ 13.986,86 484,02

R$ 33.518,64

686,00

-

2.290.217,25

-11.241,96 -R$ 96.343,60 11.241,96

R$ 137.487,89 2,85

543.081,47

R$ 96.343,60

R$

1.218,12

1.661.830,21

Assim, os quantitativos de serviços do 3º Termo Aditivo que não tiveram suas origens
comprovadas pela documentação encaminhada pela UFMA, em especial o projeto arquitetônico
e o projeto estrutural original e suas modificações, totalizam um valor de R$ 1.661.830,21 (um
milhão, seiscentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos), conforme
detalhado na tabela acima. Ressalte-se que este valor foi obtido considerando-se somente os
serviços acima especificados, que juntos totalizam R$ 2,290 milhões ou 92,1 % do valor total do
3º Termo Aditivo (R$ 2,485 milhões).
A tabela abaixo apresenta os valores correspondentes ao orçamento ajustado dos serviços
analisados, obtidos pela soma do orçamento original (Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM) com
os ajustes provocados pelas modificações de projeto informadas pela UFMA, e os pagamentos já
efetuados pela prestação dos serviços de construção da Biblioteca Central, obtidos com base nos
processos de medições de serviços encaminhados pela UFMA. Ressalte-se que a última medição
de serviços encaminhada pela UFMA ocorreu em novembro de 2013.

Tabela 03 - Orçamento Ajustado e Pagamentos (Medições) - Valores em R$

ITEM
1.6
2.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
BARRACÃO
PROVISÓRIO
C/
1
PAVIMENTO
CORTE E ATERRO DE TERRENO C/
TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO
E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA
TELA SOLDADA Q 138
TELA SOLDADA Q335

3.6
3.7
3.8
NOVO TELA SOLDADA Q196c
3.9
SERVIÇO DE PROTENSÃO EM ESTRUT
CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS
ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM E
ACESSÓRIOS. - COMPLETA
3.11
CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
3.12
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
14.4
REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA
DE (4 A 5CM)CM DE LADO - COR
BRANCA,
C/
EMBOÇO
DE
CIMENTO/AREIA
1:5, ARGAMASSA
COLANTE E REJUNTAMENTO
TOTAL

UNID
M2
M3

(Medições)a

78.026,00

78.026,00

NÃO pode ser
calculado.b

KG
KG
KG
KG

Pagamento

Orçamento
Ajustado

144.950,19

2.426.277,01
122.655,87
-171,05
56.678,96

2.487.854,68
127.970,43
14.087,48

237.997,81

334.341,41

451.826,13

346.131,67

1.747.005,60

2.153.199,50

231.708,86

152.405,40

5.352.005,19

5.838.966,76

KG

M3

M3

M2

a. Valores calculados com base na última medição de serviços encaminhada pela UFM A, ocorrida em
novembro de 2013.
b. O 3º Termo Aditivo contemplou um acréscimo de 21.706 m3 (R$ 85.305,56) deste serviço. Considerando
que estes serviços já foram executados e que, segundo informação da UFM A em resposta à SF no
201316813/012, não há memórias de cálculos relativas à sua execução, não foi possível verificar o acréscimo de
serviços (21.706 m3) informado.
c. Serviço não previsto no orçamento do contrato nem no 3o Termo Aditivo, mas verificado nas modificações
do projeto estrutural encaminhadas pela UFM A.

Considerando que os valores do orçamento ajustado apresentados acima já incorporam as
alterações de quantitativo resultantes das modificações de projeto, nos serviços em que os
pagamentos excederam os valores do orçamento ajustado, há superfaturamento no montante
correspondente a esta diferença (valor pago menos valor do orçamento ajustado), uma vez que se
trata de pagamento por serviços nos quais a análise das modificações de projeto não comprovou
a sua real existência.
Para estes casos, o superfaturamento corresponde a uma parcela dos serviços não comprovados
indicados na Tabela 02 – Comparação entre 3º Termo Aditivo e modificações de Projeto, sendo
considerada superestimativa de quantitativos a parcela restante dos serviços não comprovados.
Para os casos em que não foi identificado superfaturamento, o valor integral dos serviços não
comprovados corresponde a superestimativa de quantitativos, cujos pagamentos não foram
efetuados até novembro de 2013, data do último processo de medição encaminhado pela UFMA
(19ª medição: Processo interno UFMA no 23115.018491/2013-86).
A tabela abaixo apresenta, para os serviços analisados, os valores de superfaturamento e
superestimativa de quantitativos apurados:

Tabela 04 – Serviços NÃO comprovados: Superfaturamento e superestimativa de quantitativos - Valores em R$
ITEM
1.6
2.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
BARRACÃO
PROVISÓRIO
C/
1
PAVIMENTO
CORTE E ATERRO DE TERRENO C/
TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO
E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA
TELA SOLDADA Q 138
TELA SOLDADA Q335

3.6
3.7
3.8
NOVO TELA SOLDADA Q196c
3.9
SERVIÇO DE PROTENSÃO EM ESTRUT
CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS
ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM E
ACESSÓRIOS. - COMPLETA
3.11
CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
3.12
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
14.4
REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA
DE (4 A 5CM)CM DE LADO - COR
BRANCA,
C/
EMBOÇO
DE
CIMENTO/AREIA
1:5, ARGAMASSA
COLANTE E REJUNTAMENTO
TOTAL

UNID
M2

PÇO
UNIT

SUPERFATURAMENTOa

SUPERESTIMATIVA
DE
QUANTITATIVOS

Serviços NÃO
Comprovados

227,74

M3
NÃO pode ser calculado.b

3,93
KG
KG
KG
KG

6,26
6,23
6,34
5,26

61.577,67
5.314,56
14.258,53

8,57

96.343,60

680.254,64
28.237,29
18.323,80
-56.678,96

741.832,31
33.551,85
32.582,34
-56.678,96

KG
96.343,60

M3
427,09

1.218,12

1.218,12

373.268,42

779.462,32

33.518,64

33.518,64

1.078.141,96

1.661.830,22

M3
608,61

406.193,90

M2
69,25

583.688,27

a. Valores calculados com base na última medição de serviços encaminhada pela UFM A, ocorrida em novembro de 2013.
b. O 3º Termo Aditivo contemplou um acréscimo de 21.706 m3 (R$ 85.305,56) deste serviço. Considerando que estes serviços já foram executados e que,
segundo informação da UFM A em resposta à SF no 201316813/012, não há memórias de cálculos relativas à sua execução, não foi possível verificar o
acréscimo de serviços (21.706 m3) informado.
c. Serviço não previsto no orçamento do contrato nem no 3o Termo Aditivo, mas verificado nas modificações do projeto estrutural encaminhadas pela
UFM A.

Assim, com base na análise de documentação encaminhada pela UFMA, em especial os projetos
arquitetônico, estrutural com suas modificações e processos de medição de serviços (última
medição em novembro de 2013), verificou-se um superfaturamento de R$ 583.688,26 (quinhentos
e oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos) e uma superestimativa
de quantitativos de R$ 1.078.141,95 nos serviços analisados.
Cabe destacar, ainda, que algumas alterações do projeto estrutural encaminhadas pela UFMA
foram elaboradas e/ou disponibilizadas para a empresa executora após a assinatura do 3º Termo
Aditivo em 01/11/2012, conforme destacado no item 2.1.1 do presente relatório.
Entre os documentos encaminhados pela UFMA que tratam da construção da Biblioteca Central,
consta a proposta de preço vencedora da licitação, encaminhada pela empresa LAJES em
10/06/2010 e apensa ao processo interno UFMA no 5612/2010-71 - construção do edifício da
biblioteca central, volume III (C-6.3) – propostas de preços, fls. 001 a 124. A proposta de preço
consiste na planilha orçamentária, nas composições de preço unitário de todos os serviços,
cronograma físico-financeiro, composição de BDI e planilha de encargos sociais.
A composição unitária para o serviço do item 3.12 - CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO EM
BETONEIRA, PREPARO E LANÇAMENTO (Unidade: m3), fl. 39 do processo supracitado,
especifica a utilização de 0,65 metros cúbicos do insumo Brita 1 e 2 (dois) metros cúbicos do
insumo Brita 2, ambos com o mesmo preço unitário (R$ 76,50 / m3), como indicado na figura
abaixo:

Fig. 01 - Composição unitária para o serviço do item 3.12 - concreto fck 30mpa, traçado em betoneira, preparo e
lançamento (unidade: m3)

Em consulta ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
de agosto de 2012, mês em que a empresa executora deu entrada ao pedido de aditivo de R$ 2,485
milhões, posteriormente assinado em novembro do mesmo ano, não foi identificada nenhuma
composição para concreto com Fck 30 MPa traçado em betoneira. A composição de preço unitário
existente no SINAPI 08/2012 que mais se aproxima do caso em tela (concreto com Fck 30 MPa
traçado em betoneira) é a composição ‘73972/1 - Concreto estrutural Fck = 25 MPa, virado em
betoneira, na obra, sem lançamento’, abaixo ilustrada:

Fig. 02 - Composição SINAPI 08/2012 ‘73972/1 - Concreto estrutural Fck = 25 MPa, virado em betoneira, na obra,
sem lançamento’

Como pode ser observado, a composição 73972/1 do SINAPI especifica a utilização de 0,627 m3
do insumo 4721 - PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM e de 0,209 m3 do insumo 4718 - PEDRA
BRITADA N. 2 OU 25 MM. Estes índices são os mesmos observados nas composições do item
‘03310.8.1 - CONCRETO estrutural virado em obra, controle “A”, consistência para vibração,
brita 1 e 2’ das Tabelas de Composições de Preços para Orçamento – TCPO da Editora Pini Ltda.,
como mostra a figura a seguir:

Fig. 03 - Composições do item ‘03310.8.1 - CONCRETO estrutural virado em obra, controle “A”, consistência para
vibração, brita 1 e 2’ (TCPO da Editora Pini Ltda.)

Observe que em todas as composições do item ‘03310.8.1 - CONCRETO estrutural virado em
obra, controle “A”, consistência para vibração, brita 1 e 2’ da TCPO ( Ed. Pini Ltda.), nas diversas
resistências à compressão apresentadas (Fck de 10 MPa a 40 MPa), as quantidades adotadas dos
insumos ‘Pedra britada 1’ e ‘Pedra britada 2’ são sempre as mesmas (respectivamente, 0,209 m3
e 0,627 m3).
Em comparação com a composição 73972/1 do SINAPI, verificamos que o índice do insumo
‘Pedra britada 1’ da TCPO corresponde ao índice do insumo ‘4718 - PEDRA BRITADA N. 2 OU
25 MM’ da composição SINAPI (0,209 m3), enquanto o índice para ‘Pedra britada 2’ da TCPO é
igual ao índice do insumo ‘4721 - PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM’ da composição SINAPI
(0,627 m3). Porém, dado que os preços unitários dos insumos Brita 1 e Brita 2 da composição do

serviço 3.12 - CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO EM BETONEIRA, PREPARO E
LANÇAMENTO da proposta de preço da empresa LAJES são iguais (R$ 76,50 / m3), não há
prejuízo na comparação entre os índices destes insumos.
Assim, na comparação dos índices constantes no SINAPI e na TCPO com os índices da
composição apresentados na proposta de preço da empresa LAJES, verifica-se que os índices para
‘Pedra britada 1’ das composições da TCPO, ‘PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM’ da
composição do SINAPI e ‘Brita 1’ da composição da empresa LAJES são bem próximos (0,627
m3 no SINAPI e TCPO e 0,65m3 na composição LAJES). Entretanto, verifica-se uma diferença
significativa entre os índices adotados para os insumos ‘Pedra britada 2’ da TCPO, ‘PEDRA
BRITADA N. 1 OU 19 MM’ da composição SINAPI e ‘Brita 2’ da composição da empresa
LAJES.
Enquanto o índice para ‘Pedra britada 1’ da TCPO e ‘PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM’ da
composição SINAPI é de 0,209 m3, o índice para ‘Brita 2’ da composição da empresa LAJES é
de 2,0 (dois) m3, o que não é factível considerando que se trata de uma composição unitária por
metro cúbico de concreto.
Desta forma, há uma diferença a mais, por metro cúbico de concreto com Fck 30 MPa, de 1,791
m3 do insumo ‘Brita 2’. Considerando-se o preço unitário de R$ 76,50 / m3 deste insumo e o
quantitativo ajustado (quantitativo do projeto original mais os ajustes provocados pelas
modificações de projeto) de 2.870,48 m3 do serviço 3.12 - CONCRETO FCK 30MPA,
TRAÇADO EM BETONEIRA, PREPARO E LANÇAMENTO, chegamos a um
superfaturamento de R$ 393.289,39.
Adicionando-se o superfaturamento do insumo ‘Brita 2’ do concreto com Fck 30 MPa ao
superfaturamento anteriormente apurado com base nas modificações de projeto e pagamentos
efetuados até novembro de 2013, chegamos a um superfaturamento total de R$ 976.977,66 nos
serviços de construção do edifício da Biblioteca Central.
O gestor foi informado, por meio da Nota de Auditoria no 201316813/001 de 10/12/2014, acerca
das impropriedades apuradas nos serviços de construção do edifício da Biblioteca Central. Em
resposta, o gestor encaminhou o Documento s/n de 09/02/2015, contendo suas manifestações
sobre os fatos apontados, e o Ofício no 04/2015 de 27/01/2015, elaborado pela empresa contratada
com seus esclarecimentos sobre os fatos apontados na Nota de Auditoria.
Com relação ao superfaturamento do insumo ‘Brita 2’ do concreto com Fck 30 MPa, o gestor
informou que “Houve erro na elaboração da composição do preço unitário do concreto de FCK
30MPA da empresa, quando a mesma cotou 2,00 m3 de brita 1 para a confecção de 1,00 m3 de
concreto por essa auditoria, e passada despercebida pela análise do orçamento na fase de
licitação”. Desta forma, o gestor reconhece a falha apontada por esta CGU, que resultou em
superfaturamento por quantidade no valor de R$ 393.289,39 (trezentos e noventa e três mil,
duzentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), conforme detalhamento anterior.
Sobre os quantitativos de serviços que não foram comprovados mediante análise dos projetos
arquitetônico e estrutural com suas modificações, o gestor informou que “A diferença aventada
por essa auditoria não corresponde à realidade, pois conforme a própria CGU, essa diferença
não foi constatada por ausência dos projetos”. Sobre esta questão, cabe destacar que solicitou-se
à UFMA, por meio de diversas Solicitações de Fiscalização - SF, em especial as SFs nos
201316813/012, 201316813/016 e 201316813/020, esclarecimentos acerca dos acréscimos de
serviços contemplados no 3º Termo Aditivo do Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM. Com base
nas respostas encaminhadas pela UFMA, em especial nas modificações do projeto estrutural
apontadas pelo DEPRO e pela própria empresa contratada, obtiveram-se os valores apontados

como superfaturamento por quantidade e superestimativa de quantitativos, uma vez que não há
comprovação da sua execução, com base em análise da documentação supracitada.
Com relação às modificações de projeto que resultaram nos acréscimos de serviços constantes no
3º Termo Aditivo, o gestor manifestou-se da seguinte forma:
“De acordo com a resposta da empresa Lajes, atendendo solicitação de informações e
esclarecimentos desta Prefeitura da Cidade Universitária – PCU, através de ofício de
19/01/2015, cópia anexa, os quantitativos apresentados na planilha são reais e foram executados.
Segundo a empresa contratada, essas diferenças ocorreram durante a execução da obra, face a
várias alterações e adaptações, em virtude da mudança do escopo do projeto estrutural e, se for
o caso, poderá ser realizada perícia para a comprovação.
A fiscalização foi omissa em não registrar detalhadamente todos os fatos no Diário de Obra e em
não cobrar, inclusive com punição ou paralisação da obra, pela não entrega dos projetos
estruturais que foram alterados.
Nesse quantitativo encontram-se as quantidades de ferro e concreto que tiveram que ser refeitos.”

“Finalmente, em face das tabelas apresentadas pela CGU, nas quais supostamente estariam
evidenciados superfaturamento e sobrepreço na obra, é oportuno trazer à colação, as planilhas
com memórias de cálculos apresentadas pela empresa contratada que originaram os
quantitativos para a formalização do 3º termo aditivo, todas anexadas.
Pelas referidas planilhas resta demonstrado que inexistem superfaturamento ou sobrepreço. As
planilhas e memórias de cálculo da empresa Lajes apresentam, junto com plantas do projeto
estrutural, quantitativos que demonstram o que realmente foi utilizado na execução da referida
obra.”
Conforme será detalhado adiante, as informações encaminhadas pela empresa Lajes, por meio do
Ofício no 04/2015 de 27/01/2015 e seus anexos (planilhas com memória de cálculos apresentadas
pela empresa contratada, que originaram os quantitativos para a formalização do 3º Termo
Aditivo), não foram suficientes para identificar todos os quantitativos de serviços indicados na
Planilha Aditivo.
O gestor informou, ainda, que “Esta Universidade não tem como estornar valores que
supostamente teriam sido pagos indevidamente e nem ajustar, mediante novo Aditivo, os valores
do terceiro termo aditivo pelas razões antes expostas. Se for o caso, havendo a inequívoca
comprovação da existência de superfaturamento e sobrepreço, salvo melhor juízo, a medida que
se impõe é a via judicial com ação de ressarcimento ao erário contra a empresa contratada,
através da Procuradoria Federal que atua junto à UFMA”.
A empresa contratada manifestou-se por meio do Ofício no 04/2015, de 27/01/2015. Sobre as
alterações de projeto, a empresa informou “que diversas dessas alterações foram feitas à mão no
próprio canteiro de obra, juntamente com o fiscal, o engenheiro da Contratada e o calculista, e
alguns desses esboços foram anexados aos aditivos, mas em virtude de não terem sido
formalizados no computador, algumas das alterações se perderam no canteiro de obras após a
conclusão dos serviços aditivados”.
Em relação à superestimativa de quantitativos apurada, a empresa alega que “embora tenha sido
apresentado preço a maior nos itens 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.12 e 14.4, não houve prejuízo para a

Administração Pública, considerando os descontos ofertados por esta empreiteira em todos os
demais itens, bem como em virtude de serviços executados e não aditivados”.
A empresa contratada não especifica as alterações de projeto que se perderam no canteiro de obras,
nem os serviços executados que não foram aditivados. Caso a execução de tais serviços tenha
efetivamente ocorrido, os mesmos não tinham cobertura contratual, uma vez que estavam fora dos
serviços especificados na planilha orçamentária do Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM e no 3º
Termo Aditivo.
O superfaturamento e a superestimativa de quantitativos apontados por esta CGU decorrem não
de preços unitários superestimados, mas de quantitativos de serviços superiores àqueles
verificados na planilha orçamentária inicial e nas modificações de projeto estrutural apontadas
pelo DEPRO/UFMA e pela empresa executora.
Ainda sobre as impropriedades apontadas na Nota de Auditoria, a empresa contratada encaminhou
os seguintes esclarecimentos:
“Ademais, pela ótica jurisprudencial, consta-se que nos contratos firmados sob o regime de
empreitada por preço global é incabível comparar os preços ofertados com os custos efetivamente
incorridos pela Contratada. Para concluir pela ocorrência de dano ao erário, é essencial
examinar o preço global do contrato em comparação com valores de mercado”.
“Desse modo, por analogia aos entendimentos apresentados acima, na avaliação econômica de
um contrato por preço global, eventual subestimativa de quantitativo de um determinado serviço,
pode ser compensada por outros serviços, cujos quantitativos estão superestimados”.
De fato, a proposta vencedora do certame licitatório apresentada pela empresa LAJES, no valor
de R$ 10.798.253,24, corresponde a 80,5% do custo máximo apresentado no Edital, ou seja, a
empresa ofertou um valor aproximadamente 20% menor do que o orçamento de referência
constante no Edital. Não há que se falar, portanto, em superfaturamento e/ou sobrepreço
decorrentes de preços acima dos valores de mercado, conforme destacado no início desta
constatação (vide Tabela 01). O superfaturamento e a superestimativa de quantitativos apontados
por esta CGU decorrem de quantitativos de serviços contemplados no 3º Termo Aditivo que estão
acima daqueles identificados nos projetos originais e nas modificações de projeto estrutural
informadas pelo DEPRO/UFMA e pela empresa contratada. Há, ainda, superestimativa no
quantitativo do insumo ‘brita 1’ decorrente de erro na elaboração da composição do preço unitário
do concreto fck 30 MPa da empresa Lajes, fato este reconhecido pelo próprio gestor.
A empresa executora encaminhou, em anexo ao Ofício no 04/2015 de 27/01/2015, as memórias
de cálculo que originaram os quantitativos para a formalização do 3º Termo Aditivo, juntamente
com cópia do projeto estrutural modificado.
Os dados apresentados pela empresa detalham um volume total de concreto com fck 30 MPa de
3.792,02 metros cúbicos, volume este que difere do quantitativo considerado na Planilha Aditivo
(4.151,21 m3). Há que se considerar, ainda, que o volume de concreto do muro de arrimo (489,4
m3) foi identificado pela empresa contratada como sendo de concreto com fck 30 MPa, embora o
orçamento original especifique concreto com fck de 25 MPa.
Da análise do projeto estrutural modificado encaminhado pela empresa, verificou-se uma única
diferença em comparação com as modificações de projeto anteriormente informadas pelo
DEPRO/UFMA: a adoção de 5.092 Kg de aço CA-50 para armação de distribuição do N200 (item
22, N200-ALAJ201, prancha 80-000), o que representa um custo de R$ 31.875,92, considerandose o preço unitário de R$ 6,26 / Kg. Desta forma, há uma redução deste montante no
superfaturamento anteriormente apurado, considerando-se que este serviço já foi executado

(armação e concretagem no nível N200), mantendo-se o valor de superestimativa de quantitativos
anteriormente apontado, qual seja, de R$ 1.078.141,96.
A tabela a seguir detalha os valores de superfaturamento e superestimativa de quantitativos
apurados, incorporando-se os esclarecimentos prestados pelo gestor e pela empresa executora, em
resposta à Nota de Auditoria no 201316813/001 de 10/12/2014 (respectivamente, Documento
UFMA s/n, de 09/02/2015, e Ofício LAJES no 04/2015, de 27/01/2015).

Tabela 05 – Serviços NÃO comprovados: superfaturamento e superestimativa de quantitativos, incorporando
respostas da Nota de Auditoria no 201316813/001 - Valores em R$

ITEM
1.6
2.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
BARRACÃO
PROVISÓRIO
C/
1
PAVIMENTO
CORTE E ATERRO DE TERRENO C/
TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO
E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA
TELA SOLDADA Q 138
TELA SOLDADA Q335

3.6
3.7
3.8
NOVO TELA SOLDADA Q196c
3.9
SERVIÇO DE PROTENSÃO EM ESTRUT
CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS
ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM E
ACESSÓRIOS. - COMPLETA
3.11
CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
3.12
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
14.4
REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA
DE (4 A 5CM)CM DE LADO - COR
BRANCA,
C/
EMBOÇO
DE
CIMENTO/AREIA
1:5, ARGAMASSA
COLANTE E REJUNTAMENTO
TOTAL

UNID
M2

PÇO
UNIT

SUPERFATURAMENTOa

SUPERESTIMATIVA
DE
QUANTITATIVOS

Serviços NÃO
Comprovados

227,74

M3
NÃO pode ser calculado.b

3,93
KG
KG
KG
KG

6,26
6,23
6,34
5,26

29.701,75
5.314,56
14.258,53

8,57

96.343,60

680.254,64
28.237,29
18.323,80
-56.678,96

709.956,38
33.551,85
32.582,34
-56.678,96

KG
96.343,60

M3
427,09

1.218,12

1.218,12

373.268,42

779.462,32

33.518,64

33.518,64

1.078.141,95

1.629.954,29

M3
608,61

406.193,90

M2
69,25

551.812,34

a. Valores calculados com base na última medição de serviços encaminhada pela UFM A, ocorrida em novembro de 2013.
b. O 3º Termo Aditivo contemplou um acréscimo de 21.706 m3 (R$ 85.305,56) deste serviço. Considerando que estes serviços já foram executados e que,
segundo informação da UFM A em resposta à SF no 201316813/012, não há memórias de cálculos relativas à sua execução, não foi possível verificar o
acréscimo de serviços (21.706 m3) informado.
c. Serviço não previsto no orçamento do contrato nem no 3o Termo Aditivo, mas verificado nas modificações do projeto estrutural encaminhadas pela
UFM A.

Adicionando-se o superfaturamento do insumo ‘Brita 2’ do concreto com Fck 30 MPa ao
superfaturamento apurado com base nas modificações de projeto e pagamentos efetuados até
novembro de 2013, chegamos a um superfaturamento total de R$ 945.101,74 (novecentos e
quarenta e cinco mil, cento e um reais e setenta e quatro centavos) nos serviços de construção do
edifício da Biblioteca Central.
A tabela abaixo compara os quantitativos e respectivos valores financeiros apresentados na
Planilha Aditivo, que discrimina os acréscimos de serviços incluídos no 3º Termo Aditivo de R$
2,485 milhões, com as especificações do projeto arquitetônico e modificações no projeto
estrutural, considerando as respostas da Nota de Auditoria no 201316813/001 e demais
manifestações anteriores do gestor e da empresa contratada.

Tabela 06 – Comparação entre 3º Termo Aditivo e modificações de Projeto, incorporando respostas da Nota de
Auditoria no 201316813/001

ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.6

BARRACÃO PROVISÓRIO C/ 1
PAVIMENTO
2.1
CORTE E ATERRO DE TERRENO
C/
TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO
E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
3.6
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU
GROSSA
3.7
TELA SOLDADA Q 138
3.8
TELA SOLDADA Q335
NOVO TELA SOLDADA Q196
3.9
SERVIÇO DE PROTENSÃO EM
ESTRUT CONCRETO, INCLUINDO
CORDOALHAS ENGAXADAS CP
190RB
D=15.2MM
E
ACESSÓRIOS. - COMPLETA
3.11

3.12

14.4

UNID
M2

KG
KG
KG
KG
KG

MODIFICAÇÕES DE
PROJETO
QTDE
VALOR

3o TERMO ADITIVO
QTDE

227,74 282,61

VALOR
R$

M3

CONCRETO
FCK
25MPA, M3
TRAÇADO
EM BETONEIRA,
PREPARO E LANÇAMENTO
CONCRETO
FCK
30MPA, M3
TRAÇADO
EM BETONEIRA,
PREPARO E LANÇAMENTO
REVESTIMENTO
CERÂMICO, M2
PASTILHA DE (4 A 5CM)CM DE
LADO - COR BRANCA, C/
EMBOÇO DE CIMENTO/AREIA
1:5, ARGAMASSA COLANTE E
REJUNTAMENTO

TOTAL

PÇO
UNIT

64.361,60 282,61

SERVIÇOS NÃO
COMPROVADOS
QTDE
VALOR

R$ 64.361,60

R$

-

NÃO veri fi ca do (s ervi ços
já executados e s em
85.305,56
memóri a de cá l cul o).

3,93

21.706,25

R$

6,26

217.333,75

R$ 1.360.509,28 103.922,19 R$ 650.552,89 113.411,56

6,23
6,34
5,26

4.532,47
2.890,19

R$
R$
R$

28.237,29 -853,06
-R$ 5.314,56 5.385,53
18.323,80 -2.248,98 -R$ 14.258,53 5.139,17
10.780,22 R$ 56.678,96 -10.780,22

R$ 709.956,38
R$ 33.551,85
R$ 32.582,34
-R$ 56.678,96

8,57

R$

427,09 324,77

R$

138.706,02 321,92

608,61 899,21

R$

547.268,20 -381,52

-R$ 232.194,12 1.280,73

R$ 779.462,32

69,25

R$

47.505,50 201,98

R$ 13.986,86 484,02

R$ 33.518,64

686,00

-

2.290.217,25

-11.241,96 -R$ 96.343,60 11.241,96

R$ 137.487,89 2,85

574.957,39

R$ 96.343,60

R$

1.218,12

1.629.954,29

Assim, os quantitativos de serviços do 3º Termo Aditivo que não tiveram suas origens
comprovadas pela documentação encaminhada pela UFMA, em especial o projeto arquitetônico
e o projeto estrutural original e suas modificações, totalizam um valor de R$ 1.629.954,29 (um
milhão, seiscentos e vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove
centavos), considerando-se somente os serviços acima especificados, que juntos totalizam R$
2,290 milhões ou 92,1 % do valor total do 3º Termo Aditivo (R$ 2,485 milhões).
A tabela seguinte detalha os valores correspondentes ao orçamento ajustado dos serviços
analisados, obtido pela soma do orçamento original (Contrato no 31/2010 – CEL/PRECAM) com
os ajustes provocados pelas modificações de projeto informadas pela UFMA (incluindo respostas
da Nota de Auditoria no 201316813/001), e os pagamentos já efetuados pela prestação dos serviços
de construção da Biblioteca Central, obtidos com base nos processos de medições de serviços
encaminhados pela UFMA. Ressalte-se que a última medição de serviços encaminhada pela
UFMA ocorreu em novembro de 2013.

Tabela 07 - Orçamento Ajustado e Pagamentos (Medições), incorporando respostas da Nota de Auditoria no
201316813/001 - Valores em R$

ITEM
1.6
2.1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
BARRACÃO
PROVISÓRIO
C/
1
PAVIMENTO
CORTE E ATERRO DE TERRENO C/
TRANSPORTE,
ESPALHAMENTO
E
COMPACTAÇÃO MECANIZADO
ARMAÇÃO CA-50, MÉDIA OU GROSSA
TELA SOLDADA Q 138
TELA SOLDADA Q335

3.6
3.7
3.8
NOVO TELA SOLDADA Q196c
3.9
SERVIÇO DE PROTENSÃO EM ESTRUT
CONCRETO, INCLUINDO CORDOALHAS
ENGAXADAS CP 190RB D=15.2MM E
ACESSÓRIOS. - COMPLETA
3.11
CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
3.12
CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO
EM
BETONEIRA,
PREPARO
E
LANÇAMENTO
14.4
REVESTIMENTO CERÂMICO, PASTILHA
DE (4 A 5CM)CM DE LADO - COR
BRANCA,
C/
EMBOÇO
DE
CIMENTO/AREIA
1:5, ARGAMASSA
COLANTE E REJUNTAMENTO
TOTAL

UNID
M2

Orçamento
PÇO
Contrato 31/2010
UNIT
– CEL/PRECAM

Orçamento
Ajustado

(Medições)a

64.361,60

78.026,00

78.026,00

227,74

13.664,40

3,93

76.705,74

6,26
6,23
6,34
5,26

1.807.600,04
127.970,43
14.087,48

650.552,89
-5.314,56
-14.258,53
56.678,96

2.458.152,93
122.655,87
-171,05
56.678,96

2.487.854,68
127.970,43
14.087,48

8,57

334.341,41

-96.343,60

237.997,81

334.341,41

427,09

314.338,24

137.487,89

451.826,13

346.131,67

608,61

1.979.199,72

-232.194,12

1.747.005,60

2.153.199,50

69,25

217.722,00

13.986,86

231.708,86

152.405,40

4.885.629,46

574.957,39

5.383.881,11

5.838.966,76

M3

KG
KG
KG
KG

Pagamento

Modificações de
Projeto

NÃO pode ser
calculado.b

144.950,19

KG

M3

M3

M2

a. Valores calculados com base na última medição de serviços encaminhada pela UFM A, ocorrida em novembro de 2013.
b. O 3º Termo Aditivo contemplou um acréscimo de 21.706 m3 (R$ 85.305,56) deste serviço. Considerando que estes serviços já foram executados e que, segundo
informação da UFM A em resposta à SF no 201316813/012, não há memórias de cálculos relativas à sua execução, não foi possível verificar o acréscimo de serviços
(21.706 m3) informado.
c. Serviço não previsto no orçamento do contrato nem no 3o Termo Aditivo, mas verificado nas modificações do projeto estrutural encaminhadas pela UFM A.

Conforme destacado anteriormente, nos serviços cujos pagamentos excederam os valores do
orçamento ajustado, há superfaturamento no montante correspondente a esta diferença (valor pago
menos valor do orçamento ajustado). Considera-se superestimativa de quantitativos a parcela
restante dos serviços não comprovados. Para os casos em que não foi identificado
superfaturamento, o valor integral dos serviços não comprovados corresponde a superestimativa
de quantitativos, cujos pagamentos não foram efetuados até novembro de 2013, data do último
processo de medição encaminhado pela UFMA (19ª medição: Processo interno UFMA no
23115.018491/2013-86).
Ressalte-se que tanto a superestimativa de quantitativos como o superfaturamento apurados no
contrato em tela decorrem de quantitativos de serviços do 3º Termo Aditivo que não tiveram suas
origens comprovadas pela documentação encaminhada pela UFMA, e não de preços unitários
acima dos valores de mercado.
Outra questão que merece destaque é o fato de que o orçamento analítico constante no edital de
licitação foi elaborado pela divisão de orçamento do DEPRO/UFMA. Entretanto, as quantidades
propostas pela empresa executora (LAJES) para acréscimo de serviços do 3º Termo Aditivo foram
aprovadas pelo DEPRO/UFMA sem consulta ou aprovação da divisão de orçamento, segundo
informações colhidas em reunião com servidores desta divisão. A mesma situação ocorreu nos
Aditivos de prazo do referido contrato.
Em resposta à Nota de Auditoria no 201316813/001 de 10/12/2014, o gestor informou que “esta
Prefeitura (da Cidade Universitária da UFMA – PCU/UFMA) doravante se encarregará de
encaminhar todas as propostas de aditivo de valor e/ou de prazo à Divisão de Orçamento do
Departamento de Projetos e Obras da UFMA para analisar e aprovar, se for o caso”.

ato
#/F

Manifestação da Unidade Examinada
A UFMA encaminhou manifestação acerca deste item por meio do Ofício GR Nº 021-MR, de
26/01/2016, e seus anexos. Sobre as modificações no projeto estrutural, a UFMA destacou o que
segue:
“A execução da obra sofreu percalços que levou a Fiscalização da CGU a denominar os
problemas e suas alterações e adaptações como falhas da fiscalização quando, o que realmente
ocorreu, foi uma série de reuniões sob o comando do DEPRO/UFMA, com a finalidade de
resolver os problemas de maneira segura, eficiente e rápida, o que acarretou alguns atropelos e
a execução de peças de concreto, sem os detalhes desenhados em definitivo, mas sob a orientação
do calculista e da Fiscalização da Obra, portanto sem comprometer a segurança da obra, mas
gerando um problema de deficiência de memória que comprovassem documentalmente, o que
realmente foi executado”.
Com relação aos serviços executados sem cobertura contratual, o gestor informou que:
“Ora, os serviços que a empresa (Lajes) se refere, não são serviços novos, nem que não tivessem
cobertura contratual. A empresa se refere a serviços complementares, indispensáveis à execução
dos serviços, mas constantes da planilha orçamentária do Contrato nº 31/2010 - CEL/PRECAM
e no 3º Termo Aditivo.
Exemplificando: os serviços de içamento das VPP's, não foram orçados, mas foram necessários
para a execução do içamento da VPP's e, pagos pela empresa Lajes à empresa LOCAR
Guindastes e Transportes Intermodais S/A(anexamos duas notas fiscais, para comprovação da
contratação, as de nº 428 e 552 - Doc.06), que se constituiram a laje do pavimento térreo, todavia
, NÃO FORAM COBRADOS!
Outro exemplo reside no cimbramento e escoramento metálico contraventado, não previsto na
alteração do projeto estrutural, mas necessário.
(...)
Em obediência às normas de escoramento e para garantir a segurança, o cimbramento e o
escoramento metálico só puderam ser retirados após a concretagem da laje do último nível, o que
pode ser comprovado pelas notas fiscais da ESTUB, de janeiro e fevereiro de 2014 (Doc.08), e
também NÃO FORAM COBRADOS!
As alterações que resultaram nos acréscimos de aço e concreto, embora não registrados
formalmente na sua totalidade, foi exposto no Diário de Obra, nas anotações de campo e na
própria obra construída que realmente foram efetivadas”.
No tocante ao superfaturamento apontado neste item, o gestor manifestou-se da seguinte forma:
“Caracteriza-se superfaturamento o fato da obra ter o seu valor de construção acima do valor
de mercado, o que não pode, nem de longe, ser observado na construção do prédio da Biblioteca
Central, haja vista, que, mesmo com o aditivo de valor no importe de R$ 2.485.576,33(dois
milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e três
centavos), a obra totalizou R$13.213.829,57(treze milhões, duzentos e treze mil, oitocentos e vinte
e nove reais e cinquenta e sete centavos), menor do que o preço máximo calculado pela UFMA,

que foi de R$13.420.224,98(treze milhões, quatrocentos e vinte mil, duzentos e vinte e quatro reais
e noventa e oito centavos).
Ainda mais se levarmos em conta os custos com o guindaste, escoramento e cimbramento, NÃO
COBRADOS, mas EFETIVAMENTE utilizados, sem os quais a estrutura da obra não poderia ter
sido executada e, portanto, nem a obra em si, é um fato óbvio e determinante para que se afaste
qualquer possibilidade de superfaturamento”.
O gestor informou ainda a abertura de sindicância para apurar as irregularidades apontadas na
Nota de Auditoria no 201316813/001 de 10/12/2014, conforme transcrição a seguir:
“Quanto ao sobrepreço do concreto Fck 30MpA e os serviços de protensão em estrutura de
concreto, a recomendação 01, da NA 201316813/0001 (Estornar os valores pagos indevidamente
(Superfaturamento de R$ R$976.977,66 - Novecentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e
sete reais e sessenta e seis centavos) e ajustar, mediante novo Aditivo, os valores do 3º Termo
Aditivo que não foram comprovados mediante análise dos projetos arquitetônico e estrutural com
suas modificações (Sobrepreço de R$ 1.078.141,95 - Um milhão, setenta e oito mil, cento e
quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), da Fiscalização da CGU, se forem necessárias,
serão adotadas, após a conclusão da apuração de responsabilidade, solicitadas pela Prefeitura
de Campus da UFMA, em 26/01/2015, no Processo Nº 23115.001642/2015-29 (Doc. 11),
conforme ficou esclarecido na resposta à Recomendação 01 da NA 201316813/0001”.
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Análise do Controle Interno
Conforme destacado anteriormente, o superfaturamento apontado no contrato em tela decorre de
serviços cujos quantitativos pagos excederam os valores do orçamento ajustado por meio do 3º
Termo Aditivo. Ou seja, trata-se na verdade de superfaturamento por quantidade, quando há
medição e pagamento de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas (no
caso específico, os quantitativos de serviços do 3º Termo Aditivo que não tiveram suas origens
comprovadas pela documentação encaminhada pela UFMA) e não de superfaturamento por
sobrepreço, quando há pagamentos por serviços contratados com preços superiores aos de
mercado. Há, ainda, uma parcela dos serviços não comprovados cujos pagamentos não haviam
sido efetuados até novembro de 2013, data do último processo de medição encaminhado pela
UFMA (19ª medição: Processo interno UFMA no 23115.018491/2013-86). Tais valores e
quantidades estão detalhados nas Tabelas 06 e 07 acima.
De fato, conforme destacado pelo gestor em sua manifestação, a análise desta CGU não
evidenciou a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço, como está detalhado na Tabela 01 –
Análise da Curva ABC.
O gestor encaminhou notas fiscais e de débito referentes aos serviços de locação de guindastes e
fornecimento do sistema de cimbramento, contratados pela empresa Lajes. Juntas, tais notas
totalizam o valor de R$ 165.426,63. Caso a empresa contratada, juntamente com o setor técnico
da UFMA responsável pelo acompanhamento e fiscalização das obras, entendam pela necessidade
de incorporar tais serviços à planilha orçamentária do projeto, com seus respectivos preços
unitários e quantitativos, o mesmo deve ser feito por meio de aditivo contratual, seguindo os
trâmites legais para sua formalização e posterior aprovação.
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Identificação do Responsável Potencial:

Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Suspender repasses de novas parcelas e adotar as medidas administrativas necessárias para o
ressarcimento das despesas realizadas sem comprovação documental (Superfaturamento por
quantidade no valor de R$ 945.101,74 - novecentos e quarenta e cinco mil, cento e um reais
e setenta e quatro centavos). Caso não obtenha êxito, esgotados os recursos administrativos
para o recolhimento do débito devidamente atualizado, instaurar processo de Tomada de
Contas Especial.
Classe: Recomendações p/ reposição de valores/bens
Prazo para Atendimento: 30 dia(s)
Prejuízo: 945.101,74
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Ajustar, mediante novo Aditivo, os quantitativos de serviços do 3º Termo Aditivo que não
foram comprovados mediante análise dos projetos arquitetônico e estrutural e suas
modificações (Sobrepreço por quantidade no valor de R$ 1.078.141,95 - Um milhão, setenta
e oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos).
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 30 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Composição unitária da empresa LAJES para o serviço do item
3.12 - CONCRETO FCK 30MPA, TRAÇADO EM
BETONEIRA, PREPARO E LANÇAMENTO (Unidade: m3).
Anexo 11 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Projeto estrutural original do Contrato n. 27/2009/FJMontello,
de 10/07/2009 - Projeto arquitetônico e complementares para a
construção do edifício da Biblioteca Central da Universidade
Federal do Maranhão - UFMA.
Planilha do 3o Termo Aditivo, no valor de R$ 2,485 milhões.
Ofício da empresa Lajes n. 04/2015, de 27.01.2015.
Manifestação sobre os itens 1 a 13 do relatório preliminar Anexo ao Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Composição SINAPI ago/2012 ‘73972/1 - Concreto estrutural
FCk = 25 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento’

Tipo de
Documento

Original?

Outros

Não

Outros
Outros

Não
Não

Planilha
Ofício
Outros

Não
Não
Não

Extração de
Dados

Não

Anexo 7 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Anexo 10 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
12. Termos Aditivos do Contrato no. 31-2010 CEL-PRECAM
(Construção da Biblioteca Central da UFMA).
Ofício GR n. 021-MR UFMA.
03. Contrato no. 31-2010 CEL-PRECAM - Construção do
Edifício da Biblioteca Central da UFMA.
Composições do item ‘03310.8.1 - CONCRETO estrutural
virado em obra, controle “A”, consistência para vibração, brita 1
e 2’ das Tabelas de Composições de Preços para Orçamento –
TCPO da Editora Pini Ltda.
Serviços NÃO comprovados: Superfaturamento por quantidade
e Superestimativa de quantitativos.
Curva ABC dos serviços de construção da Biblioteca Central da
UFMA.
Alterações no projeto estrutural encaminhadas pela UFMA
(Memo 79-2014 GAB-PRECAM) - Resposta à SF 20131681316.
Anexo 8 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Anexo 6 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Documento s.n PRECAM-UFMA de 09.02.2015.
Anexo 9 do Ofício GR n. 021-MR UFMA de 26/01/2016.
Alterações no projeto estrutural (Ofício n. 88-2014 AUDINT) Resposta à SF 201316813-20.
NOTA DE AUDITORIA 201316813-001 - Superfaturamento e
Sobrepreço.

Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não

Ofício
Outros

Não
Não

Outros

Não

Planilha

Não

Planilha

Não

Outros

Não

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não
Não

Nota de
Auditoria

Não

Falhas na fiscalização das obras de construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA.
(004)
Tipo de Constatação: Falha Média
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060207 – INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO
Procedimento: 0001 – Inspeção Física da Execução
Fato
As obras para a construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA tiveram início em
27/10/2010, conforme Ordem de Serviços no 064/2010 emitida pelo Departamento de Projetos e
Obras da UFMA - DEPRO/UFMA. Além de autorizar a empresa Lajes Engenharia e Construções
Ltda. – LAJES (CNPJ 12.494.829/0001-77), vencedora do certame licitatório, a dar
prosseguimento à execução da obra, a Ordem de Serviços designou engenheiro e técnico em
edificações como responsáveis pela fiscalização dos serviços.

Por meio das Solicitações de Fiscalização (SF) no 201316813/004, de 18/03/2014, e no
201316813/16, de 13/06/2014, solicitou-se ao DEPRO/UFMA que encaminhasse cópia da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de fiscalização desta obra. Em resposta, o
DEPRO/UFMA encaminhou cópia de rascunho da ART de fiscalização emitida apenas em
21/03/2014, portanto em data posterior à solicitação feita por meio da SF no 201316813/004 e
após 3 (três) anos e meio do início das obras.
O projeto estrutural do edifício da Biblioteca Central especificava a execução de muro de arrimo
com extensão de 110 metros. Entre os acréscimos de serviços do 3º Termo Aditivo, consta a
execução de mais 85 metros do muro de arrimo. O projeto especifica que o muro de arrimo
(pranchas EST 80-081 e EST 81-081) deveria ter pilares e paredes de sustentação a cada 3,70 m,
cujas dimensões são as indicadas abaixo:
Fig. 01 - Armação e Corte – Parede e Pilar do Muro de Arrimo

Em visitas técnicas realizadas no canteiro de obras em agosto de 2014, constatou-se a execução
do muro de arrimo em desacordo com algumas especificações técnicas definidas no projeto
estrutural. Os pilares de sustentação foram executados em base retangular, com dimensões de 0,65

x 0,40 m, a cada 1,3 m, sem as paredes de sustentação. O projeto definia, ainda, que o muro de
arrimo deveria ter altura de mais de 8 m. Entretanto, nas vistorias in loco, verificou-se que parte
do muro foi executado numa altura bem inferior a especificada no projeto. Tais alterações resultam
em quantidades de armação e volume de concreto diferentes daquelas apresentadas no orçamento.
As fotos abaixo demonstram a execução do muro de arrimo fora das especificações de projeto:

Fotos 01 e 02 - Detalhes dos pilares retangulares sem paredes de sustentação. São Luís (MA), 26 de agosto
de 2014.

Foto 03 - Detalhe da altura decrescente do muro de arrimo. São Luís (MA), 12 de agosto de 2014.

Como pode ser verificado nas fotos acima, a execução do muro de arrimo em desacordo com
algumas especificações do projeto estrutural é visualmente de fácil percepção, o que possibilitaria
à fiscalização da obra identificar e tomar providências para que a empresa executora corrigisse a
sua execução. A Lei nº 8.666 de 21/06/1993 estabelece, em seus Arts. 69 e 70, que:
“Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Art. 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.”
O muro de arrimo é uma estrutura projetada e construída para resistir à pressão lateral do solo
quando há uma mudança desejada na sua elevação que excede o ângulo de repouso do solo. Em
outras palavras, os muros de arrimo são estruturas destinadas a conter o solo das encostas
(definição obtida no site http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-muro-de-arrimo.html).
Diante do exposto, torna-se necessário que a empresa executora apresente projeto estrutural
elaborado pelo autor do projeto original, contendo as alterações de especificações do muro de
arrimo verificadas in loco; ou laudo técnico emitido pelo autor do projeto estrutural ou por
consultor especializado, com registro em Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando as
boas condições estruturais do muro de arrimo.
Ressalta-se que a extensão de 85 metros do muro de arrimo contemplada no 3º Termo Aditivo
ainda não havia sido executada à época das visitas técnicas, o que possibilita a sua execução dentro
dos parâmetros definidos no projeto estrutural.

ato
#/F

Manifestação da Unidade Examinada
A UFMA encaminhou manifestação acerca deste item por meio do Ofício GR Nº 021-MR, de
26/01/2016, e seus anexos. Sobre as alterações nas especificações do muro de arrimo verificadas
in loco, a UFMA destacou o que segue:
“O maciço de terra a ser contido tem altura variável e não teria sentido manter a mesma altura
em toda a extensão, daí a adoção do escalonamento do muro, que assim vem atender à sua
finalidade, de proteger o maciço de terra, com segurança.
O projeto estrutural da continuidade do muro obedeceu ao projeto estrutural inicial, sem a
necessidade de novos cálculos”.
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Análise do Controle Interno
Conforme destacado anteriormente, os quantitativos de serviços para a execução do muro de
arrimo foram incorporados à planilha orçamentária do projeto considerando uma altura de mais
de 8 metros, assim especificado no projeto estrutural inicial.
Assim, considerando a sua execução de forma escalonada em altura bem inferior àquela
especificada no projeto estrutural, conforme verificado nas vistorias in loco, a fiscalização da obra
deve estar atenta aos quantitativos de execução de serviços apontados pela empresa contratada
nos boletins de medição, com vistas a verificar se tais quantidades refletem os quantitativos de
serviços efetivamente executados.
O gestor informou que o projeto estrutural da continuidade do muro obedeceu ao projeto estrutural
inicial, sem a necessidade de novos cálculos. Entretanto, considerando que parte do muro de
arrimo já havia sido executada em desacordo com as especificações de projeto estrutural, deve-se
ressaltar a necessidade de que a empresa executora apresente projeto estrutural elaborado pelo
autor do projeto original, contendo as alterações de especificações do muro de arrimo verificadas

in loco; ou laudo técnico emitido pelo autor do projeto estrutural ou por consultor especializado,
com registro em Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando as boas condições estruturais
do muro de arrimo.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Solicitar que a empresa executora apresente projeto estrutural elaborado pelo autor do projeto
original, contendo as alterações de especificações do muro de arrimo verificadas in loco; ou
laudo técnico emitido pelo autor do projeto estrutural ou por consultor especializado, com
registro em Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando as boas condições estruturais
do muro de arrimo.
Classe: Recomendações p/ reposição de valores/bens
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo: 0,01
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Providenciar, nas atuais e futuras contratações de obras da UFMA, a emissão tempestiva da
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de fiscalização.
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 30 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Projeto estrutural - Muro de arrimo do edifício da Biblioteca
Central.
Ordem de Serviços 64-2010 - Biblioteca Central.
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de
Fiscalização da Biblioteca Central.

Tipo de
Documento

Original?

Outros

Não

Ordem de
Serviço
Outros

Não
Não

Extravio de documento do processo interno UFMA no 5612/2010-71 - Construção do
Edifício da Biblioteca Central. (005)
Tipo de Constatação: Falha Média

Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060101 – FORMALIZAÇÃO LEGAL
Procedimento: 0005 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO
Fato
Conforme citado no item 2.1.1 do relatório, o Termo Aditivo no 82/2012-CEL/PRECAM – SICON
no 03/2012, no valor de R$ 2.485.576,33 e referente a acréscimo de serviços do Contrato para a
Construção do Edifício da Biblioteca Central da UFMA, foi assinado em 01/11/2012. Dentre as
justificativas técnicas apresentadas pela empresa executora (LAJES) e pelo Departamento de
Projeto e Obras da UFMA – DEPRO/UFMA para fundamentar este pedido de aditivo, estão as
constantes modificações do projeto estrutural, a ocorrência de problemas relacionados ao serviço
de protensão (ruptura da cabeceira de duas vigas no momento do tensionamento dos cabos de
protensão) e dificuldades para locação de equipamento especializado para içamento das VPP’s
(vigas protendidas pré-moldadas).
Em resposta à Solicitação de Auditoria - SA no 201404405-02, de 19/02/2014, o Departamento de
Projeto e Obras da UFMA – DEPRO/UFMA encaminhou o processo interno UFMA no
5612/2010-71 - Construção do Edifício da Biblioteca Central, contendo toda a documentação
referente ao contrato para construção do edifício da Biblioteca Central.
Entre a documentação anexa ao processo em tela, constava cópia de parecer jurídico da
Procuradoria Federal junto à UFMA (Parecer no 566-2012/ AGU/PGF/PF/UFMA, de 09/10/2012)
com análise de minuta do Termo Aditivo de prazo de execução (Termo Aditivo no 78/2012 –
CEL/PRECAM, SICON no 02/2012, de 10/10/2012), constante às fls 420 e 421, Volume s/n
(Aditivos) do processo interno UFMA no 5612/2010-71 - Construção do Edifício da Biblioteca
Central. O parecer emitia opinião no sentido da “possibilidade jurídica da prorrogação intentada,
condicionada, no entanto, ao atendimento das sugestões dos itens 14, 15, 16 e 17 deste parecer”.
Dentre as condicionantes especificadas nestes itens, estavam a comprovação de renovação da
garantia e manifestação formal da área técnica de engenharia da UFMA sobre as falhas no projeto,
questões estas que foram tratadas no item 2.1.1 deste relatório.
Não foi identificada no processo nenhuma manifestação formal do Departamento de Projeto e
Obras da UFMA – DEPRO/UFMA sobre este assunto. Tal manifestação foi encaminhada
posteriormente para esta CGU, em atendimento à SF no 201316813/008 de 08/04/2014.
Entretanto, constatou-se posteriormente que o Parecer Jurídico supracitado foi extraído do
processo interno UFMA no 5612/2010-71, fato este verificado após nova solicitação de
disponibilização do processo. Além da subtração do parecer, há páginas não numeradas no último
volume do processo (Volume s/n - Aditivos), fato este que possibilita o extravio e/ou a adição de
documentações ao processo.
Fig. 01 - Parecer no 566-2012/ AGU/PGF/PF/UFMA, de 09/10/2012

ato
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Manifestação da Unidade Examinada
A UFMA encaminhou manifestação acerca deste item por meio do Ofício GR Nº 021-MR, de
26/01/2016, e seus anexos. Sobre o extravio do Parecer no 566-2012/ AGU/PGF/PF/UFMA, de
09/10/2012, do processo interno UFMA no 5612/2010-71, a UFMA destacou o que segue:
“Nesse caso, o extravio, s.m.j., deve ter sido fruto da desatenção do(s) servidor(es) encarregados
de fotocopiarem o processo, o qual é composto de 4(quatro) volumes ( teve que ser fotocopiado
integralmente, várias vezes ) não pode vir ser a motivação para ilações da Fiscalização, sob a
alegação de que o extravio e a falta de numeração possa ter sido efetivada por dolo, fato esse que
seria facilmente detectado por qualquer pessoa, muito mais quando o mesmo processo já teria
sido encaminhado ou oferecido a essa CGU e na época continha as folhas que desapareceram.
Esse extravio, portanto, repetimos, não foi intencional, haja vista que qualquer pessoa que
fotocopie um processo desses pode ter perdido alguma folha, pois para tal desiderato teve que
manusear folha-a-folha dos autos”.
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Análise do Controle Interno
Pelo exposto, é importante que a UFMA efetue a numeração de todas as páginas do referido
processo, além de providenciar cópia integral do processo em formato digital, com vistas a evitar
que fatos como estes apontados neste item do relatório venham a se repetir.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Proceder à correta identificação do processo e das peças/documentos que o compõem, com
anexação e numeração de toda a documentação necessária para a sua correta instrução,
incluindo documentação extraviada do Volume s/n: Aditivos (Processo 23115.013640/201230: Aditivo de Prazo Biblioteca Central), fls 420 e 421 (Parecer no 566-2012/
AGU/PGF/PF/UFMA, de 09/10/2012, Assunto: Aditivo de prazo de execução para
construção do edifício da Biblioteca Central) do processo interno UFMA no 5612/2010-71 Construção do Edifício da Biblioteca Central.
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 30 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

12. Termos Aditivos do Contrato no. 31-2010 CEL-PRECAM
(Construção da Biblioteca Central da UFMA).
16. Parecer no. 566-2012/AGU/PGF/PF/UFMA de 09/10/2012
- favorável COM ressalvas ao Termo Aditivo de 300 dias.

Tipo de
Documento

Original?

Outros

Não

Outros

Não

Pagamento sem cobertura contratual e com dano ao erário de R$ 57.362,21 em serviço no
Centro Pedagógico Paulo Freire. (006)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060205 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Procedimento: 0001 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fato

Em visita à obra do Centro Pedagógico Paulo Freira da UFMA, Contrato Nº 05/2009
CEL/PRECAM – SICOM 16/2009, constatou-se que o forro das salas de aula, corredores e
banheiros foram executados em lâminas de PVC, ao contrário do gesso em placas previsto em
projeto.
Apesar da mudança na execução, não foram encontrados, no Termo Aditivo TA nº 11/2010CEL/PRECAN SICON nº 01/2010, referências ao fato ou à compensação de preços. Abaixo, fotos
que ilustram o tipo de forro executado.
Fig. 01 – Visão geral do forro executado, São Luís (MA), 11 de marçode 2013

É pertinente informar que mudanças que porventura ocorram em serviços definidos
contratualmente, seja em quantidade, natureza ou especificação, devem ser formalizadas por
termo aditivo contratual, devidamente justificado, quantificado e avaliado em seu impacto
financeiro.
ato
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Memo Gab-Precam nº 004, de 21 de março de 2014, a unidade fiscalizada apresentou
a seguinte manifestação:
“A troca do forro de gesso por forro de PVC ocorreu em razão da necessidade de concluir as
salas de aula para atender a demanda dos novos alunos, tendo em vista que a entrega e instalação
do forro de PVC seriam, àquela época, a maneira mais rápida de atender a necessidade.”
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Análise do Controle Interno
Enfatize-se que todas as modificações realizadas em obras devem ser devidamente registradas,
além do devido aceite formal da fiscalização, o que não ocorreu no caso em tela.
Cabe à unidade averiguar se o objeto esta sendo entregue em conformidade com a previsão em
edital do objeto licitado, e quaisquer modificações relevantes devem ser devidamente registradas,
acompanhada de motivação, justificativa técnica, projetos, planilha orçamentária e respectivo
cronograma físico financeiro.

Em contrato, havia previsão de forro de gesso para o pavimento térreo e os pavimentos tipo do
centro Pedagógico Paulo Freire, totalizando uma área de 11.876,00 m2 ao custo de R$ 335.705,96,
conforme tabela 1. Para forros em PVC, o sistema referencial de preços SINAPI traz a
composição 41602, com custo de R$ 18,75 (SINAPI Analítico Nacional Maranhão 2009/03).
Considerando BDI 25%, tem-se o preço referencial de (18,25 + 25%) R$ 23,44. Conforme cálculo
demonstrado no tabela 2, o preço estimado do forro realizada com PVC seria de R$ 278.343,75,
ou cerca de R$ 57.362,21 inferior ao preço do forro de gesso contratado.
Tabela 1 – Previsão de Forro de Gesso para obra Paulo Freire

Forro de Gesso em Placas

Item

Descrição

Unid.

Quant.

P. Unit.

3.13.1

Forro em placa de gesso.

m²

3.180,00

17,35

55.173,00

4.12.1

Forro em placa de gesso

m²

8.696,00

32,26

280.532,96

TOTAL

11.876,00

Preço

335.705,96

Tabela 2 – Custo total estimado para Forro em placa PVC – Obra Centro Pedag. Paulo Freire

Forro de PVC em Placas ( SINAPI)

Item

Descrição

Unid.

Quant.

P.Unit.

SINAPI
41602

Forro de PVC em placas c/
largura de 10cm

m²

11.876,00

23,44

Preço

278.343,75

Conclui-se que o gestor, de maneira irregular, liquidou e pagou despesa que não fora previamente
contratada, com dano ao erário na quantia de R$ 57.362,21.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Que o Gestor da entidade tome as medidas cabíveis para que se devolva ao Erário o valor de
R$ 57.362,21, referente à diferença de preços entre o forro de gesso licitado licitados e o forro
de PVC efetivamente empregado na obra.
Classe: Recomendações p/ reposição de valores/bens
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo: 57.362,21

Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Instaurar procedimento administrativa para apuração de responsabilidade.
Classe: Apuração de Responsabilidade - Func. Público
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Registro Fotografico - Parte 1 - Centro Pedagógico
Paulo Freire - UFMA
Planilha Orçamentária Licitação. Obra Paulo Freire UFMA
Registro Fotografico - Parte 2 - Centro Pedagógico
Paulo Freire - UFMA
Resposta da Entidade aos questionamentos SF
201316813/01
SF 201316813/001-CGU
SINAPI Analitico Nacional Maranhão 2009/03
Termo Aditivo TA 11/2010-CEL/Precan SICOM
16/2009
BDI Construtora Obra Paulo Freire

Tipo de Documento

Original?

Foto

Não

Planilha

Não

Foto

Não

Outros

Não

Solicitação de
Fiscalização
Extração de Dados
Outros

Não

Edital

Não

Não
Não

Pagamento indevido, sem justa motivação e fora de cobertura contratual. Dano ao erário de
R$ 318.832,25. (007)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0001 – Pagamentos Contratuais
Fato
Em 11 de abril de 2014 foi realizada inspeção física na obra do Centro Pedagógico Paulo Freire
da Universidade Federal do Maranhão, sob Contrato Nº 05/2009 CEL/Precam – Sicon 16/2009,
decorrente da Concorrência Nº 01/2009-CEL-Precam Sidec nº 01/2009.

A inspeção física foi realizada com base nos itens de serviço originalmente contratados e naqueles
previstos no Termo Aditivo TA nº 11/2010-CEL/Precam Sicon nº 01/2010.
A edificação, construída em estrutura de concreto armado convencional e alvenaria, possuía área
total de 14.548,86 m² de área construída, divididos em um pavimento térreo e três pavimentos
tipo. Em planta, a edificação estava dividida em Bloco A (central), Setor B (norte), Setor C (sul)
e Setor D (leste). A entrada principal se situava no Bloco A; o auditório principal no Setor D; e
salas de aula e de uso geral nos Setores B e C.
O pavimento térreo possuía os seguintes ambientes: entrada principal, recepção, auditório,
camarins, apoio, sala de som, circulação de emergência, foyer, hall, secretaria, estação de trabalho,
banheiros feminino e masculino, lavatório, arquivo, almoxarifado, sala técnica, despensa, cozinha,
refeitório, cantina, depósito, três salas de uso geral, livraria, xerox e área de exposição. Cada
pavimento tipo possuía os seguintes ambientes: 18 salas de aula de 80 m², um auditório, orientação
pedagógica, tutoria pedagógica, dois sanitários femininos e dois sanitários masculino, PNE, sala
de uso geral. O acesso aos pavimentos tipo era feito através de três escadas e rampa. Os três
pavimentos tipo totalizavam 54 salas de aula, com capacidade para cerca de 3.000 alunos por
turno. Não foram previstos elevadores.
Da inspeção feita, evidenciou-se que o estacionamento fora executado em dimensão
significativamente menor do que o indicado em projeto de arquitetura (Prancha PA 02 – Planta de
Implantação). Verificou que foram excluídos três praças de estacionamento de 124 vagas cada
uma (Foto 01), onde são mostrados os estacionamentos como realizado e como foi planejado. O
estacionamento ficou restrito a uma área inicialmente reservada para jardins e entorno da fachada
sudeste, com capacidade estimada de 120 vagas. A exclusão resultou em uma supressão de
serviços relativos à área citada, e foi tratado no Item 7.0 – Serviços Complementares (Contenção,
Pavimentação Externa e Paisagismo) do Termo Aditivo TA nº 11/2010-CEL/Precan Sicon n
º01/2010. A supressão resultou em decréscimo de R$ 322.997,19.
Externamente, verificou-se a execução de aterro na parte posterior da edificação e de
estacionamento na parte anterior, uma das motivações de aditivos em infraestrutura e movimento
de terra (Foto 02).
Abaixo, mesclado com observações, relatório fotográfico que caracteriza a obra executada.

Foto 01 – Estacionamento executado (esq.) e previsto (dir.)

Foto 02 – Fachada posterior Setor C (esq.) e anterior Setor D (dir.)

As fachadas do Bloco A (central), Setor B (norte) e Setor C (sul) foram executadas em
revestimento cerâmico, com pastilhas 5x5cm nas cores pimenta, cinza e branco, conforme termo
aditivo TA 11/2009 (Foto 3). A fachada posterior do Setor D (auditório) foi executada com
pintura. A entrada principal conta com revestimento em vidro temperado, balcão e catracas. Em
todos os ambientes do térreo e tipos, o piso aplicado foi porcelanato, (Foto 4) exceto auditório que
utilizou carpete (Foto 7).
As escadas foram executadas com piso em mármore e corrimão em aço inox, conforme projeto
(Foto 5). Os setores B e C possuíam um vão central para iluminação e circulação de ar, mas para
proteção de chuva foi construída uma cobertura com parte em material translúcido (Foto 8).

Foto 03 – Fachadas em pastilha 5 x 5 cm

Foto 04 – Entrada, piso e escada

Foto 05 – Escada em mármore e corrimão em inox

Foto 06 – Sanitários

Foto 07 – Auditório. Piso em carpete e teto com revestimento acústico

Foto 08 – Vãos dos setores B e C e cobertura translúcida

Foto 09 – Salas de aula

Quanto a não conformidades, foram constatados:
a) Que o forro das salas de aula, corredores e banheiros foram executados em lâminas de PVC, ao
contrário do gesso em placas previsto em projeto.
Apesar da mudança na execução, não foram encontrados, no Termo Aditivo TA nº 11/2010CEL/PRECAN SICON nº 01/2010, referências ao fato ou à compensação de preços. Abaixo, fotos
que ilustram o tipo de forro executado.

Foto 10 – Detalhes do forro executado, em lâminas de PVC, São Luís/MA, 11 de março
de 2013

É pertinente informar que mudanças que porventura ocorram em serviços definidos
contratualmente, seja em quantidade, natureza ou especificação, devem ser formalizadas por
termo aditivo contratual, devidamente justificado, quantificado e avaliado em seu impacto
financeiro.
Em contrato, havia previsão de forro de gesso para o pavimento térreo e os pavimentos tipo do
centro Pedagógico Paulo Freire, totalizando uma área de 11.876,00 m² ao custo de R$ 335.705,96,
conforme tabela 1. Para forros em PVC, o sistema referencial de preços SINAPI traz a composição
41602, com custo de R$ 18,75 (SINAPI Analítico Nacional Maranhão 2009/03). Considerando
BDI 25%, tem-se o preço referencial de (18,25 + 25%) R$ 23,44. Conforme calculo demonstrado
na tabela 2, o preço estimado do forro realizado com PVC seria de R$ 278.343,75, ou cerca de
R$ 57.362,21 inferior ao preço do forro de gesso contratado.
Tabela 1 – Previsão de Forro de Gesso

Forro de Gesso em Placas

Item

Descrição

Unid.

Quant.

P. Unit.

3.13.1

Forro em placa de gesso.

m²

3.180,00

17,35

55.173,00

4.12.1

Forro em placa de gesso

m²

8.696,00

32,26

280.532,96

TOTAL

11.876,00

Preço

335.705,96

Tabela 2 – Custo total estimado para Forro em placa PVC

Forro de PVC em Placas ( SINAPI)

Item

Descrição

Unid.

Quant.

P.Unit.

SINAPI
41602

Forro de PVC em placas c/
largura de 10cm

m²

11.876,00

23,44

Preço

278.343,75

Conclui-se que o gestor, de maneira irregular, liquidou e pagou despesa que não fora previamente
contratada, com dano ao erário na quantia de R$ 57.362,21.
b) Também se apontou inconformidade em relação ao fornecimento/instalação de luminárias, para
as quais estava previsto em planilha orçamentária que seriam confeccionadas em chapa de aço
galvanizado. No caso, verificou-se que as luminárias instaladas estavam em estado avançado de
corrosão, denunciando terem sido confeccionadas em material diverso do contrato - chapa de aço
comum, no lugar de aço galvanizado. As imagens abaixo ilustram o achado.

Foto 11 – Luminárias em chapa de aço comum apresentado avançado estado de corrosão

Na tabela abaixo se apresentam os itens do componente instalação elétrica do Centro Pedagógico
Paulo Freire, em seus quantitativos e totais que não foram executados. Em síntese, 1.692
luminárias deixaram de ser instaladas de acordo com o projeto básico ajustado entre as partes. O
fato enseja dano ao erário no montante de R$ 261.500,04, a preços de maio de 2009.
Tabela 3 – Itens de serviços de instalação de luminárias pagos e não executados.
Item

Descrição

Unid

Qtd

P. Uni

P. Total

3.5.35

Luminária de embutir em chapa de aço
galvanizado, c/ refletor em alumínio anodizado de
alto brilho e refletância, reatores eletrônicos de
alta eficiência e lâmpadas fluorescentes, 2x16w.

unid

146

136,39

19.912,94

3.5.36

Luminária de embutir em chapa de aço
galvanizado, c/refletor em alumínio anodizado de
alto brilho e refletância, reatores eletrônicos de
alta eficiência e lâmpadas fluorescentes, 2x32w.

unid

209

164,79

34.441,11

unid

22

136,06

2.993,32

unid

804

164,79

132.491,16

unid

375

136,39

51.146,25

4.4.20

Luminária de sobrepor em chapa de aço
galvanizado, c/refletor em alumínio anodizado de
alto brilho e refletância, reatores eletrônicos de
alta eficiência e lâmpadas fluorescentes, 2x16w.

unid

66

136,06

8.979,96

3.5.6
TA

Luminária de embutir em chapa
de aço
galvanizado, c/refletor em alumínio anodizado de
alto brilho e refletância, reatores eletrônicos de
alta eficiência e lâmpadas fluorescentes, 2x32w.

unid

70

164,79

11.535,30

3.5.37

4.4.18

4.4.19

Luminária de sobrepor em chapa de aço
galvanizado, c/refletor em alumínio anodizado
de alto brilho e refletância, reatores eletrônicos
de alta eficiência e lâmpadas fluorescentes,
2x16w .
Luminária de embutir em chapa de aço
galvanizado, c/ refletor em alumínio anodizado
de alto brilho e refletância, reatores eletrônicos
de alta eficiência e lâmpadas fluorescentes,
2x32w.
Luminária de embutir em chapa de aço
galvanizado, c/refletor em alumínio anodizado
de alto brilho e refletância, reatores eletrônicos
de alta eficiência e lâmpadas fluorescentes,
2x16w.

TOTAL

1.692

261.500,04
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Memo Gab-Precam nº 004, de 21 de março de 2014, a unidade fiscalizada apresentou
a seguinte manifestação:
“A troca do forro de gesso por forro de PVC ocorreu em razão da necessidade de concluir as
salas de aula para atender a demanda dos novos alunos, tendo em vista que a entrega e instalação
do forro de PVC seriam, àquela época, a maneira mais rápida de atender a necessidade.”

A resposta acima foi dada em face de solicitação da CGU-R/MA para que a unidade apresentasse
“... levantamento e eventuais compensações relativas à troca de forro de gesso por forro PVC nos
pavimento Térreo e Tipos.”
Quanto à execução dos itens de serviço relacionados à instalação de luminárias, assim se
manifestou a unidade, mediante Memo Gab-Precam nº 54, de 11 de abril de 2014:
“Não foi solicitada nem pelo edital, nem posteriormente, pois o nosso entendimento é que essas
garantias estão asseguradas pelo art. 618 do Código Civil e pelo §2° do art. 73, da Lei 8.666/93.
As aprovações, que deveriam ter sido realizadas, pela Fiscalização da obra, não foi registrada.
Fato esse que a atual gestão da Fiscalização, tem procurado sanar observando todos esses
detalhes, a aprovação de materiais, alterações, ocorrências com materiais, no mínimo anotando
nos Diários de Obra.”

As respostas acima foram dadas em face de solicitação da CGU-R/MA para que a unidade
apresentasse a) documentação de garantia das luminárias e demais equipamentos elétricos; e b)
aprovação da fiscalização para os modelos utilizados, em face de ser material diverso do
especificado, em chapa não galvanizada.
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade Examinada
assim se manifestou:
“O projeto de implantação foi idealizado antes do projeto de urbanização do Campus. Como podemos
observar, nesse projeto, a localização do prédio do Centro Pedagógico Paulo Freire(CPPF) está bem
mais próximo e totalmente atrás do COLUN, o que permitiria aquela disposição do estacionamento.
(Doc.13)
Na realidade o prédio da CPPF foi implantado segundo o projeto atualizado o qual ficou mais
próximo da pista e mais afastado do COLUN. (Doc. 14)
Como pode ser observado, também, não estava projetado a concha acústica e o espaço destinado ao
público. Portanto sem a existência da necessidade de artérias de escoamento entre o prédio do CPPF
e, o que na projeto original(ver novamente Doc.13) está assinalado como ARENA.
Essa alteração se deu por fatores topográficos e os cortes e aterros, já que com os projeto de
urbanização do Campus definido, os greides foram alterados e, assim, os níveis das sapatas do prédio
do CPPF, também, tiveram que ser adaptados, gerando os volumes de corte e aterro que compuseram
o aditivo de valor.
Além do mais, no primeiro projeto(ver novamente Doc.13), os serviços da área de movimentação de
terra seria da área do estacionamento e do prédio propriamente dito e, no projeto adaptado em
consonância com o projeto de urbanização do Campus, evitando conflitos de áreas e de artérias de
escoamento, que deixou toda área, assim como todo Campus, com a mobilidade urbana dentro dos
padrões de segurança, rapidez e eficiência, é aparente que os serviços de corte e aterro se tornaram
maiores e necessários.

Com a criação de novas artérias de escoamento, automaticamente surgiram novas vagas de
estacionamento, que garantiram o número de vagas compatível com o projetado inicialmente.
Com isso não houve comprometimento das vagas para estacionamento, nem pagamentos a mais, já
que no aditivo serviços foram SUPRIMIDOS, referentes ao item 7 - Serviços Complementares, dos
quais foram excluidos os itens do 7.4 ao 7.11(Doc. 15 - pags. 12 e 13).
O forro das salas de aula, corredores e banheiros foram substituídos de gesso para pvc, devido a
maior velocidade de execução e pela facilidade e menor custo de manutenção, haja visto que a
tubulação hidro-sanitária, que fica sobre o forro, em caso de vazamento e reparos danificaria mais o
forro de gesso do que o de pvc.
As luminárias foram adquiridas pela empresa contratada, a Lajes, e devidamente apostas segundo às
especificações de materiais, conforme demonstra as notas fiscais e catalogo da fabricante e
fornecedora das luminárias inexistindo, assim, inconformidade entre o especificado e o fornecido
(Doc. 16).”.
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Análise do Controle Interno
Em sua justificativa, quanto à execução do forro, o gestor considera que havia a necessidade de
preparar as salas para o atendimento de novos alunos e que a solução encontrada - troca de forro
de gesso para PVC - seria adequada por ser mais rápida.
Observe-se que não adentrou no problema decorrente desse procedimento, que foi o pagamento
indevido por serviços executados em desconformidade com o contratado e com dano ao erário de
R$ 57.362,21.
Enfatize-se que todas as modificações realizadas em obras devem ser devidamente registradas,
além do devido aceite formal da fiscalização, o que não ocorreu no caso em tela.
A despesa pública só pode ser considerada lícita ou regular quando atendidas as normas de
regência. Nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/1964, o pagamento só pode ser efetuado após sua
regular liquidação. A liquidação da despesa, na forma do art. 63 do mesmo diploma legal, consiste
na verificação do direito do credor, com base em títulos e documentos que comprovem sua aptidão
em receber o pagamento. Além do contrato avençado, da nota de empenho e notas fiscais, no caso
de serviços ou obras de engenharia, torna-se obrigatória a apresentação de planilhas ou boletins
de medição que possam evidenciar a quantidade e qualidade dos itens de serviço executados.
Imprescindível, também, que o fiscal da execução da obra aprove seus termos.
Por força do art. 67 da Lei 8.666/1993, é poder-dever da Administração a designação de pessoa
apta a acompanhar a execução do contrato, que deverá, por obrigação legal, anotar todas as
ocorrências que possam afetar a execução do contrato, situação não verificada no caso e causa
imediata da realização do pagamento indevido. Por outro lado, também se evidencia responsável
o contratado pelos danos causados à Administração, na forma do art. 70 do mesmo diploma, uma
vez que, mesmo tendo pleno domínio e conhecimento do tipo de serviço e material a ser
empregado, na forma do projeto básico, executivo e memoriais, deixou, sem justificativa, de
executar o ajustado, incorrendo em prática de enriquecimento sem causa. A conduta violou o
preceito do art. 66 da Lei 8.666/1993, o qual determina que o contrato dever ser executado
fielmente pelas partes.

Em casos tais, o TCU se posiciona da seguinte forma:
“Os pagamentos realizados em decorrência de obras e/ou serviços executadas em quantitativos inferiores e com
especificações diversas às contratadas implica na condenação em débito da empresa contratada solidariamente com
o responsável pela liquidação da despesa em desconformidade com as especificações contratadas (TCU, Acórdão
1.708/2009, 2ª Câmara).
O ato autorizativo de pagamento ilegal é nulo, não sendo capaz de produzir qualquer efeito, posto que esta fora do
ordenamento jurídico. (TCU, Acórdão 2859/2008 Primeira Câmara (Sumário).
Nesse sentido, a liquidação da despesa - uma das mais importantes fases da despesa publica - é que permite a
Administração reconhecer a dívida como líquida e certa, nascendo, a partir dela, a obrigação de pagamento desde
que as cláusulas contratadas tenham sido efetivamente cumpridas. Enfim, é a avaliação objetiva do cumprimento
contratual. (TCU, Acórdão 2545/2004 Primeira Câmara (Relatório do Ministro Relator).
O art. 67 determina que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por representante da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências pertinentes, mantendo os superiores
devidamente informados.
O descumprimento do dispositivo, com a deficiente fiscalização da execução contratual, implicou a não
correspondência dos serviços previstos com as necessidades dos respectivos trechos. (...)
O registro da fiscalização, na forma prescrita em lei, não é ato discricionário. É elemento essencial que autoriza as
ações subsequentes e informa os procedimentos de liquidação e pagamento dos serviços. É controle fundamental que
a administração exerce sobre o contratado. Propiciará aos gestores informações sobre o cumprimento do
cronograma das obras e a conformidade da quantidade e qualidade contratadas e executadas. (TCU, Acórdão
767/2009 Plenário).”

Em relação aos itens de instalação de luminárias, diga-se que foi correta a especificação técnica
do edital ao solicitar luminárias em chapa de aço galvanização. Por se tratar de obra em cidade
litorânea, portanto sujeita a maresia, que ataca e corrói materiais ferrosos, as luminárias em chapas
de aço sem proteção galvânica são rapidamente corridas e destruídas.
No caso concreto, fica evidente que foi empregado material de baixa qualidade, sem proteção
adequada para resistir ao ambiente agressivo de litoral. Cumpre-nos apontar que falhou a
fiscalização ao aceitar o uso de luminárias confeccionadas em tal material, que tem preço e
qualidade significativamente inferior ao especificado. Consta no item 5 – Fiscalização, do
Caderno de Encargos, Anexo 2 do Edital, que todo material deverá ser previamente aprovado pela
fiscalização antes de sua aplicação, devendo ser encaminhadas amostras em momento prévio de
sua aplicação.
Análise da resposta ao item “a” – documentação de garantia das luminárias.
Em que pese o embasamento implícito no art. 618 do Código Civil das garantias de obras, há de
se considerar que modernamente há dispositivos legais mais ágeis e efetivos no controle de
garantias da obra e suas instalações e equipamentos, que podem e devem ser usados de forma
complementar a previsão dada pelo Código Civil.
O uso em conjunto do Código de Defesa e Proteção do Consumidor (CDC – Lei 8.078/90) com
as Normas Técnicas NBR 5.674:99 e NBR 14.037:98 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) traz segurança jurídica e simplifica a relação entre o contratante/consumidor e
o empreiteiro/fornecedor, ao estabelecer obrigações e deveres a ambas as partes, e em especial ao
que tange as diversas garantias de obras.
Há de se destacar que obras, em especial aquelas do porte do Centro Pedagógico Paulo Freire, são
compostas de diversas partes, sistemas e equipamentos, aos quais cada um tem forma e prazo de

manutenção diferenciada, além de tempo de vida útil específico. Se durante o prazo de garantia
não forem tomados os cuidados de uso e realizada as manutenções rotineiras por profissionais
habilitados, ocorre a perda da garantia. Desta forma, fez-se necessária normatização, através da
NBR 5674 – Manutenção de Edificações – Procedimento, de como deve ser elaborado o programa
de manutenção.
Da NBR 5674 destaca-se o seguinte:
5. Responsabilidades
5.1 O proprietário de uma edificação, responsável pela sua manutenção, deve observar o estabelecido nas normas
técnicas e no manual de operação, uso e manutenção de edificação, se houver.
(...)
5.54 Exime-se da responsabilidade técnica a empresa ou profissional quando seu parecer técnico não for observado
pelo proprietário ou usuários da edificação.

Conforme a NBR 5674, o sistema de manutenção da edificação deve possuir uma estrutura de
documentação e registro de informações permanentemente atualizado para propiciar economia na
realização dos serviços de manutenção, reduzir a incerteza no projeto e execução dos serviços de
manutenção e auxiliar na execução de serviços futuros.
Esta documentação referida na NBR 5674 é tratada pela NBR 14.037-Manual de Operação, uso e
manutenção das edificações – Conteúdo e Recomendações para elaboração e apresentação, que
estabelece o conteúdo a ser incluído no “Manual de operação, uso e manutenção da edificação”,
com recomendações para sua elaboração e apresentação. O responsável pela produção da edificação
é também responsável pela elaboração do referido Manual, devendo entregar formalmente um
exemplar do manual ao primeiro proprietário da edificação. Conforme a NBR 14.037, o manual
deve conter, dentre outras partes:
- Informações sobre procedimentos recomendáveis para a manutenção da edificação;
- Informações sobre responsabilidades e garantias;
O referido “Manual de operação, uso e manutenção da edificação”, tratado na NBR 14.037, é um
instrumento de garantia do contratante/consumidor, indo ao encontro com o previsto no Código
de Defesa do Consumidor. Conforme redação do art. 50:
“Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.
Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de
maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em
que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente
preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de
instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.”
Desta forma, torna-se explicita e formalizada os termos de garantia de cada parte, sistema e
equipamento componente da obra, simplificando o resgate das garantias e retirando da UFMA a
responsabilidade de criação de ônus de prova e eventual judicialização de toda e qualquer chamada
a fim de reparos a serem realizados pela empresa construtora.
Análise da resposta ao item “b” – existência de aprovação para o uso de chapa metálica no lugar
de galvanizada, nas luminárias a serem instaladas.

O recebimento de máquinas, equipamentos e sistemas - tais como sistemas de detecção e combate
a incêndio, instalações elétricas, quadros de força, sistemas de recalque de água, sistema de
incêndio, louças, metais, esquadrias e vários outros que tornam obras de engenharia complexas e
caras - devem ser formalizadas, com devido atestado da fiscalização de plena conformidade com
as especificações e normas técnicas.
A inobservância da formalidade e registro do aceite pode resultar desde a instalação de
equipamentos de baixa qualidade até comprometimento da segurança e usabilidade da edificação.
No caso em questão, o Centro Pedagógico Paulo Freire tem agora suas luminárias em estado
avançado de deterioração, requerendo imediata substituição de várias delas.
Pertine concluir que aqui também houve pagamento indevido, desta feita na importância de R$
261.500,04 pela não execução de item de serviço, conforme detalhado na tabela 1 acima. Como
a natureza deste fato é a mesma em relação à execução do forro em PVC, toma-se de empréstimo
a fundamentação jurídica lançada no início desta Análise de Justificativa para impugnar a despesa
havida e evidenciar a necessidade do chamamento à responsabilidade daqueles que concorreram
para o fato. O dano total apurado, sem atualização monetária, alcança a importância de R$
318.862,25.
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade Examinada
não conseguiu afastar a constatação.
otrI
naliseC
#/A

Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Que o Gestor da entidade tome as medidas cabíveis para que a contratada efetue a troca das
luminárias, sob pena de aplicação das penalidades prevista em contrato, e ainda aquelas
previstas na Lei 8.666/93 e no Código Civil.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, inclua em seus normativos
relativos à fiscalização de contratos, que se faça registro formal do aceite de peças e
equipamentos fornecidos, tais como luminárias, ferragens, válvulas, equipamentos elétricos,
etc. Tais termos de aceite serão incorporados ao processo da obra, e sempre que viável, seja
retido um exemplar para aferição quando da entrega definitiva da obra.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não

UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
3) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, inclua em seus normativos
relativos à fiscalização e garantia de obras, a adoção de procedimentos de controle de
desempenho e fiscalização, conforme recomendações da Orientação Técnica IBRAOP
003/2011, da NBR 5674:2012 e do
Manual de Obras Públicas Edificações
SEAP/ComprasNet.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
4) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento da elaboração de editais e contratos
de obras e serviços de engenharia, inclua em seus normativos relativos elaboração destes
documentos cláusulas que torne obrigatória a elaboração por parte do contratado do Manual
de operação, uso e manutenção da edificação, com atenção à inclusão neste dos termos de
garantia pertinentes, em conformidade com NBR 14.037:2011, NBR 5674/2012, e Código de
Defesa do Consumidor, com vistas à adequada programação de manutenção da edificação,
além da simplificação do uso da garantia dos sistemas, equipamentos e demais componentes
da obra.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Termo Aditivo TA 11/2009
SF 201316813/001-CGU
Edital Projetos Paulo Freire - Parte II
Edital Projetos Paulo Freire - Parte I
Planilha Orçamentária - Obra CP Paulo Freire - UFMA
Edital Projetos Paulo Freire - Parte IV
Edital Projetos Paulo Freire - Parte III
Planilha Orçamentária Licitação. Obra Paulo Freire UFMA
Registro Fotografico - Parte 1 - Centro Pedagógico
Paulo Freire - UFMA
BDI Construtora Obra Paulo Freire

Tipo de Documento

Original?

Outros
Solicitação de
Fiscalização
Edital
Edital
Planilha
Edital
Edital
Planilha

Não
Não

Foto

Não

Edital

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não

Registro Fotografico - Parte 2 - Centro Pedagógico
Paulo Freire - UFMA
Edital Projetos Paulo Freire - Parte V
Termo Aditivo 11-2010
Edital Projetos Paulo Freire - Parte VI
SINAPI Analitico Nacional Maranhão 2009/03
Planilha Orçamentária - Cronograma Centro Paulo
Freire-UFMA
SF 201316813/005 de 24/03/2014 Centro Pedagogico
Paulo Freire - UFMA
Resposta entidade. MEMO 54/2014 - GAB/PRECAM de
11/04/2014 c/c Oficio UFMA 034/2014

Foto

Não

Edital
Outros
Edital
Extração de Dados
Planilha

Não
Não
Não
Não
Não

Nota de
Fiscalização
Memorando

Não
Não

Ausência de detalhamento e demonstrativos que justificassem aditivos em obra. (008)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060205 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Procedimento: 0001 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fato
Em análise à obra do Centro Pedagógico Paulo Freira da UFMA, Contrato Nº 05/2009
CEL/PRECAM – SICOM 16/2009, constatou-se que foram realizados seis Termos Aditivos
contratuais de prazo e de preço e prazo, conforme quadro abaixo:
Quadro 01 – Histórico do Contrato05/2009 e aditivos
Tipo

Data

Prazo
Adicional

Valor

Inicio

Fim

Contrato

18/06/09

540

12.930.600,52

18/06/09

10/12/2010

TA 11/2010-CEL/PRECAN
SICON Nº 01/2010

Termo
Aditivo

15/09/10

150*

3.221.594,95

10/12/10*

10/05/2011

TA 36/2010-CEL/PRECAN
SICON Nº 02/2010

Termo
Aditivo

07/12/10

180*

10/12/10*

10/06/2011

TA 33/2011 PRECAM
SICON Nº 04/2011

CEL-

Termo
Aditivo

11/06/11

240

11/06/11

06/02/2012

TA 05/2012 PRECAM
SICON Nº 01/2012

CEL-

Termo
Aditivo

01/02/12

60

07/02/12

07/04/2012

Documento
Contrato 05/2009
PRECOM
SICON Nº 16/2009

CEL/

TA 23/2012-CEL/PRECAN
SICON Nº 02/2012

Termo
Aditivo

05/04/12

45

07/04/12

22/05/2012

TA
32/2012
CEL/PRECAM
SICON 06/2012

Termo
Aditivo

16/05/12

45

23/05/12

07/07/2012

-

*Ocorrência de sobreposição do adicional de prazo.

Entretanto, nenhum dos termos aditivos aprovados teve a devida apresentação do respectivo
cronograma físico-financeiro ajustado ao novo prazo ou escopo. No caso do Termo Aditivo TA
11/2010-CEL/PRECAN SICON Nº 01/2010, onde foram previstos serviços adicionais e
supressões, ao custo final de R$ 3.221.594,95, além da ausência de cronograma físico-financeiro
ajustado, também ficaram ausentes os projetos com indicação e detalhamento dos serviços,
planilhas. Ademais, ficaram ausentes a devida justificativa técnica e motivação para vários
serviços discriminados no mencionado Termo Aditivo de preço e prazo. O Aditivo aqui tratado
correspondeu a um acréscimo de 24,91% sobre o valor contratual, no limiar do valor máximo
permitido de 25%, conforme §1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.
Através da SF 201316813/001, de 11/03/2014, foram encaminhados à Fundação Universidade
Federais do Maranhão os seguintes questionamentos com relação ao Termo Aditivo Nº 11/2010CEL/PRECAM, assinado em 26/08/2010, no valor de R$ 3.221.594,95:
Questionamento 01:
“Com relação aos serviços autorizados pelo Termo Aditivo Nº 11/2010-CEL/PRECAM, relativo ao contrato Nº
05/2009 CEL/PRECAM – SICOM 16/2009, favor esclarecer os questionamentos abaixo:
a) No que diz respeito a movimento de terra e execução da infra e supraestrutura do Pavimento Térreo da referida
obra, apresentar projetos modificados e justificativa técnica para a inclusão dos seguintes itens da planilha
orçamentária do TA 11/2010:

ITEM

2.0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

Corte de terreno c/transporte, espalhamento e
mecânica.

2.2
2.3

compactação
m3

5.950,74

Escavação manual de vala, solo qual quer categoria exceto rocha
prof. até 2,00m de profundidade.

m3

2.319,38

Reaterro de vala, compactado manualmente.

m3

2.109,01

PAVIMENTO TÉRREO (auditório, restaurante, cozinha, cantina, copa e recepção)
3.0

3.1

Infra-Estrutura (sapatas de fundação e cintas)

3.1.1

Lastro de concreto p/fundação FCK 10MPa esp 10cm.

m2

133,55

3.1.2

Fôrma p/fundação c/tábua, reap. três vezes.

m2

3.223,49

3.1.3

Armadura de aço CA-50, média ou grossa.

kg

11.575,02

3.1.4

Concreto FCK 30 MPa., inc. controle tecnológico.

m3

115,33

3.1.8

Fôrma p/fundação c/tábua, reap. três vezes. (cinta inferior)

M2

30,34

3.1.9

Armadura de aço CA-50, média ou grossa. (cinta inferior)

KG

1.122,75

3.1.10

Concreto FCK 30 MPa., inc. controle tecnológico. (cinta inferior)

3.2

Supraestrutura (pilares, vigas, laje, escada)

3.2.1

M3

8,55

Fôrma p/laje nervurada c/chapa compensada resinada e cubetas
de PVC (65x65)cm.

m2

2.908,18

3.2.2

Armadura CA-50, média ou grossa Ø25mm.

kg

55.011,81

3.2.3

Concreto FCK 30 MPa, inc. controle tecnológico.

m3

348,29

3.2.4

Serviço de protensão em estrutura de concreto, incluindo
cordoalhas engaxadas CP 190 RB Ø 15.2mm e acessórios.

kg

1.795,00

3.12

Impermeabilização

3.12.1

Impermeabilização de fundação c/pintura betuminosa 3 demãos,
e regularização de cimento e areia 1:4.

m2

2.348,49

3.12.2

Impermeabilização c/manta de poliéster e camadas
regularização e proteção mecânica cimento/areia; 1:3.

m2

1.007,05

de

b) No que diz respeito modificações Estruturais nos Pavimentos Tipo, apresentar projetos modificados e justificativa
técnica para a inclusão dos seguintes itens da planilha orçamentária do TA 11/2010:
4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.1

Supra-Estrutura

4.1.1

Fôrma p/estrutura em geral c/chapa compensada
e=12mm, reaprov. 3 vezes.

4.1.2

(pilares,

vigas, escada, caixa d'água e cisterna)
resinada,
M2

361,24

Fôrma p/laje nervurada c/chapa compensada resinada e cubetas de
PVC (65x65)cm.

M2

2.322,57

4.1.3

Armadura CA-50, média ou grossa Ø25mm.

KG

57.612,06

4.1.4

Concreto FCK 30MPa, inc. controle tecnológico.

M3

457,75

c) No que diz respeito às instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, justificar as exclusões e adições dos seguintes
itens, assim como localização em projeto:
3.5

Instalações Elétrica e de Ar condicionado

3.5.51

Subestação 300kva, 13800/380-220V , completa.

3.8

Instalações Hidráulica e Sanitária

3.8.32

3.8.33

UN

-1,00

Fossa séptica em alvenaria de tijolos esp. 0,20m; revestida
interna e externamente c/cimento e reia ; 1:4, fundo e tampa em
concreto, med. (8,00X3,85X3,10)m.

UN

-2,00

Sumidouro anaeróbio em alvenaria vazada de tijolos, esp. 0,20m;
tampa em concreto, med. (40,00x5,00x3,30)m.

UN

-4,00

Construção de estação de tratamento de esgoto completa, inclusive
obras civis

UM

1,00

d) Justificar a troca do piso korodur por porcelanato nos pavimentos térreo e tipos, em que pese a diferença de preço
e maior custo de manutenção do porcelanato.
3.0

PAVIMENTO TÉRREO (auditório, restaurante, cozinha, cantina, copa e recepção)

3.15

Revestimentos de Piso

3.15.2

Piso de alta resistência tipo korodur c/junta PVC, 300mm
formando quadros de (1,00x1,00)m, camada de regularização
de cimento/areia; 1:4, lixamento e polimento

m2

(3.856,00)

3.14.7

Piso porcelanato inclusive argamassa de regularização e
rejuntamento

m2

3.207,52

4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.14

Revestimentos de Piso

4.14.2

Piso de alta resistência tipo korodur c/junta PVC, 300mm
formando quadros (1,00x1,00)m, camada de regularização de
cimento /areia 1:4, lixamento e polimento.

4.14.3

Piso em granito cinza prata, c/ frizos antederrapante, assentado
c/cimento e areia; 1:4.

4.14.2

Piso de alta resistência tipo korodur c/junta PVC, 300mm
formando quadros (1,00x1,00)m, camada de regularização de
cimento /areia 1:4, lixamento e polimento.

M2

M2

M2

(7.875,00)

181,37

(7.875,00)

e) Considerando que os projetos não indicam novas paredes ou escadas, além daquelas originalmente propostas,
justificar a inclusão dos seguintes itens na relação de termos aditivos:
e.1
Alvenarias
3.3

Alvenarias, Divisórias

3.3.1

Alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos esp. 10cm, c/junta de
cimento/areia; 1:4, esp. 20mm.

3.14

Revestimentos de Parede

M2

522,72

e.2

3.14.1

Chapisco de fixação c/cimento e areia 1:3.

M2

1.045,43

3.14.2

Reboco externo, esp. 25mm c/cimento e areia média peneirada,
1:3 e aditivo impermeabilizante.

M2

211,70

3.14.3

Reboco interno, esp. 25mm cimento/areia média peneirada, 1:4.

M2

1.004,73

3.18

Pintura

3.18.1

Pintura acrilica c/ selador e emassamento acrilicos, sobre reboco
- 3 demãos.

M2

1.931,73

3.18.2

Pintura textura acrilica c/acabamento em duas demãos de tinta
acrílica.

M2

137,70

4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.2

Alvenaria/ Divisórias

4.2.1

Alvenaria de tijolo cerâmico 6 furos esp. 10cm c/junta de
cimento/areia;1:4, esp.20mm.

M2

1.436,35

4.13

Revestimento de Parede

4.13.1

Chapisco de fixação cimento/areia 1:3.

4.13.2

Reboco interno, esp. 25mm cimento e areia média peneirada;
1:4

4.18

Pintura

4.18.1

Pintura acrílica c/selador e emassamento acrílicos, sobre reboco
- 3 demãos.

M2

2.872,69

M2

1.863,25

M2

1.863,25

Corrimão em Aço Inoxidável

3.0

PAVIMENTO TÉRREO (auditório, restaurante, cozinha, cantina, copa e recepção)

3.17

Diversos

3.14.9

Corrimão em tubo de aço inoxidável de esp.
conforme modelo padronizado.

4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.17

Diversos

4.17.2

Corrimão em tubo de aço inoxidável espe. 1,80mm,
conforme modelo .

1,8mm, Ø 1 1/4"
M

352,36

M

723,94

Ø 11/4"

f) Justificativa para a troca de revestimento cerâmico telado 30x30 por pastilha 5x5, com considerável diferença de
preço:

3.0

PAVIMENTO TÉRREO (auditório, restaurante, cozinha, cantina, copa e recepção)

3.14

Revestimentos de Parede

3.14.4

Revestimento
cerâmico
telado
(30x30)cm em
parede,
assente
c/cimento
colante s/ emboço de
cimento/ areia 1:3, e rejuntamento.

M2

-1.530,00

36,65

(56.074,50)

3.14.4

Revestimento cerâmico (10x10)cm em
parede, assente c/cimento colante,
emboço de cimento/ areia 1:4 e
rejuntamento.

M2

90,32

45,84

4.140,27

Revestimento de pedra cariri filetado

M2

191,87

38,15

7.319,84

M2

117,96

36,65

4.323,23

m2

900,85

123,19

3.14.6

3.14.7

Cerâmica 30 x 30 cm em paredes

3.14.5

Revestimento com pastilha 5 x 5 cm,
inclusive emboço e rejuntamento

4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.13

Revestimento de Parede

4.13.4

Revestimento
cerâmico
telado
(30x30)cm em
parede,
assente
c/cimento
colante s/ emboço de
cimento e areia 1:3, e rejuntamento.

M2

Cerâmica 30 x 30 cm em paredes

M2

79,95

36,65

2.930,06

4.13.6

Moldura de granito L = 15 cm em
paredes

M

266,49

39,87

10.624,96

4.13.7

Revestimento com pastilha 5 x 5 cm,
inclusive emboço e rejuntamento

4.13.5

m2

-4.895,00

5.767,62

36,65

123,19

110.975,71

(179.401,75)

710.513,11

ato
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Manifestação da Unidade Examinada
A Fundação Universidade Federal do Maranhão, através do MEMO GAB-PRECAM Nº 004, de
21/03/2014, assim se manifestou:
“a) O acréscimo do volume de terra (escavação) deu-se em função da topografia do terreno, que
era muito acidentado sendo necessário cortes e um grande volume de aterro. Essa necessidade
obrigou, em nome da segurança estrutural, que o calculista determinasse que a escavação e a
implantação das bases se desse por platores(Doc. 01). Nessa solução, a mais viável e natural, a
escavação se iniciou pelas fundações mais baixas com 1,50m de escavação em relação ao nível
natural do terreno. Com isso e em função da declividade do terreno, que pode ser observada pela
implantação da rua e pelas edificações existentes, tivemos sapatas escavadas com até 4,00m de

profundidade. É claro que, com essa solução, voltamos a repetir, que era a mais viável, as cintas
de contenção ficaram suspensas, exigindo maior volume de aterro.”
“Essas adaptações nas fundações, forçadas pela topografia do terreno, levaram,
consequentemente, a maiores volumes de lastro de concreto magro, impermeabilizações,
armadura, forma e concreto FCK 30 MPa, devido ao aumento das esperas dos pilares e ao
aumento de cargas em função do aumento do peso próprio e às cargas adicionais.”
“b) O calculista não cotou nos projetos a ferragem de mesa das lajes nervuradas, o que levou a
necessidade do aditivo dessas armaduras, além dos reforços de alguns pilares da estrutura do
prédio e o reforço da estrutura da rampa e outros elementos construtivos apontados na época no
diário de obra.(Docs. 02 ao 12).”
“c) Quando do planejamento para execução do projeto elétrico foi constatado que o sistema de
refrigeração do auditório não estava contemplado nesse projeto. Dado a grande carga exigida
para refrigerar o referido auditório, seria necessário aumentar a capacidade da subestação em
300kVA, 380/220v, no sentido de atender as cargas de refrigeração e equipamentos de iluminação
do auditório.”
“Quanto à substituição do conjunto fossa e sumidouro por uma estação compacta de tratamento
de esgoto, se deu pelo fato de que a fossa e sumidouro ficariam localizados em área de aterro e
o nosso solo não tem poder de absorção que permita atender a demanda prevista pelos usuários
do novo prédio.”
“d) Com o aumento do número de vagas devido à expansão do ensino superior, a UFMA teria
que receber novos alunos e não dispunha de estrutura física capaz de acomodá-los. Foi
necessário, então, agilizar parte do prédio para que as aulas pudessem ser iniciadas e não trazer
maiores transtornos para os alunos e para a própria Universidade.”
“ Para agilizar a conclusão dessas salas de aula a opção foi de substituição do piso industrial,
tipo Korodur, por piso cerâmico, que iria garantir mais agilidade na conclusão da obra e o
escolhido foi o porcelanato, que embora tivesse um custo de aquisição e manutenção mais
elevados, teríamos maior durabilidade do que as cerâmicas comuns.”
“ e) Alvenarias
“Nas rampas, inicialmente, não foram previstas as muretas e a ausência delas poderia ocasionar
acidentes dai a autorização para execução dessas muretas de alvenaria, com cobertura de
granito, implicando em acréscimos de chapisco, reboco e pintura.”
“As rampas foram reforçadas(doc.11) e por conta desse reforço foi erguido alvenaria em seu
contorno, no térreo, dando origem a um depósito o que aumentou a parte de alvenaria, chapisco,
reboco e pintura.”
“Corrimão Inox
Inicialmente foram aditivados os corrimões de inox para as escadas (03) e rampas. Depois o inox
das rampas foi substituído pelo granito colocado sob as muretas de alvenaria.”
“f) O Arquiteto especificou o revestimento de pastilha, porém o orçamento que foi elaborado por
sua equipe cotou revestimento cerâmico telado. Quando foi detectada a diferença, o arquiteto

não admitiu em hipótese alguma a mudança de suas especificações no projeto sob a alegação de
que haveria alteração muito grande nas fachadas.”
Foi também encaminhada à UFMA a Solicitação de Fiscalização Nº 201316813/005, com os
seguintes questionamentos:
“Quanto aos Projetos relativos ao Edital nº 01/2009-CEU/PRECAM-SIDEC nº 1/2009 Centro Pedagógico Paulo Freire - apresentar:

a)
Edital relativo à contratação dos projetos de arquitetura, estrutural e complementar do
Centro Pedagógico Paulo Freire anexo a esta correspondência;
b)
Motivação pela não inclusão de cessão dos Direitos Autorais dos projetos do Centro
Pedagógico Paulo Freire à FUMA/UFMA;

A UFMA, através do MEMO Nº 54/2014-GAB/PRECAM, de 11/04/2014, assim respondeu:
“Não foi a CPL da PRECAM quem elaborou o edital. Mas a cessão dos Direitos Autorais
preveria aumento no preço dos serviços, já que o arquiteto não poderia cobrar pela
repetição do projeto, embora fosse mantido em qualquer cessão autoral, os d ireitos
patrimoniais. Como se tratava de um projeto arrojado, pelo tamanho, as possibilidades
da UFMA vir a construi r uma obra semelhante é muito pequena, e sem nenhuma
previsão que isso venha acontecer, dai não seria aconselhável onerar um projeto,
solicitando a cessão dos Direitos Autorais, se não havia a predisposição, nem a
necessidade de se construir um novo prédio naquelas d imensões e para aqueles fins.”
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade Examinada
assim se manifestou:
“Questionamento 1 a)
Quanto aos serviços de movimento de terra e infra-estrutura, conforme já informado, os
cortes e escavações das bases se deram a maior em função da locação do prédio do CPPF, com
greides diferentes da avenida e devido ao aprofundamento da escavação das sapatas, exigida
pelo autor do projeto estrutural, em função das mudanças provenientes pelo projeto de
urbanização, além de que não foram quantificadas para a planilha licitada as escavações e
fundações para as alvenarias do pavimento térreo (ver novamente Doc.15).
Com as alterações na terraplenagem, cortes e aterros, e na profundidade das escavações das
sapatas, houve aumento de armaduras para arranques, formas e concreto, além dos serviços
necessários e registrados na justificativa do aditivo (ver novamente Doc. 15), pela mudança do
projeto estrutural do auditório e pela ausência da ferragem negativa no projeto estrutural, que
levou a sua não quantificação do orçamento licitado, também registrado na justificativa do termo
aditivo (ver novamente Doc. 15).

b) O item b, em relação aos pavimentos tipos, as alterações se deram pela ausência da ferragem
negativa no projeto estrutural, que levou a sua não quantificação do orçamento licitado, também
registrado na justificativa do termo aditivo (ver novamente Doc. 15).
c) A subestação projetada é de 300Kv, 13800/380 - 220 V, completa e prevista para ser área, sendo
que as normas da CEMAR não permitem, exigindo que a subestação seja abrigada.
Com isso seria necessário construções adicionais e equipamentos não previstos no orçamento
licitado, tais como, disjuntor de alta tensão, quadros de comando. O item 3.5.51 como seria licitado
em separado, foi suprimido ou retirado, porque as normas da CEMAR exigem que a substação seja
abrigada, em sua totalidade no aditivo de valor (ver novamente Doc.15).
A fossa séptica e o sumidouro foram substituídos por uma estação de tratamento de esgoto
compacta e completa, por necessidade de melhor controle ambiental, de sua eficiência para um
maior de uso, em uma área menor, mediante termo aditivo.
O conjunto fossa e sumidouro têm as vantagens de rapidez na construção, eficiência boa, quando
projetada para um número pequeno de usuários, enquanto a estação de tratamento compacta de
esgoto traz como vantagens, principalmente:
- otimiza o espaço ocupado - ideal para empreendimentos onde o terreno é escasso ou o seu custo
é alto;
- Alta capacidade de remoção de carga orgânica;
- Processo muito mais econômico do que os métodos tradicionais;
- Garantia de estanqueidade total, evitando contaminação do lençol freático;
- Facilidade de instalação (equipamentos prontos, sem necessidade de montagens e/ou
rejuntamentos no local, podendo ser enterrados sem a necessidade de paredes de contenção);
- Simplicidade operacional; Baixo impacto em ambientes urbanos (ruído, odor, visual);
- sistema modulável – a capacidade pode ser aumentada, caso haja necessidade;
- atendimento à legislação - evita possíveis danos ambientais.
- Vida útil do material estimada em 40 anos
d) A substituição do piso de alta resistência korudor, por porcelanato, conforme já exposto na
justificativa do aditivo de valor (ver novamente Doc.15), ocorreu em face da necessidade de se
ocupar as salas de aula o mais rapidamente possível e a execução do piso de alta resistência ser
muito mais demorada do que a aplicação do piso de porcelanato.
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e) As alvenarias foram para construção de muretas nas rampas de acessibilidade, haja vista que
as proteções projetadas eram em corrimão, o que poderia causar acidentes com usuários mais
desatenciosos ou em brincadeiras, o que é bastante normal em uma unidade de ensino e para fechar
vão sob a rampa.

Com o acréscimo de alvenaria, os acréscimos de chapisco, reboco, pintura são automáticos e
perfeitamente justificados.
f) A troca do revestimento se fez, para garantir reduzir o custo de manutenção, haja vista que o
material de pastilha cerâmica tem uma maior durabilidade.
Inadmissível a afirmação de que a modificação do referido revestimento, seja injustificado, uma
vez que tal providência se deu mediante termo aditivo e objetivava, como já salientado, obter
melhor qualidade, durabilidade e reduzir os custos de manutenção.
Além disso, o valor da cerâmica telado (30x30), proposto pela UFMA, item 3.14.4, se refere a
revestimento cerâmico 30x30, já que o revestimento cerâmico telado de 30x30 se refere a
pastilhas cerâmica de tamanho variável entre 1,5x1,5 até 5x10, afixadas em placa(telado) de
30x30, conforme catalogo(Doc.17) e grifado por nós, para melhor entendimento. Para
comparação de valores e para dirimir dúvidas sobre o assunto, pode-se comparar o preço do
revestimento de cerâmico 30x30 telado(3.14.4) para paredes, adotado pela UFMA de R$69,27,
com o valor do revestimento cerâmico de 33x33 para piso(3.15.6) de R$50,11(Doc.18).”
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Análise do Controle Interno
Em análise à manifestação MEMO GAB-PRECAM Nº 004, de 21/03/2014 encaminhada pela
Fundação Universidade do Maranhão, o Controle Interno assim se manifesta:
a) Um dos requisitos básicos para elaboração de projetos de engenharia, especialmente aqueles
que objetivam obras de grande porte, é o cuidadoso levantamento topográfico e geotécnico. A
Fundação Universidade Federal do Maranhão poderia ter se antecipado a este e a outros problemas
decorrentes da falta de informações geodésicas e geotécnicas, através da contratação de estudos
prévios que serviriam de base para os projetos de Arquitetura, de Estrutura e de instalações hidrosanitárias. Tal procedimento é etapa primordial na elaboração de projetos de obras de engenharia
em geral, como estabelecem as normas técnicas ABNT NBR 13.532/95 - Elaboração de Projetos
de Edificações-Arquitetura e NBR 13.133/94 – Execução de Levantamento Topográfico.
Adicionalmente, cabe citar também que o Levantamento Topográfico e Plani-altimétrico consta
nas recomendações constantes na “Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Públicas - OT IBRAOP Nº 01/2006”, que foi posteriormente acolhida pelo TCU 632/2012Plenário como orientação a ser observada pelas unidades jurisdicionadas e pela fiscalização da
Corte de Contas.´
Da inobservância de um pré-requisito aos projetos, resultaram-se serviços adicionais da ordem de
R$ 1.240.469,88, ou quase 10% do valor de contrato. Embora, a rigor, tal monta não possa ser
considerada prejuízo ou sobrepreço, é certo que se os procedimentos de elaboração dos projetos
tivessem seguido as Orientações Técnicas pertinentes e as Normas Técnicas vigentes, não se
haveria incorrido em vultosa despesa adicional.
Quadro 01 – Termo Aditivo TA 11/2009-CEL/PRECAM - Relação de serviços adicionais na infraestrutura e
superestrutura.
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

P.UNT

V. PARCIAL

2.0

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

Corte de terreno c/transporte, espalhamento
compactação mecanica.

2.2

123.783,05
e

M3

5.950,74

7,41

44.094,98

Escavação manual de vala, solo qual quer categoria
exceto rocha prof. até 2,00m de profundidade.

M3

2.319,38

21,50

49.866,67

2.3

Reaterro de vala, compactado manualmente.

M3

2.109,01

14,14

29.821,40

3.0

PAVIMENTO TÉRREO (auditório, restaurante,
cozinha, cantina, copa e recepção)

3.1

Infra-Estrutura (sapatas de fundação e cintas)

1.116.686,83
295.721,04

3.1.1

Lastro de concreto p/fundação FCK 10MPa esp
10cm.

M2

133,55

28,19

3.764,81

3.1.2

Fôrma p/fundação c/tábua, reap. três vezes.

M2

3.223,49

43,26

139.448,09

3.1.3

Armadura de aço CA-50, média ou grossa.

KG

11.575,02

7,71

89.243,38

3.1.4

Concreto FCK 30 MPa., inc. controle tecnológico.

M3

115,33

430,21

49.617,54

3.1.8

Fôrma p/fundação c/tábua, reap. três vezes. (cinta
inferior)

M2

30,34

43,26

1.312,51

3.1.9

Armadura de aço CA-50, média ou grossa. (cinta
inferior)

KG

1.122,75

7,71

8.656,41

3.1.10

Concreto FCK 30 MPa., inc. controle tecnológico.
(cinta inferior)

M3

8,55

430,21

3.678,30

3.2

Supra-Estrutura (pilares, vigas, laje, escada)

3.2.1

Fôrma
p/laje nevurada c/chapa compensada
resinada e cubetas de PVC (65x65)cm.

M2

2.908,18

31,03

90.240,83

3.2.2

Armadura CA-50, média ou grossa Ø25mm.

KG

55.011,81

7,71

424.141,07

3.2.3

Concreto FCK 30 MPa, inc. controle tecnológico.

M3

348,29

430,21

149.838,54

3.2.4

Serviço de protensão em estrutura de concreto,
incluindo cordoalhas engaxadas CP 190 RB Ø
15.2mm e acessórios

kg

1.795,00

25,06

44.987,19

3.12

Impermeabilização

709.207,63

111.758,16

3.12.1

Impermeabilização
de fundação c/pintura
betuminosa 3 demãos, e regularização de cimento e
areia 1:4.

M2

2.348,49

31,76

74.588,05

3.12.2

Impermeabilização c/manta de poliester e camadas
de regularização e proteção mecânica cimento/areia;
1:3.

M2

1.007,05

36,91

37.170,11

TOTAL

R$ 1.240.469,88

b) A Fundação Universidade do Maranhão apontou como causa dos serviços adicionais falhas dos
projetos de estrutura, como falta de cotas, erros no dimensionamento de pilares e rampas de
acesso. Em que pese o fato de que revisar projetos é tarefa a ser realizada por equipe especializada
com tempo adequado, há de considerar que a omissão da revisão resultará em eventuais correções
que serão realizadas durante a execução, a um custo consideravelmente maior e possível
desrespeito aos prazos contratuais. No caso em tela, a falha resultou em custo adicional de
R$722.326,35, conforme Quadro 02 abaixo, integralmente repassado ao Erário.
Quadro 02 – Serviços adicionais decorrentes de levantamento topográfico inadequado.
4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

Uni.

4.1

Supra-Estrutura (pilares, vigas, escada, caixa
d'água e cisterna)

4.1.1

Fôrma p/estrutura em geral c/chapa compensada
resinada, e=12mm, reap. Três vezes.

m2

4.1.2

Fôrma p/laje nervurada c/chapa compensada
resinada e cubetas de PVC (65x65)cm.

m2

4.1.3

Armadura CA-50, média ou grossa Ø25mm.

4.1.4

Concreto FCK 30MPa, inc. controle tecnológico.

Qtd.

Preço Unit.

Subtotal
722.326,35

361,24

25,30

9.139,44

2.322,57

31,03

72.069,35

kg

57.612,06

7,71

444.188,99

m3

457,75

430,21

196.928,58

Importante destacar que esta é mais uma das várias falhas de projeto constatadas. E embora tais
falhas, que somente a parte de infra e supra estrutura tratados nos itens “a” e “b” desta constatação
tenham dado causa um valor aproximado de R$ 1.962.796,23 em aditivos, além de atrasos que
chegaram a 570 dias, em nenhum momento a Fundação Universidade do Maranhão ou sua
fiscalização se manifestou acerca da possibilidade de aplicação de penalidades às empresas
contratadas para a elaboração dos projetos.

O documento encaminhado em 20/08/2010 pelo Departamento de Projetos e Obras da Prefeitura
do Campus à Reitoria da UFMA, que atesta tecnicamente a necessidade dos serviços pleiteados
no Termo Aditivo 11/2010-CEL/PRECAN SICON Nº 01/2010, intitulado de “Justificativa de
Serviços”, dispõe em lista as falhas de projeto que impactaram a obra em custo e prazo:
“(...) - Dos projetos:
“Os projetos arquitetônicos e executivos de engenharia foram executados pela empresa de
Arquitetura HERMES DA FONSECA (CNPJ 01.620,672/0001-62), que coordenou todos os
projetos ficando sob sua responsabilidade, além da compatibilização entre os projetos, a
elaboração das especificações técnicas e orçamentos. A equipe de orçamento do
DEPRO/PRECAM recebeu as plantas dos projetos de arquitetura e executivos de engenharia com
suas especificações técnicas e elaborou orçamento para licitação.”

“Após iniciar as obras verificamos algumas incompatibilidades técnicas entre os projetos de
arquitetura e executivos de engenharia que não foram observadas na análise dos projetos em
virtude da exiguidade de tempo e da credibilidade dos projetistas contratados pela empresa
coordenadora dos projetos.”
“Nos levantamentos iniciais, foram encontrados diferenças de quantitativos das fundações que
levou a fiscalização a solicitar um levantamento completo dos itens estruturais - sapatas, vigas,
pilares e lajes, conforme folhas do DIÁRIO DE OBRA datado dos dias 16/09/2009, 30/09/2009,
04/11/2009, 12/11/2009, 18/12/2009, 13/01/2010, 23/01/2010, 08/02/2010, 23/02/2010,
24/02/2010,18/03/2010, 14/05/2010 e 11/06/2010. Nesse levantamento foram detectado falhas e
omissões no cálculo estrutural.”
“Uma estrutura com lajes, vigas, pilares e fundações superdimensionadas representa custos altos
e não significa obrigatoriamente segurança. Portanto, é necessário que haja um perfeito
equilíbrio entre o concreto e o aço dentro dos elementos estruturais para que as peças sejam
consideradas seguras e, consequentemente toda a obra. Uma estrutural mal dimensionada pode
desabar ou trincar causando sérios problemas para a edificação, que na maioria das vezes a
solução torna-se muito difícil e cara.”
“Diante desta situação, a administração superior da UFMA sugeriu que a equipe técnica do
DEPRO - Departamento de Projetos e Obras avaliasse as diferenças de quantitativos para
garantir a continuidade da obra. A partir daí foi levantado todos os quantitativos, as dúvidas,
omissões e adotaram as providências necessárias para sanar os problemas, conforme descrito a
seguir:”
“No levantamento realizado foram detectadas várias falhas no projeto estrutural tais como:
1- Não foram previstas vigas de sustentação (por exemplo: nº V3001, V3005, etc.,) conforme folha
de diário de obra datada de 23/01/2010 e pilares, P41A, P42A, P60A, P81A, PT1, conforme
projeto estrutural inicial que era composto por 104 (cento e quatro) pranchas e final 110 (cento
e dez) pranchas, em anexo.
2- Alguns elementos estruturais dos pilares, vigas e lajes não foram contemplados na planilha
orçamentária em sua plenitude, em virtude das diferenças de pranchas do projeto estrutural, tais
como: forma, armação de ferragens e volume de concreto.
3- A laje superior, próxima a rampa central, prevista no projeto arquitetônico, não foi
dimensionada no projeto estrutural inicial, tão pouco seus componentes •estruturais, armação de
ferragens, concreto e formas;
4- Houve omissão por parte do engenheiro calculista das ferragens de mesa de toda laje
nervurada e das escadas secundárias que dão acesso ao pavimento tipo;
5- Houve também uma diferença significativa entre os quantitativos levantados e a planilha
orçamentária relativa à forma, ferragens e concreto.
6- No projeto arquitetônico do auditório foi previsto laje de concreto armado com vigas metálicas
tipo 1 com espessura de 154 x 700 mm. Essa estrutura onerava substancialmente o orçamento.
Com intuito de reduzir os custos da obra, a equipe de orçamento substituiu a laje por forro

acústico e modificou a cobertura convencional para cobertura com estrutura metálica. Essa
modificação não foi aceita pelo arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico, em virtude da
redução da qualidade acústica do ambiente. Dessa forma, optou-se por laje nervurada com vigas
protendidas, que vence grandes vãos. Essa mudança resultou em acréscimo de valores e serviços.
7- Na planilha orçamentária foi previsto revestimento cerâmico telado 30cm x 30cm com o
objetivo de reduzir os custos da obra, enquanto o projeto arquitetônico previa revestimento
cerâmico 5cm x 5cm com cores variadas. Essa troca de revestimento não foi aceita pelo arquiteto
responsável pelo projeto arquitetônico, que mais uma vez interferiu exigindo o cumprimento das
especificações técnicas do projeto, ou seja, aplicação de revestimento cerâmico de 5cm x 5cm nas
cores especificadas, o que gerou mais gastos.
8 - O projeto arquitetônico e a planilha orçamentária do prédio Paulo Freire previam piso de
alta resistência, tipo Korodur, entretanto a falta de espaços para abrigar os alunos oriundos do
processo seletivo do Ministério da Educação - ENEM, obrigou a administração a solicitar da
empresa construtora do prédio, a conclusão de 10 (dez) salas de aulas no primeiro pavimento
para atender a demanda de alunos classificados no ENEM. Para cumprir essa exigência, houve
necessidade de substituição piso Korodur por outro de resistência similar, porém de rápida
aplicação, isso gerou alguns custos adicionais.
9 - A movimentação de terra (corte e aterro) prevista no orçamento contemplou apenas a área
referente à implantação do prédio, não estando incluso na planilha orçamentária o movimento
de terra referente à área de urbanização do projeto (estacionamentos e arruamentos);
10 - Não foi previsto fundação (alicerce e baldrame ou vigas baldrame) para receber as
alvenarias internas do pavimento térreo;
11- A planilha orçamentária previa duas (02) caixas de fibra de vidro de 5.000 (cinco mil) litros,
enquanto o projeto arquitetônico especificava duas de 15.000 (quinze mil) litros, essas caixas de
5.000 (cinco mil) litros de água são insuficientes para atender a demanda, portanto optou-se
pelas caixas de 15.000 (quinze mil) litros no intuito de atender a demanda do prédio.
12- Não foram previstas na planilha orçamentária as calhas de drenagem de água pluvial, assim
como seus elementos no contorno ao prédio. Essas calhas são essenciais para evitar entrada de
água no prédio, principalmente no período chuvoso.
13- No dimensionamento do projeto da subestação de aérea de 300KVA, 13.8KV, 380/220V houve
a omissão das cargas de refrigeração do Auditório. Com a inclusão dessas cargas a subestação
mudou da categoria de aérea para abrigada de 500KVA, 13.8KV, 380/220V. Com essa mudança
torna-se necessário a construção de uma casa de força para abrigar todos os componentes da
subestação, transformador de 500KVA, quadros geral, disjuntor de alta tensão e todos os
componentes para fornecimento de energia. Dessa forma, há necessidade de licitação de nova
subestação, no intuito de atender todas as cargas do prédio.”
“O aditivo solicitado torna-se necessário no sentido de atender as necessidades técnicas da obra,
bem como os anseios da comunidade acadêmica desta instituição. Dessa forma, encaminha-se a
Comissão de Licitação a Planilha de Acréscimo dos serviços, para conhecimento, análise e
adoção das providências necessárias a e efetivação do aditivo de valor e de prazo.”

Cabe lembrar que é dever do Gestor zelar para que as despesas realizadas com dinheiro público
resultem em produtos e serviços que expressem a melhor contratação para a Administração.
Porém, nota-se que os projetos contratados pela FUMA junto a Hermes da Fonseca Arquitetura
e Construção Ltda. (CNPJ 01.620.672/0001-62) foram entregues incompletos e resultaram
significativo aumento de custos e de tempo. Em que pese os danos causados à Universidade
Federal do Maranhão, ao fim os projetistas contratados entregaram seus trabalhos da forma que
melhor lhes convieram, foram pagos integralmente e agraciados com importantes atestados
técnicos. Desta forma, a Fundação Universidade do Maranhão repassou ao Erário os prejuízos
decorrentes de projetos incompletos e inadequados e consagrou o descompromisso com a
qualidade dos objetos contratados.
c) A Fundação Universidade do Maranhão aponta que a exclusão da subestação de energia elétrica
se deveu a incapacidade desta em atender a demanda recalculada do Centro Pedagógico Paulo
Freire. Outra solução para o fornecimento de energia em baixa tensão, com capacidade adequada,
deverá ser elaborada e desenvolvida, porém fora do contrato em análise. Sobre as modificações
nas instalações sanitárias, o conjunto fossa séptica e sumidouros foi substituído por uma estação
de tratamento de esgoto, com acréscimo de custo em R$ 158.114,27.
Quadro 3 – Aditivos de instalações elétricas e hidro sanitárias
3.5

Instalações Elétrica e de Ar condicionado

3.5.51

Subestação 300kva, 13800/380-220V , completa.

3.8

Instalações Hidráulica e Sanitária

3.8.32

Fossa séptica em alvenaria de tijolos esp. 0,20m;
revestida interna e externamente c/cimento e reia ; 1:4,
fundo e tampa
em
concreto, med.
(8,00X3,85X3,10)m.

UN

-2,00

12.923,95

(25.847,90)

3.8.33

Sumidouro anaeróbio em alvenaria vazada de
tijolos, esp. 0,20m; tampa em concreto, med.
(40,00x5,00x3,30)m.

UN

-4,00

64.058,28

(256.233,12)

(omisso)

Construção de estação de tratamento de esgoto
completa, inclusive obras civis

UM

1,00

440.195,29

440.195,29

UN

-1,00

38.795,78

(38.795,78)
158.114,27

Nota-se, mais uma vez, que ocorreram falhas na elaboração dos projetos de instalações elétricas
e hidro sanitários. A FUMA contratou e pagou por projetos insuficientes e incompletos para a
realização das obras. Em consequência da falta de controle de qualidade dos projetos recebidos,
foi necessário contratar novos projetos para obras extraordinárias, como uma estação de
tratamento de esgoto sanitário e nova subestação de energia elétrica em baixa tensão. Esta última
possivelmente em outro processo licitatório. A Fundação não apresentou documentação que
demostre a aplicação de penalidades aos projetistas responsáveis.
d) A Fundação Universidade do Maranhão tratou a substituição do piso Korudur por porcelanato
como uma medida a fim de atender ao cronograma da UFMA para recebimento de novos alunos,
que teriam aulas em etapas concluídas do Centro Pedagógico Paulo Freire. Cabe ressaltar que o

cronograma inicial previa 540 dias para execução das obras do Centro Pedagógico, mas que
devido às falhas de projetos e atrasos de execução, foram efetuados seis Termos Aditivos
contratuais de prazo e de preço e prazo, que dilataram o prazo de execução em mais 570 dias.
Extrapolando os prazos previstos no Termo de Recebimento Provisório, a entrega definitiva da
obra só ocorreu em 17/01/2013, aproximadamente 769 dias além da data prevista contratualmente,
de 10/12/2010.
Desta forma, fica claro que o planejamento da obra foi inadequado. Ressalvados os atrasos
decorrentes de falhas dos projetos, a obra como um todo teve execução com produtividade muito
abaixo da previsão inicial, o que levou a adoção de soluções emergenciais, na busca de acelerar a
entrega de etapas críticas, como foi a troca do piso de alta resistência Korudur por porcelanato.
A inclusão de um novo serviço não previsto inicialmente deve ser criteriosamente avaliada, já que
tal serviço não passou pelo processo licitatório, que, em tese, selecionaria o melhor preço para a
Administração. O sistema referencial de preços oficial, SINAPI, não possuía composição para
piso porcelanato à época. Para efeitos de comparação de preço, foi utilizada a Composição Sinapi
“84.203 – Piso Porcelanato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntamento”
referente a Janeiro de 2014 com ajuste de preço em retroação, considerando a variação do índice
de reajuste de preços previsto em contrato (cláusula 15.10 - Reajustamento de Preços), no caso
Índice Nacional de Custos da Construção – INCC, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. A
variação considerou o INCC de Jan/2014, data do preço referencial, e a data da assinatura do
contrato, Maio de 2009. Os valores no INCC estão na Tabela abaixo:
Quadro 04 - INCC/FGV

Data
Jan/2014
Maio/2009

INCC
569,72
409,042

A fórmula de reajuste de preços prevista na cláusula contratual 15.10.1 em contrato é dada por:
Fig. 01 – Fórmula de reajuste

Considerando:

VMaio/2009 = Valor Paradigma de Maio/2009 ou VMaio/2009 = Custo Referencial 2014 ÷ ( 1 + fator
de reajuste)
Fator de Reajuste = (I1-Io) / Io
Custo Referencial Jan/2014=R$ 114,36 (Sinapi 84.203 Jan/2014)
Io = 409,042
I1 = 569,72
Calculando valor referencial porcelanato para 2009:
Fator de Reajuste = (I1-Io) / Io = (569,72 – 409,042) / 409,042 = 0,3928154
VMaio/2009 = (114,36) ÷ ( 1+ 0,3928154) = R$ 82,11
Preço referencial para porcelanato Maio/2009 (BDI de 25%) = R$ 82,11 x ( 1 + 25%)
= R$102,64
Não se considera ocorrência de sobrepreço para o item Piso Porcelanato, pois o preço pactuado
de R$ 86,37/m2 foi inferior ao preço referencial ajustado de R$ 102,64 em 18,83%.
Entretanto, embora o preço do porcelanato tenha sido considerado adequado, a substituição do
piso de alta resistência Korodur representou um acréscimo de R$ 229.291,03, conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Quadro 5 – Aditivos de pisos
Troca de Pisos

229.291,03

3.15
Revestimentos de Piso

30.442,30
Uni.

3.15.2

Piso de alta resistência tipo korodur c/junta
PVC, 300mm
formando
quadros de
(1,00x1,00)m, camada de regularização de
cimento/areia; 1:4, lixamento e polimento

M2

3.14.7

Piso porcelanato inclusive argamassa de
regularização e rejuntamento

m2

4.0

Qtd.

P. Unit.

Subtotal

(3.856,00)

63,95

(246.591,20)

3.207,52

86,37

277.033,50

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.14

Revestimentos de Piso

4.14.2

Piso de alta resistência tipo korodur c/junta
PVC, 300mm
formando
quadros
(1,00x1,00)m, camada de regularização de
cimento /areia 1:4, lixamento e polimento.

-

M2

(7.875,00)

63,95

198.848,73

(503.606,25)

4.14.2

Piso de alta resistência tipo korodur c/junta
PVC, 300mm
formando
quadros
(1,00x1,00)m, camada de regularização de
cimento /areia 1:4, lixamento e polimento.

M2

(7.875,00)

86,37

702.454,98

e) A Fundação Universidade do Maranhão apontou que o serviços relativos a alvenaria, chapisco,
reboco e pintura foram decorrentes de construção de muretas nas rampas de acesso. Estas mesmas
rampas passaram por reforço estrutural e acréscimo de pilares, por falhas no projeto de estruturas.
Novamente se evidencia a falta de zelo na elaboração e análise dos projetos, resultando em
aditivos contratuais.
f) Ao tratar sobre a substituição de cerâmica telada 30x30 por pastilha, que ocasionou elevado
impacto financeiro, a Fundação Universidade do Maranhão acatou imposição do arquiteto
contratado para elaboração do projeto, que exigiu tal mudança por incompatibilidade de cores,
conforme apresentado no documento “Justificativa de Serviços”, de 28/08/2010, encaminhado
pelo Departamento de Projetos e Obras da Prefeitura do Campus à Reitoria da UFMA, sobre os
serviços pleiteados no Termo Aditivo 11/2010-CEL/PRECAN SICON Nº 01/2010:
“7- Na planilha orçamentária foi previsto revestimento cerâmico telado 30cm x 30cm com o
objetivo de reduzir os custos da obra, enquanto o projeto arquitetônico previa revestimento
cerâmico 5cm x 5cm com cores variadas. Essa troca de revestimento não foi aceita pelo arquiteto
responsável pelo projeto arquitetônico, que mais uma vez interferiu exigindo o cumprimento das
especificações técnicas do projeto, ou seja, aplicação de revestimento cerâmico de 5cm x 5cm nas
cores especificadas, o que gerou mais gastos.”
Entretanto, as pranchas PA 14 e PA 16 do projeto arquitetônico indicam de forma inequívoca a
utilização de pastilhas 5x5, referência Colors e Colors Metal 30x30cm, telado da Portobello ou
similar, nas cores cinza, branco e pimenta. Estas especificações são compatíveis com o catálogo
de produtos da Portobello. No memorial descritivo do projeto de arquitetura. No “Caderno de
Encargos e Especificações Técnicas dos Serviços”, anexo do edital da referida obra, não há
menção de referência de cores ou linhas específicas.
Contudo, não foi apresentada documentação que formalizou esta exigência por parte do arquiteto
responsável. Todavia, cabe lembrar que este mesmo profissional especificou e elaborou o projeto,
os já citados cadernos de encargos e o orçamento licitado, sempre considerando o revestimento
externo em cerâmica telada 30x30. Não foi esclarecida a motivação desta mudança tardia de
especificação.
O acatamento por parte da UFMA de tal mudança de especificação resultou em aditivo contratual
de R$ 586.013,57, conforme demonstra o quadro abaixo.
Quadro 6 – Demonstrativo de troca de revestimento externo.
Troca de revestimento

R$ 821.488,82

P. Unit
(R$).

Subtotal
(R$)

3.14

Revestimentos de Parede

Uni.

Qtd.

3.14.4

Revestimento cerâmico telado (30x30)cm
em parede, assente c/cimento colante s/
emboço de cimento/ areia 1:3, e
rejuntamento. (Suprimido)

m2

1.530,00

3.14.5

Revestimento com pastilha 5 x 5 cm,
inclusive emboço e rejuntamento

m2

900,85

4.0

PAVIMENTO TIPO (Salas de aula)

4.13

Revestimento de Parede

m2

4.895,00

36,65

(179.401,75)

m2

5.767,62

123,19

710.513,11

4.13.4

Revestimento cerâmico telado (30x30)cm
em parede, assente c/cimento colante s/
emboço de cimento e areia 1:3, e
rejuntamento.

36,65

123,19

(56.074,50)

110.975,71

(Suprimido)
4.13.7

Revestimento com pastilha 5 x 5 cm,
inclusive emboço e rejuntamento

Sob análise técnica, as supostas vantagens de um revestimento em pastilha 5x5 sobre o
revestimento em cerâmica telada 30x30 inicialmente previsto são questionáveis. Do ponto de vista
técnico, pode-se afirmar que ambas cumprem igualmente seu papel de revestimento, trazendo
proteção e beleza à alvenaria de vedação. Pode afirmar também que o uso da cerâmica prevista
inicialmente não colocaria em risco a edificação, assim como atenderia perfeitamente a concepção
de cor e textura especificada, já que fora originalmente especificada no projeto arquitetônico. A
principal diferença entre os dois tipos de revestimentos é o processo construtivo, no qual a pastilha
de 5x5cm é assentada uma a uma, o que exige mão de obra especializada, alto rigor no
espaçamento e, consequentemente, tem baixa produtividade. Já no revestimento telado 30x30cm
as pastilhas são previamente coladas em uma tela, que garante espaçamento e alinhamento
padronizado, formando quadros de 30 por 30 cm. O revestimento cerâmico telado tem melhor
produtividade para assentamento e aparência idêntica à pastilha, conforme imagens abaixo,
retiradas do catálogo da Portobello, tradicional fabricante de revestimentos cerâmicos.

Figura 2 – Comparativo Estético de Cerâmica Telada 30x30cm e Pastilhas 5 cm.

1-a) Cerâmica Telada 30x30 Portobello linha
Colors – Cor Marron. Conforme especificação
do Projeto Arquitetônica, exceto cor.

1-b) Pastilha Portobello linha Plural –
Cor Branca. Produto semelhante ao
utilizado na obra.

Faz-se necessário lembrar que Lei Geral de Licitações, no §5º do art. 7º afasta a possibilidade de
especificação técnica sem similaridade. A alegada imposição por parte do arquiteto para uso de
uma determinada especificação, com desvantagem financeira para a União, não encontra amparo
nos normativos legais vigentes e não deveria ter sido acatada pela Fiscalização.
g) Cessão dos Direitos Autorais
A respeito das atribuições dos profissionais envolvidos no contrato em análise, lembramos à
FUMA que não cabe ao arquiteto contratado a função de ordenador de despesas ou gerente de
obras. Legalmente, a quem cabe tomar decisões relativas à execução do contrato é o Gestor do
Contrato, especialmente aquelas decisões com impacto financeiro e/ou no cronograma da obra,
contando em seu auxílio o devido apoio técnico da Fiscalização especializada. O alegado equívoco
do arquiteto na especificação é, na verdade, uma falha de projeto e que perpassou diversas fases
quando este estava em elaboração e sob responsabilidade do mencionado arquiteto contratado.
Não cabe à UFMA arcar com vultoso ônus de benefício tão questionável, com impacto nulo sobre
a segurança, funcionalidade e estética da obra. A Fundação não apresentou documentação que
demonstre a aplicação de multa ao arquiteto contratado pelo declarada assunção de erro na
especificação do projeto.
A justificativa apresentada pela dispensa do termo de cessão dos direitos autorais do projeto
contratado contraria a legislação vigente, indo de encontro com o art. 111 da Lei 8.666/93:
Art. 111. A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou serviço técnico especializado
desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Administração possa utilizá-lo de acordo com
o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.(grifo nosso)

A argumentação de se evitar “oneração desnecessária” na contratação de projetos não se
sustenta, pois em um processo licitatório de contratação de projetos por técnica e preço, com

previsão de cessão de direitos, não exclui a possibilidade de cláusulas contratuais definindo que
o contratado realize ajustes e correções que se fizerem necessárias ao projeto. Isso sem
mencionar que a virtual “economia” na cessão de direitos não poupou a UFMA de sofrer com
570 dias de atraso e arcar com aditivos contratuais de R$ 3.221.594,95, decorrentes em sua parte
significativa de falha de projeto.
Segregação de Funções
Cabe ao Controle Interno alertar à Fundação e à UFMA sobre a necessidade de aperfeiçoamento
do modelo de gestão de contratos, especialmente nas condições em que encontra a UFMA, com
elevados investimentos em obras complexas e vultosas. No caso em tela, destacou-se a ausência
do atendimento do princípio da segregação de funções. A documentação analisada revela que a
maioria das decisões de gestão foram tomadas pela fiscalização, a exemplo desta constatação
referente à troca do revestimento, em flagrante acúmulo de funções. No caso em tela, o mesmo
servidor na função de fiscal de contrato, de forma acumulativa, avaliou tecnicamente e
financeiramente a viabilidade da modificação pleiteada pelo arquiteto, autorizou sua execução,
fiscalizou, incluiu o serviço em Termo de Aditivo Contratual, mediu e autorizou o pagamento,
apesar do alto impacto financeiro. Tal situação afronta o princípio da segregação de funções,
conforme definição dos órgãos de Controle:
Instrução Normativa/SFC nº 01, de 06/04/2001:
(...)
Princípios de controle interno administrativo
3. Constituem-se no conjunto de regras, diretrizes e sistemas que visam ao atingimento de objetivos específicos, tais
como:
(...)
IV. Segregação de funções - a estrutura das unidades/entidades deve prever a separação entre as funções de
autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha
competências e atribuições em desacordo com este princípio;
(Fonte Boletim Interno do TCU nº 34 de 23/07/92)
Segregação de funções – Princípios básicos do sistema de controlo/controle interno que consiste na separação de
funções, normalmente de autorização, aprovação, execução, controlo/controle e contabilização das operações.

O TCU tratou do mesmo tema nos Acórdãos 286/2007, 2.105/2008, 259/2010, 2.484/2010 e
3.144/2010, todos Plenário. No Acórdão 259/2010-Plenário, a Corte de Contas já havia alertado
à UFMA, desta vez em relação ao HU/UFMA, sobre a necessidade de revisão do modelo
gerencial:
9.1. recomendar ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão que:
9.1.1. realize estudo acerca da real necessidade da existência dos atuais setores, com atenção para: o fortalecimento
da capacidade institucional; a possibilidade de criação de novos cargos e funções; a racionalização de níveis
hierárquicos; e a uniformização e o aperfeiçoamento dos processos de trabalho, de modo a proporcionar
segregação de funções e evitar superposição; (Grifo nosso)

Desta forma, a autorização para troca do revestimento, com impactos financeiros relevantes e
benefícios questionáveis, deveria ser tomada por uma instância em nível superior à do fiscal, que
no caso seria o gestor do contrato. Ao fiscal compete acompanhar e fornecer ao gestor, de forma
clara e organizada, subsídio técnico para suas decisões.
Dentre as determinações legais obrigatórias e as boas práticas de gestão, destacamos as
orientações dadas pela Instrução Normativa MPOG nº02, de 30/04/2008 e atualizações, que traz
de forma clara as atribuições do gestor de contratos e do fiscal de contratos:
IN/MPOG 02, de 30/04/2008, atualizada pela IN 06, de 23/12/2013
(...) DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS
Art. 31. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal
administrativo do contrato.
§ 2o Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se:
I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução
contratual;
II- fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto
do contrato; e
III- fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização
dos aspectos administrativos do contrato.

Lembramos ainda que o processo do Contrato 005/2009 CEL-PRECAM SICON nº 16/2009 só
incluiu no respectivo processo a documentação relativa à indicação de um gestor do contrato às
vésperas do encerramento (Portaria GR Nº060-MR-UFMA, de 03/02/2012), após manifestação
da AGU solicitando à Universidade Federal do Maranhão que tomasse as providências cabíveis,
conforme Parecer AGU Nº 152-2012/AGU/PGF/PF/UFMA, de 05/04/2012. Ressalta-se que o
Controle Interno não encontrou documentação assinada pelo referido gestor do contrato,
evidenciando que a sua participação efetiva foi, de fato, “pro forma”.
Ausência de detalhamento do Aditivo contratual
Em que pese os esclarecimentos prestados pela entidade, não foram apresentados projetos
detalhando os serviços constantes no Termo Aditivo Nº 11/2010-CEL/PRECAM, relativo ao
contrato Nº 05/2009 CEL/PRECAM – SICOM 16/2009. Também não foram apresentados os
cronogramas físico-financeiros que demonstrassem, além da factibilidade do pleiteado acréscimo,
a adequada reprogramação dos serviços pendentes. Em conclusão, para o termino da obra foram
necessários 6 extensões de prazo, que extrapolaram o prazo em 575 dias, adiando o prazo entrega
de 10/12/2010 para 07/07/2012. Este acréscimo de 106% ao prazo contratual, sem a atualização
dos cronogramas, invalidou toda programação física e financeira inicial do empreendimento, em
claro abandono da técnica e abraço ao empirismo.
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade Examinada
não conseguiu afastar a constatação. Ficou claro que deficiências no Projeto Básico resultaram em
problemas na fase executiva, implicando em custos adicionais à obra.
otrI
naliseC
#/A

Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento dos processos de contratação,
desenvolva e aplique normativos específicos para contratação de projetos e serviços técnicos
especializados de engenharia, em consonância com jurisprudência vigente e devidamente
alinhada com as orientações do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas-IBRAOP
e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. Tais normativos deverão,
também, indicar quais os pré-requisitos necessários ante cada contratação de projeto. À quisa
de exemplo, execução de levantamento topográfico planialtimétrico como pré-requisito ao
projeto de arquitetura; estudos geotécnicos antes dos projetos de estruturas e fundações.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
fiscalização de contratos, desenvolva uma política permanente de capacitação dos gestores e
fiscais de contratos e, ainda, dos servidores envolvidos na elaboração de editais e termos de
referência. Faz-se necessário a comprovação de cumprimento da recomendação.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
3) Que o Gestor da entidade faça incluir nos normativos de elaboração de editais e de contratos
de projetos de arquitetura ou de serviço técnico especializado, cláusula que explicite a cessão
dos direitos autorais dos projetos ao contratante.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
4) Que o Gestor da entidade, ao incluir nos normativos relativos ao gerenciamento de contratos
a implementação da segregação de funções, inclua cláusulas que indiquem que o servidor
escolhido para atuação como gestor de contratos não tenha relação de subordinação com os
servidores que estão atuando como fiscais, sob risco de ineficácia na implementação do
modelo de gestão.

Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
5) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, aprimore seus controles internos
para prevenir as falhas identificadas.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
6) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento da gestão de contratos, faça incluir
nos normativos relativos ao gerenciamento de contratos, em especial aos de obras e serviços
de engenharia e outros de grande relevância econômica, cláusulas sobre a implementação da
segregação de funções, explicitando as atribuições do Gestor de Contratos e de seu apoio
técnico, realizado pelo Fiscal de Contrato, em consonância com a Instrução Normativa
MPOG Nº 02, de 30/04/2008 e a Instrução Normativa MPOG Nº 06, de 23/12/2013.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
7) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, inclua em seus normativos
relativos à gestão de contratos, cláusulas que determinem que termos aditivos somente sejam
aprovados se acompanhados do cronograma físico-financeiro atualizado, projetos detalhando
as modificações realizadas, além da motivação e justificativa técnica para cada item constante
na planilha orçamentária do termo aditivo.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
8) Que o Gestor da entidade faça incluir nos normativos de elaboração de editais e de contratos
de projetos de arquitetura ou de serviço técnico especializado, cláusulas com previsão de

aplicação de penalidades, quando forem apresentados projetos com erros, omissões,
inadequações ou com atrasos na entrega.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
9) Que o Gestor da entidade aplique as penalidades prevista em contrato à Hermes da Fonseca
Arquitetura e Construção Ltda. (CNPJ 01.620.672/0001-62) e seus responsáveis, por terem
apresentados projetos com erros, omissões, inadequações e atrasos na entrega, que
provocaram significativo impacto na obra, sendo grande responsável pelo atraso de 570 dias
e R$ 3.221.594,95 em aditivos contratuais.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
10) Que o Gestor da entidade, objetivando o aperfeiçoamento da gestão de contratos, faça incluir
nos normativos relativos ao gerenciamento de contratos de obras e serviços de engenharia,
cláusulas dispondo sobre a obrigatoriedade de revisão dos projetos por parte Fiscalização,
sem, no entanto, eximir a responsabilidade da empresa projetista contratada em prontamente
corrigir as falhas apontadas, sob pena de aplicação de penalidades previstas em contrato.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Medições Obra - CP Paulo Freire - UFMA
Resposta SF 201316813/001 - itens f. f.1 e f.2
Contrato e Publicação - Obra CP Paulo Freire
SINAPI 2009 03 - Analitico Nacional
Planilha Orçamentária - Cronograma Centro Paulo
Freire-UFMA
Edital Projetos Paulo Freire - Parte IV
SF 201316413-01

Tipo de Documento

Original?

Planilha
Email
Edital
Extração de Dados
Planilha

Não
Não
Não
Não
Não

Edital
Solicitação de
Fiscalização

Não
Não

Edital Projetos Paulo Freire - Parte V
Edital Projetos Paulo Freire - Parte III
Registro Fotografico - Parte 1 - Centro Pedagógico
Paulo Freire - UFMA
Resposta entidade. MEMO 54/2014 - GAB/PRECAM de
11/04/2014 c/c Oficio UFMA 034/2014
Termo Aditivo 11-2010
Termo Aditivo 23-2012
SINAPI 2009 03 Analitico Regional
SINAPI 2014 01 - Analitico Nacional
Planilha Orçamentária - Proposta vencedora - Obra Paulo
Freire
Acordão TCU 259/2010 Plenário
Termo Aditivo 32-2012
Termo Aditivo 02-2012
Instrução Normativa SFC 01
Registro Fotografico - Parte 2 - Centro Pedagógico
Paulo Freire - UFMA
Curva ABC - Paulo Freire - UFMA
BDI obra propostas vencedora
Indice INCC
Parecer AGU sobre TA 11-2010
Termo Aditivo 36-2010
EMAIL - Resposta Entidade SF213168.13 01 - Parcial
Manifestação da entidade à SF 201316813-01
Edital OBRA - Centro Pedagógico Paulo Freire - UFMA
Justificativa de Aditivos - Centro Pedagógico Paulo
Freire
Parecer AGU - Sobre prorrogação de prazo e ausencia de
gestor de contrato
Catálogo Portobello.
Manisfestação da Entidade à SF 2013168-02
Termo Aditivo 33-2011
Termo Aditivo 05-2012
Edital Projetos Paulo Freire - Parte VI
Edital Projetos Paulo Freire - Parte II
Instrução Normativa MPOG IN-02
Edital Projetos Paulo Freire - Parte VII
Edital Projetos Paulo Freire - Parte I
SF 201316813/005 de 24/03/2014 Centro Pedagogico
Paulo Freire - UFMA

Edital
Edital
Foto

Não
Não
Não

Memorando

Não

Outros
Outros
Edital
Extração de Dados
Planilha

Não
Não
Não
Não
Não

Acordo
Outros
Outros
Nota Informativa
Foto

Não
Não
Não
Não
Não

Planilha
Edital
Outros
Nota Técnica
Outros
Email
Memorando
Edital
Ofício

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Nota Técnica

Não

Outros
Memorando
Outros
Outros
Edital
Edital
Nota Técnica
Edital
Edital
Nota de
Fiscalização

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Preços contratados acima dos referenciais do Orçamento, sem previsão de critério de
aceitabilidade de preços. (009)

Tipo de Constatação: Falha Média
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0002 – VERIFICAÇÃO DE SOBREPREÇO EM OBRAS PÚBLICAS
Fato
A Universidade Federal do Maranhão – UFMA, por intermédio de sua Comissão de
Licitação, instruiu processo licitatório, na modalidade de Concorrência, número
015/2010 – CEL/PRECAM – SIDEC referente à contratação de empresa especializada
para a execução das obras de recuperação da malha viária do Campus do Bacanga.

Os referidos serviços foram orçados pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA,
por R$14.483.356,71 (quatorze milhões, qiuatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e
cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) e contratados à empresa EMT – Empresa
Maranhense de Terraplenagem Ltda. - EPP, CNPJ: 06.279.103/0001-19, pelo montante
de R$ 10.201.695,52 (dez milhões, duzentos e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais
e cinquenta e dois centavos), vencedora do citado certame licitatório, tendo formalizado
o Termo de Contrato 044/2010, celebrado em 06/12/2010, o qual teve como signatários
o Magnífio Reitor da UFMA, à época, Sr N.S.F., CPF:***.954.***-04 e o Representante
Legal da referida empresa, Sr. W.L.C., CPF: ***.277.***-87. Tal Contrato foi
posteriormente aditado para R$ 14.840.929,05 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta
mil, novecentos e vinte e nove reais e cinco centavos), mediante Termo Aditivo 73/2011,
emitido em 13/12/2011, relativos apenas a acéscimo de serviços já previstos na Planilha
Originária, perfazendo um acréscimo Orçamentário de R$ 7.417.146,19 (sete milhões
quatrocentos e dezessete mil cento e quarenta e seis reais e dezenove centavos), tal como
consta na tabela 01 a seguir.

TABELA 01
TERMO
Licitação
Contratação

/

1º Termo Aditivo
Total

ORÇAMENTO

PROPOSTA

DESC (R$)

DESC (%)

14.483.356,71

10.201.695,52

4.281.661,19

29,56%

7.417146,19

4.639.233,53

2.777.912,66

37,45%

21.900.502,90

14.840.929,05

7.059.573,85

32,23%

Verifica-se, pelos valores Orçados e Contratados, que a Contratada ofertou desconto de
29,56% em relação ao Orçamento Licitado e ampliou essa margem na formalização e

assinatura do 1º Termo Aditivo (37,45%), resultando em um desconto final (Preços
iniciais + Aditivo) de 32,23% - acima do desconto originalmente proposto.

Inicialmente, tomando-se por referência a Planilha Orçamentária contratada, para a
execução dos serviços (já com a inclusão dos quantitativos do Termo Aditivo), procedeuse a análise dos preços unitários dos serviços contratados, em comparação àqueles
previstos no SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção
Civil), mantido pela Caixa Econômica Federal e/ou SICRO (Sistema de Custos de Obras
Rodoviárias), mantido pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre - DNIT.
Tais análises foram baseadas nos percentuais previstos no método da Curva ABC.

Como parâmetro para a realização das análises da planilha contratada, na qual foi
verificado, em relação à curva ABC, um percentual total (Planilha Original e Aditivo) de
70,09% (vide tabela 02), sendo considerados os valores do SINAPI (data-base de
OUT/2010) e do SICRO2 (data de NOV/2010), tomando-se como referencia o mês de
outubro/2010 (mês em que foi elaborada a citada proposta pela empresa contratada).
Cabe salientar que os valores do SICRO 2, tiveram como referência o mês de
novembro/2010, em observância ao item 123 do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas
/ TCU (aprovado pela Portaria SEGESEX nº 33 de 07/12/2012),visto que o mesmo não
apresenta dados para outubro/2010.

TABELA 02
CONTRATAÇÃO /
ALTERAÇÃO

1º TERMO ADITIVO

VALORES
CONSOLIDADOS

Orçamento

14.483.356,71

Orçamento

7.417.146,19

Orçamento

21.900.502,90

Contratado

10.201.695,52

1º TA

4.639.233,53

Contratado

14.840.929,05

Analisado

7.707.554,75

Analisado

2.695.175,00

Analisado

10.402.729,75

%
analisado

75,55%

%
analisado

58,10%

%
analisado

70,09%

Desconto
(R$)

4.281.661,19

Desconto
(R$)

2.777.912,66

Desconto
(R$)

7.059.573,85

Desconto
(%)

29,56%

Desconto
(%)

37,45%

Desconto
(%)

32,23%

Ainda em relação ao critério de busca pelos referenciais, os preços dos materiais asfálticos
foram pesquisados nas publicações da Agência Nacional de Petróleo (ANP), e sobre eles
aplicados um BDI de 15%, combinados com as equações tarifárias publicadas pelo

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), devidamente
reajustadas para a data-base dos preços oferecidos pela Contratada (OUT/2010), de
acordo com entendimentos consolidados em jurisprudência do Tribunal de Contas da
União (TCU), e utilizada a alícota de 17% para o ICMS da Unidade da Federação em que
a obra foi executada (MA). Quanto aos demais serviços, aplicou-se o mesmo percentual
de BDI apresentado pelo Contratado, de 18,39%.

As análises de preço não apontaram para a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço, pois na amosta analisada globalmente de 75,55% para o Contrato original e
58,10% para o1ª Termo Aditivo, o preço global contratado ficou abaixo do preço
referencial para as amostras analisadas.

Em relação ao Termo Aditivo, cabe uma observação: a margem de desconto foi ampliada
em favor da Administração pois o desconto inicial de 29,56% passou a ser de 37,45% no
1º Termo Aditivo, resultando em em desconto final (Contato e aditivo) de 32,33% superior ao desconto inicialmente proposto. No entanto, observou-se algumas variações
para maior nos preço unitários. Mesmo com essas variações a maior, o “jogo de planilha”
somente se concretiza se apenas os preços mais vantajosos para o Contratados forem
pagos, o que não ocorreu no caso sob análise. Como ficou evidenciado na fiscalização a
medição de serviços no montante de R$ 14.679.315,05, o que corresponde a 98,91% do
Contrato e seu Aditivo, os preços a maior se compensaram com os preços a menor em
relação ao Orçamento paradigma, além da ampliação da margem de desconto.

Segue um comparativo entre os valores apresentados pela Contratada referentes ao
Contrato (tabela 03) e Aditivo (tabela 04).

a) Análise de preços - Contrato

TABELA 03 – Contrato

COMP

CONTRATO
DOS

SINAPI

ITEM

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS

74209/001

1.1.3

Placa da obra

M2

18,00

127,86

2.301,48

130,30

23,96

154,26

2.776,72

-475,24

-17,12%

73805/001

1.1.4

barracão provisório
com 1 pavimento

M2

200,00

140,21

28.042,00

131,61

24,20

155,81

31.162,62

-3.120,62

-10,01%

74220/001

1.1.5

Tapume de chapa de
madeira
compensada
resinada, 6mm, h =
2,20m

ML

300,00

58,01

17.403,00

55,28

10,17

65,45

19.633,80

-2.230,80

-11,36%

73917/001

1.1.6

Instalação provisória
de força

PT

20,00

51,42

1.028,40

43,18

7,94

51,12

1.022,42

5,98

0,59%

73917/001

1.1.7

Instalação provisória
de luz

PT

20,00

48,43

968,60

43,18

7,94

51,12

1.022,42

-53,82

-5,26%

73959/002
+ 72711

1.1.8

Instalação provisória
de água com registro
de esfera PVC, 1/2"

PT

2,00

58,06

116,12

67,04

12,33

79,37

158,74

-42,62

-26,85%

73959/002
+
73956/002

1.1.9

Instalação provisória
de
água,
com
torneira PVC, 1/2"

PT

10,00

48,34

483,40

61,11

11,24

72,35

723,48

-240,08

-33,18%

21841/1

1.1.10

Instalação provisória
para
1
conjunto
sanitário, completo

CONJ

5,00

1.050,58

5.252,90

1.276,76

234,80

1.511,56

7.557,78

-2.304,88

-30,50%

73859/001

1.1.11

Desmatamento
e
limpeza mecanizada
do
terreno
com
remoção do material

M2

96.000,00

0,39

37.440,00

0,21

0,04

0,25

23.867,42

13.572,58

56,87%

UNID

QUANT

VR UNIT

VR TOTAL

CST
UNIT

BDI
(R$)

PRÇ
UNIT

DIFERENÇA

PRÇ TOTAL

VLR R$

OBSERVAÇÕES

%

R$/Comprimento
R$/Área*altura

73871/2

1.1.12

Corte
e
destocamento
de
árvores (15 a 30cm)
com remoção do
material

73610

1.1.13.

Locação da
execução
gabarito

obra,
de

UNID

780,00

14,92

11.637,60

28,32

5,21

33,53

26.151,88

-14.514,28

-55,50%

ML

9.237,00

2,59

23.923,83

0,49

0,09

0,58

5.358,49

18.565,34

346,47%

M2

40,00

40,21

1.608,40

3,24

0,60

3,83

153,36

1.455,04

948,76%

72214

2.1.1

Demolição
de
alvenaria de bloco
vazado de cimento
com remoção do
material

72215

2.1.2

Demolição
de
alvenaria de tijolo, e 15cm, com remoção
do material

M2

70,00

4,10

287,00

2,02

0,37

2,40

167,69

119,31

71,15%

73801/002

2.1.4

Demolição de piso
cimentado
com
remoção do material

M2

63,00

6,50

409,50

8,09

1,49

9,58

603,40

-193,90

-32,13%

6430

2.2.1

Escavação Manual
de vala em solo de 1ª
categoria, h = 2,00m

M3

9,00

21,68

195,12

16,19

2,98

19,17

172,51

22,61

13,11%

73964/001

2.2.3

Reaterro manual de
vala

M3

3,00

17,92

53,76

16,19

2,98

19,17

57,50

-3,74

-6,51%

73995/1

2.3.1

Concreto
para
infraestrutura, FCK =
20MPA,
inclusive
forma e armação

M3

3,00

1.236,43

3.709,29

1.117,91

205,58

1.323,49

3.970,48

-261,19

-6,58%

73935/5

2.4.1

Alvenaria de tijolos
cerâmicos
6F
(9x14x19),
argamassa cimento
e areia 1:5

M2

104,00

27,76

2.887,04

29,86

5,49

35,35

3.676,53

-789,49

-21,47%

73937/001

2.4.2

Alvenaria de bloco
pré-moldado padrão
UFMA

M2

84,00

50,15

4.212,60

61,89

11,38

73,27

6.154,81

-1.942,21

-31,56%

Considerada espessura
da parede = 15 cm.
R$/Área
=
(R$/Volume)*espessura

74130/4

2.5.2

Disjuntor
trifásico
termomagnético 50a

UNID

3,00

53,91

161,73

53,21

9,79

63,00

188,99

-27,26

-14,42%

74130/5

2.5.3

Disjuntor
trifásico
termomagnético 60 a
100A

UNID

2,00

79,63

159,26

75,34

13,86

89,20

178,39

-19,13

-10,72%

74767

2.5.4

dispositivo
proteção
surto 35KA

UNID

3,00

152,50

457,50

52,07

9,58

61,65

184,94

272,56

147,38%

74173/1

2.5.5

Cabo isolado PVC
6mm22,
0,75KV,
flexível

ML

780,00

4,16

3.244,80

3,19

0,59

3,78

2.945,78

299,02

10,15%

73860/012

2.5.6

Cabo isolado PVC
16mm22,
0,75KV,
flexível

ML

4.200,00

9,21

38.682,00

6,47

1,19

7,66

32.171,30

6.510,70

20,24%

73860/022

2.5.7

Cabo isolado PVC
35mm22,
0,75KV,
flexível

ML

50,00

12,70

635,00

12,95

2,38

15,33

766,58

-131,58

-17,16%

72250

2.5.8

Cabo de cobre nú
10mm2

ML

1.500,00

4,07

6.105,00

3,97

0,73

4,70

7.050,12

-945,12

-13,41%

73613

2.5.9

Eletroduto
PVC
soldável 32mm, com
conexões,
escavação e reaterro

ML

858,00

15,39

13.204,62

4,10

0,75

4,85

4.164,72

9.039,90

217,06%

72310

2.5.10

Tubulação
galvanizada 1 1/1",
com conexões e
pintura em esmalte

ML

192,00

40,95

7.862,40

20,24

3,72

23,96

4.600,73

3.261,67

70,89%

2.5.11

poste circular de
concreto, h = 9,00m
com 02 luminárias e
lâmpadas de vapor
de mercúrio de 250 e
400w

UNID

24,00

2.884,26

69.222,24

645,60

118,73

764,33

18.343,82

50.878,42

277,36%

73783/13 +
73831/3

de
conttra

73783/13 +
73831/3

2.5.12

poste circular de
concreto, h = 9,00m
com 04 luminárias e
lâmpadas de vapor
de mercúrio de 250 e
400w

73857/001

2.5.13

Subestação
45 KVA

74104/1

2.5.14

Caixa de inspeção
ou passagem em
alvenaria de bloco
estrutural
60x60x60cm
com
tampa em concreto

UNID

73928/002

2.6.1

Chapisco de fixação,
5mm, cimento e
areia 1:3

M2

208,00

3,49

725,92

3,29

0,61

3,90

810,17

-84,25

-10,40%

73741/1

2.6.2.

Reboco,
25mm,
cimento e areia, 1:5

M2

208,00

22,54

4.688,32

16,37

3,01

19,38

4.031,13

657,19

16,30%

6089

2.6.3

Lastro de concreto
para piso, FCK =
10MPA, 6cm

M2

405,00

22,20

8.991,00

18,70

3,44

22,14

8.966,27

24,73

0,28%

73892/001

2.6.5

Passeio de proteção
em concreto, FCK =
15MPA, 6cm e junta
de dilatação em
madeira

M2

893,00

28,30

25.271,90

29,15

5,36

34,51

30.818,04

-5.546,14

-18,00%

73928/001

2.8.1

Pintura PVA sem
emassamento, sem
selador, 02 demãos
sobre blocos

M2

252,00

8,87

2.235,24

3,02

0,56

3,58

901,00

1.334,24

148,09%

73954/002

2.8.2

Pintura acrílica com
selador,
sem
emassamento,
02
demãos
sobre
reboco

M2

208,00

9,02

1.876,16

8,28

1,52

9,80

2.038,96

-162,80

-7,98%

aérea,

UNID

2,00

4.443,77

8.887,54

717,48

131,94

849,42

1.698,85

7.188,69

423,15%

UNID

1,00

15.745,87

15.745,87

6.166,85

1.134,08

7.300,93

7.300,93

8.444,94

115,67%

2,00

205,26

410,52

112,14

20,62

132,76

265,53

144,99

54,61%

conversão de R$/m3
para R$/m2

2.8.3

Pintura tinta acrílica
em piso, para faixas
de demarcação

M2

78,00

18,16

1.416,48

12,46

2,29

14,75

1.150,61

265,87

23,11%

72949

3.1.1

Demolição
de
pavimentação
asfáltica com martelo
rompedor e retirada
do material

M2

5.700,00

7,23

41.211,00

15,78

2,90

18,68

106.487,07

-65.276,07

-61,30%

73616

3.1.2

Demolição
de
concreto simples

M2

140,00

97,17

13.603,80

79,84

14,68

94,52

13.233,16

370,64

2,80%

2S0410004

3.3.1

Galeria
tubular
1200mm,
sobre
pedra argamassada
e concreto 15 MPA

ML

144,00

1.109,52

159.770,88

802,58

147,59

950,17

136.825,12

22.945,76

16,77%

2S0410003

3.3.2

Galeria
tubular
1000mm,
sobre
pedra argamassada
e concreto 15 MPA

ML

526,00

700,85

368.647,10

605,90

111,43

717,33

377.312,96

-8.665,86

-2,30%

2S0410002

3.3.3

Galeria
tubular
800mm, sobre pedra
argamassada
e
concreto 15 MPA

ML

3.004,00

492,92

1.480.731,68

437,77

80,51

518,28

1.556.900,81

-76.169,13

-4,89%

1A0175501

3.3.4

Galeria
tubular
600mm, sobre pedra
argamassada
e
concreto 15 MPA

ML

2.366,00

336,88

797.058,08

315,64

58,05

373,69

884.141,54

-87.083,46

-9,85%

73963/014

3.3.5

Poço
de
visita
especial,
htm
=
3,00m

UNID

10,00

2.975,50

29.755,00

1.820,43

334,78

2.155,21

21.552,07

8.202,93

38,06%

73963/010

3.3.6

poço de visita tipo,
htm = 2,00m

UNID

86,00

2.810,53

241.705,58

1.326,88

244,01

1.570,89

135.096,82

106.608,76

78,91%

4 S 06 100
11

2 S 04 960
52

3.3.7

Boca
de
lobo
simples,
0,90x0,90x1,50

UNID

134,00

1.722,44

230.806,96

635,34

116,84

752,18

100.791,99

130.014,97

128,99%

2 S 04 961
02

3.3.8

Boca de lobo dupla,
2,05x0,90x1,60

UNID

75,00

3.053,31

228.998,25

1.139,31

209,52

1.348,83

101.162,18

127.836,07

126,37%

2 S 04 950
01

3.3.10

Dissipador
de
energia para saída
de sarjeta, valeta e
descida d'água

UNID

3,00

585,36

1.756,08

170,03

31,27

201,30

603,90

1.152,18

190,79%

2 S 04 950
01

3.3.11

Dissipador
de
energia para saída
de sarjeta, valeta, L =
0,60m

UNID

3,00

441,87

1.325,61

170,03

31,27

201,30

603,90

721,71

119,51%

Utilizad a STC-04,
combinado com o DIS01
(Publicação
DNIT/IPR-736)

2 S 04 950
25

3.3.12

Dissipador
de
energia para BSTC,
L = 1,00m

UNID

6,00

2.520,19

15.121,14

2.115,70

389,08

2.504,78

15.028,66

92,48

0,62%

Utilizado o Dissipador
DEB-05
(Publicação
DNIT/IPR-736)

2 S 04 950
24

3.3.13

Dissipador
de
energia para BSTC,
L = 0,80m

UNID

7,00

1.773,48

12.414,36

1.560,46

286,97

1.847,43

12.932,00

-517,64

-4,00%

Utilizado o Dissipador
DEB-04
(Publicação
DNIT/IPR-736)

2 S 04 950
23

3.3.14

Dissipador
de
energia para BSTC,
L = 0,60m

UNID

3,00

1.137,65

3.412,95

1.064,09

195,69

1.259,78

3.779,33

-366,38

-9,69%

Utilizado o Dissipador
DEB-03
(Publicação
DNIT/IPR-736)

2 S 04 950
27

3.3.15

Dissipador
de
energia para BTTC,
L = 1,50m

UNID

1,00

9.215,77

9.215,77

2.853,00

524,67

3.377,67

3.377,67

5.838,10

172,84%

Utilizado o Dissipador
DEB-10
(Publicação
DNIT/IPR-736)

2 S 04 950
25

3.3.16

Dissipador
de
energia para BDTC,
L = 1,00m

UNID

2,00

3.531,81

7.063,62

2.115,70

389,08

2.504,78

5.009,55

2.054,07

41,00%

Utilizado o Dissipador
DEB-05
(Publicação
DNIT/IPR-736)

2 S 04 942
02

3.3.17

Entrada p/ descida
d'água

UNID

11,00

67,00

737,00

40,93

7,53

48,46

533,03

203,97

38,27%

73856/5

3.3.18

Boca para BSTC l =
1,20m

UNID

1,00

2.163,34

2.163,34

1.219,10

224,19

1.443,29

1.443,29

720,05

49,89%

73856/4

3.3.19

Boca para BSTC l =
1,00m

UNID

13,00

1.750,23

22.752,99

880,76

161,97

1.042,73

13.555,51

9.197,48

67,85%

73856/3

3.3.20

Boca para BSTC l =
0,80m

UNID

10,00

1.178,60

11.786,00

605,63

111,38

717,01

7.170,05

4.615,95

64,38%

73856/2

3.3.21

Boca para BSTC l =
0,60m

UNID

3,00

922,85

2.768,55

389,39

71,61

461,00

1.383,00

1.385,55

100,18%

2 S 04 121
03

3.3.22

Boca para BTTC l =
1,50m

UNID

2,00

6.424,92

12.849,84

7.201,30

1.324,32

8.525,62

17.051,24

-4.201,40

-24,64%

73856/9

3.3.23

Boca para DSTC l =
1,00m

UNID

1,00

2.079,02

2.079,02

1.275,80

234,62

1.510,42

1.510,42

568,60

37,65%

2 S 04 901
01

3.3.25

Valeta trapezoidal

ML

8.594,00

43,65

375.128,10

38,78

7,13

45,91

394.564,65

-19.436,55

-4,93%

2S0410004

3.3.26

BSTC 1,20m

ML

25,00

1.057,29

26.432,25

627,80

115,45

743,25

18.581,31

7.850,94

42,25%

2s0410003

3.3.27

BSTC 1,00m

ML

162,00

700,56

113.490,72

473,95

87,16

561,11

90.899,72

22.591,00

24,85%

2S0410002

3.3.28

BSTC 0,80m

ML

52,00

556,60

28.943,20

342,44

62,97

405,41

21.081,57

7.861,63

37,29%

2S0411001

3.3.29

DSTC 1,00m

ML

57,00

1.779,61

101.437,77

951,66

175,01

1.126,67

64.220,21

37.217,56

57,95%

2S0412003

3.3.30

BTTC 1,50m

ML

37,00

3.583,17

132.577,29

2.669,22

490,87

3.160,09

116.923,31

15.653,98

13,39%

73877/002

3.3.31

Escoramento
descontínuo de vala

M2

6.400,00

32,00

204.800,00

18,57

3,42

21,99

140.704,15

64.095,85

45,55%

73918/003

3.3.32

Caixa de ligação ou
passagem
1,10x1,10x1,20m

UNID

143,00

1.115,36

159.496,48

732,20

134,65

866,85

123.959,78

35.536,70

28,67%

Utilizado o Dissipador
EDA-02
(Publicação
DNIT/IPR-736)

Utilizado
Publicação
DNIT/IPR-736

Utilizado o Dissipador
SCZ-01
(Publicação
DNIT/IPR-736)

Cx 1,50 x 1,50 x 1,50 m

74005/002

3.4.1

Base e subbase
estabilizada
granulometricamente
sem mistura

M3

27.934,00

3,94

110.059,96

2,37

0,44

2,81

78.378,42

31.681,54

40,42%

72945

3.4.2

imprimação ligante
betuminosa
para
pavimentação

M2

82.580,00

2,31

190.759,80

2,94

0,54

3,48

287.433,40

-96.673,60

-33,63%

72945

3.4.3

Imprimação
impermeabilizada
betuminosa
para
pavimentação

M2

90.950,00

2,96

269.212,00

2,94

0,54

3,48

316.566,57

-47.354,57

-14,96%

Preço CIF

3.4.4

CBUQ
para
pavimentação,
preparo e aplicação

M3

1.734,00

351,90

610.194,60

-

-

-

635.701,16

-25.506,56

-4,01%

73892/001

3.4.5

Piso em concreto 15
MPA, 7cm, com junta
de dilatação em
madeira

M2

30.200,00

21,29

642.958,00

29,15

5,36

34,51

1.042.222,69

399.264,69

-38,31%

2 S 04 900
02

3.4.6

Sarjetão sobre lastro
de concreto magro
0,90x0,10m

ML

96,00

39,86

3.826,56

32,65

6,00

38,65

3.710,82

115,74

74012/001

3.4.7

Sarjeta sobre lastro
de
concreto,
045x0,10m

ML

6.100,00

19,96

121.756,00

27,56

5,07

32,63

199.032,53

-77.276,53

-38,83%

73789/002

3.4.9

Meio-fio
prémoldado,
com
escavação e reaterro

ML

6.100,00

25,67

156.587,00

24,26

4,46

28,72

175.200,63

-18.613,63

-10,62%

74236/001

3.5.1

Grama em placas,
com terra vegetal

M2

20.000,00

12,49

249.800,00

8,19

1,51

9,70

193.922,82

55.877,18

28,81%

73788/001

3.5.2

Arbustos, h = 0,50,
com terra vegetal

UNID

5.670,00

4,17

23.643,90

1,88

0,35

2,23

12.619,90

11.024,00

87,35%

9537

4.1.1

Limpeza geral da
obra (áreas livres)

M2

112.780,00

1,11

125.185,80

0,85

0,16

1,01

113.492,21

11.693,59

10,30%

7.809.669,97

113.702,40

-1,46%

7.695.967,57
TOTAL

3,12%

Utilizado o Dissipador
STC-02
(Publicação
DNIT/IPR-736)

b) Análise de preços – 1º Termo Aditivo

Tabela 04 – 1º Aditivo Contratual

COMP

CONTRATO

SINAPI

ITEM

DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

UNID

QUANT

1.1.11

Desmatamento
e
limpeza mecanizada
do
terreno
com
remoção do material

M2

48.000,00

0,39

18.720,00

0,21

0,04

0,25

11.933,71

6.786,29

56,87%

73871/2

1.1.12

Corte
e
destocamento
de
árvores (15 a 30cm)
com remoção do
material

UNID

50,00

14,92

746,00

28,32

5,21

33,53

1.676,40

-930,40

-55,50%

73610

1.1.13.

Locação da
execução
gabarito

ML

1.200,00

2,59

3.108,00

0,49

0,09

0,58

696,13

2.411,87

346,47%

M2

7.600,00

7,23

54.948,00

15,78

2,90

18,68

141.982,76

-87.034,76

-61,30%

73859/001

obra,
de

VR
UNIT

VR TOTAL

CST
UNIT

BDI
(R$)

PRÇ
UNIT

DIFERENÇA

PRÇ TOTAL

VLR R$

%

72949

3.1.1

Demolição
de
pavimentação
asfáltica com martelo
rompedor e retirada
do material

73616

3.1.2

Demolição
de
concreto simples

M2

198,00

97,17

19.239,66

79,84

14,68

94,52

18.715,47

524,19

2,80%

74005/002

3.4.1

Base e subbase
estabilizada
granulometricamente
sem mistura

M3

47.551,00

3,94

187.350,94

2,37

0,44

2,81

133.420,64

53.930,30

40,42%

72945

3.4.3

M2

8.810,00

2,96

26.077,60

2,94

0,54

3,48

30.664,67

-4.587,07

-14,96%

Imprimação
impermeabilizada

OBSERVAÇÕES

betuminosa
pavimentação

para

Preço CIF

3.4.4

CBUQ
para
pavimentação,
preparo e aplicação

M3

969,00

351,90

340.991,10

-

-

-

355.244,76

-14.253,66

-4,01%

73892/001

3.4.5

Piso em concreto 15
MPA, 7cm, com junta
de dilatação em
madeira

M2

18.390,00

21,29

391.523,10

29,15

5,36

34,51

634.651,50

243.128,40

-38,31%

74012/001

3.4.7

Sarjeta sobre lastro
de
concreto,
045x0,10m

ML

8.250,00

19,96

164.670,00

27,56

5,07

32,63

269.183,34

104.513,34

-38,83%

73789/002

3.4.9

Meio-fio
prémoldado,
com
escavação e reaterro

ML

33.240,00

25,67

853.270,80

24,26

4,46

28,72

954.699,80

101.429,00

-10,62%

74236/001

3.5.1

Grama em placas,
com terra vegetal

M2

49.270,00

12,49

615.382,30

8,19

1,51

9,70

477.728,87

137.653,43

28,81%

9537

4.1.1

Limpeza geral da
obra (áreas livres)

M2

17.250,00

1,11

19.147,50

0,85

0,16

1,01

17.358,93

1.788,57

10,30%

3.047.956,99

352.781,99

-11,57%

2.695.175,00
TOTAL

ato
#/F

Manifestação da Unidade Examinada
A UFMA encaminhou manifestação acerca deste item por meio do Ofício GR Nº 021-MR, de
26/01/2016, e seus anexos. Sobre o superfaturamento por sobrepreço apontado nas obras de
recuperação da malha viária do Campus do Bacanga, a UFMA destacou o que segue:
“A fiscalização da CGU, analisando a Concorrência 015/2010, informa ter havido sobrepreços
individuais.
Não concordamos com essa afirmativa, até porque ‘o TCU tem aplicado o método da limitação
do preço global, o qual prevê a compensação entre preços super e subavaliados’.
Segundo informativo do próprio TCU(Nº 181 - sessões: 10 a 16 de dezembro de 2013:
‘A propósito, segundo o Acórdão 3443/2012-Plenário, segundo o qual o Método de
Limitação dos Preços Unitários Ajustados – indicado como padrão pelo Acórdão
2319/2009-Plenário–não deve ser aplicado a todo e qualquer caso concreto. Segundo
aquele precedente, o MLPUA é cabível quando o sobrepreço é “constatado ainda em
fase editalícia. Afinal, o gestor não pode se afastar do seu dever em balizar os preços
unitários de seu certame pelos referenciais da LDO, fazendo valer critérios de
aceitabilidade de preços unitários e globais, tal qual prevê o art. 40, inciso X, da Lei
8.666/93.Outra possibilidade seria a limitação de preços unitários para serviços novos,
incluídos por meio de termos aditivos, não crivados pelo processo licitatório". Nesse
sentido, registrou a relatora que "em situações corriqueiras, o MLPUA mostra-se
adequado apenas à fase editalícia. Havendo contrato assinado, a análise de eventual
prejuízo ao erário deve ser feita por meio da avaliação global’."

xm
dE
anifestcoU
#/M

Análise do Controle Interno
Embora não se tenha identificado superfaturamento por sobrepreço na amostra utilizada, alguns
itens estavam com preços superiores à referência SINAPI, o que pode favorecer a ocorrência de
“jogo de planilha” no caso de aditivo contratual – o que não se configurou no presente caso.
Para evitar problemas potenciais com superfaturamentos por sobrepreço e ocorrências como as
acima relatadas, faz-se necessário estabelecer no Edital de Licitação critérios de aceitabilidade de
preços, tendo como limite a referência Orçamentária.
otrI
naliseC
#/A

Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Nome

CPF/CNPJ

Descrição

L. R. DE F. M.
M. DE L. S. P.
A. DE J. A. DOS S.
E. A. S. S.

***.171.083-**
***.616.163-**
***.828.572-**
***.992.023-**

Presidente da CPL
Engenheira - FUMA
Membro CPL
Membro CPL

Recomendações:

1) Recomendamos que sejam estabelecidos em Edital critérios de aceitabilidade de preços, com
limitação aos preços referenciais, de forma a se evitar o "jogo de planilha".
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 90 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Edital de Licitação
Análise de preços.
Quadro de Análise de Custos

Tipo de Documento

Original?

Edital
Planilha
Planilha

Não
Não
Não

Insuficiência de informações relativas ao controle geométrico de serviços de movimentação
de terra; Ausência de levantamento topográfico do terreno natural; Ocorrência de
superfaturamento decorrente de pagamento por aquisição de material extraído de jazida
localizada no próprio campus da Universidade e sem ônus para a Contratada. (010)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0003 – Verificação de superfaturamento
Fato
A Fundação Universidade Federal do Maranhão (FUMA), por intermédio de sua Comissão
Permanente de Licitação (Portaria GR nº 038-MR, de 02/03/2009/2010, fls. 0200), instruiu
processo licitatório (Processo nº 014668/2010-16) na modalidade Concorrência (nº 26/2010 –
CEL/PRECAM SIDEC nº 26/2010), objetivando a contratação de empresa de engenharia para
construir um prédio onde seriam realizados os eventos de interesse da própria Fundação, prédio
este denominado Centro de Convenções.
Inicialmente a obra estava orçada em R$ 14.976.434,67, tal como consta na Planilha Orçamentária
(fls. 0002 a 0017, Vol I), e deveria ser concluída em (prazo de execução) 16 meses, a contar da
autorização para início das obras.
Do resultado do certame acima referenciado, a CPL declarou vencedora a empresa LAJES
ENGENHARIA E COSNTRUÇÕES LTDA. (CNPJ nº 12.494.829/0001-77), que lavrou em
20/01/2011 o Termo de Contrato nº 01/2011 – CEL/PRECAM (fls. 0352 a 0367, Vol I). O extrato
da avença foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 24/01/2011, pág. 26, Seção 3 (fl.
0368).

No Ajuste entre a FUMA e a LAJES ENGENHARIA, esta se comprometeu a realizar os serviços
em 16 (dezesseis) meses contados da emissão da Ordem de Serviço para início das obras, sendo
remunerada a 10.783.000,00 pela totalidade do objeto, de acordo com a evolução dos serviços,
devidamente atestadas pelo corpo fiscalizatório da Contratante.
Alegando suposto rompimento da equação financeira, a Contratada expediu em 08/05/2011 o
Ofício nº 80/2011 – ST – LAJES (fls. 0002 e 0003, Vol IV), além de constar no Processo suas
justificativas e a Planilha de Aditivos (fls. 0007 0010, Vol IV), sem evidências consistentes de
data de recebimento por parte da Contratante, propondo aditivo contratual no valor de R$
2.535.129,40 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil cento e vinte e nove reais e quarenta
centavos), tendo em vista “(...) que o volume de aterro previsto no orçamento atendeu apenas à
área do prédio propriamente dito, sendo constatada somente depois do início da construção a
necessidade de estendê-lo a uma área maior do que a prevista no projeto (...)”.
Abaixo detalhes do referido pedido:
Quadro 01 – Solicitação de Aditivo

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol IV (Aditivos), pág. 0002.

Quadro 02 – Fundamentação de Aditivo

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol IV (Aditivos), pág. 0003.

Em resposta à solicitação contida no expediente da LAJES, a Contratante, por intermédio de seu
Engenheiro Fiscal (CPF nº ***.005.227-**), pronunciou-se favoravelmente à formalização de
Termo Aditivo (fls. 0005 e 0006, Vol IV,) nos valores solicitados para cobrir os serviços de
movimentação de terra, além de outros necessários à execução da infraestrutura predial

(fundação), cujo montante só para aqueles serviços foi de R$ 1.405.858,00. Tais alterações
ficaram consignadas no 1º Termo Aditivo, formalizado em 29/11/2011 (fl. 0079, Vol IV) e
publicado no D. O. U. de 08/12/2011 (fl. 0080, Vol IV). Detalhes adiante:
Quadro 03 – Posicionamento da Fiscalização / UFMA

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol IV (Aditivos), pág. 422.

Quadro 04 – Posicionamento da Fiscalização / UFMA

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol IV (Aditivos), pág. 423.

Quadro 05 – Planilha de Aditivos / LAJES

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol IV (Aditivos), pág. 427.

Verificando-se detalhadamente a Planilha de Aditivos, percebe-se expressiva alteração nos
quantitativos de projeto relativamente aos serviços que envolvem movimentação de terra, tal como
evidenciado no comparativo a seguir, motivo pelo qual sua análise será feita separadamente em
relação aos demais serviços constantes do Aditivo Contratual.

Quadro 06 – Acréscimo de serviços em relação ao projeto inicial
QUANTIDADE
ITEM

SERVIÇO

UNID
Projeto Básico

01

SERVIÇOS PRELIMINARES

0101

Limpeza do terreno

02

MOVIMENTO DE TERRA

0201

1º Termo
Aditivo

ADIT
%(*)

m2

56.557,00

13.000,00

22,99%

Escavação e carga mecanizada de
material de 1ª categoria

m3

47.800,00

67.700,00

141,63%

0202

Transporte de material de 1ª categoria
DMT 5 km

m3

30.200,00

67.700,00

224,17%

0203

Transporte de material de 1ª categoria
DMT 0,5 km (expurgo)

m3

21.400,00

11.000,00

51,40%

0205

Aterro

m3

39.400,00

56.700,00

143,91%

0206

Compactação

m3

38.975,00

56.700,00

145,49%

(*) ADIT % refere-se ao acréscimo percentual em relação às quantidades inicialmente orçadas (Projeto Básico)
e aquela acrescida (1º Termo Aditivo), ou seja, DIF % = (Quant 1º TA /Quant PB) x 100%

Os serviços acima sofreram um acréscimo substancial em seus quantitativos iniciais, chegando
até mesmo a dobrar, como no caso do Transporte de Material de 1ª Categoria DMT 5 Km
(224,17%). Nota-se a ausência de qualquer documento que comprove o controle geométrico por
meio de Levantamento Topográfico, pois, segundo informações prestadas pelo Diretor de
Departamento de Projetos e Obras (CPF nº ***.971.103-**), “(...) As anotações com os
levantamentos e memória de cálculo, que orientaram e dimensionaram os volumes desses
serviços, ficaram no canteiro de obra e não foi possível encontrarmos nesse instante. (...)”. Em
vez das cadernetas de campo e anotações que possibilitam mensurar as quantidades
movimentadas, foram disponibilizadas apenas fotografias da área, que indicam alguma atividade
de movimentação de terra, sem o condão de substituir as informações da topografia, tal como se
verifica no Ofício nº 095 AUDINT/UFMA-2014, de 25/09/2014 (resposta à Solicitação de
Fiscalização nº 201316813/22).
Além de o corpo fiscalizatório da Contratante não possuir informações sobre a topografia do
terreno onde foi construído o Centro de Convenções, identificou-se o pagamento do serviço
ATERRO (subitem 03.04 da Planilha Original e subitem 02.05 da Planilha de Aditivos).
Inicialmente foram quantificados 39.400 m3, posteriormente aditivados para 56.700 m3, um
aumento de 143,91% em relação ao volume inicial, orçados ao preço unitário de R$ 20,77. A
princípio, tal serviço indicava uma atividade de escavação, já que seu quantitativo é mensurado
em volume (m3) e, tal como afirmado pela Contratada, houve aumento no volume de aterro. Aqui
cabe um esclarecimento e, para que não se tenha dúvidas, é preciso avaliar o sequenciamento para
o serviço “ATERRO”: via de regra, os serviços de movimentação de terra abrangem, além de
aterros, escavações (manual ou mecanizada), carga (manual ou mecanizada), transporte do
material (geralmente mecanizada), dentre outros serviços, a depender do tipo de obra (edificações,
rodovias, barragens, etc.). Após a escavação na jazida e carga em equipamento adequado, o
material especificado é transportado até o local de sua utilização (ou o mais próximo possível),
para, em seguida, ser espalhado e compactado.
No presente caso, ao apresentar sua Proposta de Preços (fls. 001 a 301, Vol III), a Contratada
previu em sua Planilha os seguintes serviços para o grupo Movimento de terra (item 03):
Escavação e carga mecanizada de material de 1ª categoria (subitem 03.01); Transporte de material
de 1ª categoria DMT 5 km (subitem 03.02); Transporte de material de 1ª categoria DMT 0,5 km
(subitem 03.03); Aterro (subitem 03.04); Compactação (subitem 03.05); tal como evidencia um
fragmento da Planilha de Serviços da empresa contratada.
Quadro 07 – Planilha Original de Preços e Serviços / LAJES

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol III, pág. 003.

Ao detalhar em suas composições de custo os correspondentes serviços agrupados no item
Movimentação de terra, a LAJES ENGENHARIA relacionou os insumos (materiais, mão de obra,
equipamentos, encargos) necessários à realização de cada etapa, tal como se verifica a seguir.
Quadro 08 – Composição de Custo de Serviços / LAJES

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol III, pág. 073.

Quadro 09 – Composição de Custo do Serviço ATERRO / LAJES

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol III, pág. 074.

De acordo com o Quadro acima, retirados da Relação de Composições de Custo apresentadas pela
Contratada juntamente com sua proposta de preços, verifica-se que o subitem 03.04 da Planilha
de Preços da Contratada – ATERRO relaciona-se à composição de custos ATERRO (subitem
041411 da Relação de Composição de Custo, mas referenciado ao subitem 03.04 da Planilha de
Serviços, tal como consta no detalhe), que, por sua vez, possui em sua estrutura os insumos
Material para aterro (cód 3), ao custo unitário (por m3) de R$ 15,00, e Servente (cód. 11), ao custo
unitário (por h de trabalho) de R$ 2,41. Nota-se que, pela relação de insumos da composição de
custos 041411 – ATERRO (referente ao subitem 03.04 da Planilha de Serviços da Contratada) –
material e mão de obra –, esse serviço está relacionado à aquisição de material para aterro, pois
não se verifica a inclusão de equipamentos e os serviços de escavação, carga, transporte e
compactação estão previstos em subitens separados na Planilha de Serviços. Em suma, tal serviço
não deveria pertencer à Planilha da Contratada, pois trata-se de aquisição de material para aterro,
o que é muito comum em obras de movimentação de terra, dada a pouca disponibilidade de áreas
para extração de material que se enquadre nas especificações técnicas.

Além de ser um serviço estranho à Planilha da Contratada, por se tratar de aquisição de material
de aterro, foram identificadas 03 (três) jazidas localizadas no próprio campus da Universidade
Federal do Maranhão, além da área destinada a descarte de material inservível às construções
(denominada expurgo de jazida), tal como se fez constar em vistorias realizadas nos dias 12 e
20/02/2015, juntamente com o responsável pela fiscalização das obras do Centro de Convenções
– o Engenheiro Fiscal (CPF nº ***.005.227-**), ocasião em que foram lavrados os Termos de
Vistoria nº 01 e 02, respectivamente. Além dessas vistorias, foi realizada uma terceira, em
25/02/2015, para aferir as distâncias de transporte das jazidas até os locais de aterro. Durante a
verificação das jazidas, ficou caracterizado que o material para aterro foi retirado de áreas da
FUMA e nada foi pago pela Contratada ao retirar o material para aterro. Identificação das áreas
visitas abaixo:
Fig. 01 – Campus e áreas de retirada e expurgo de material.

Campus da UFMA

JAZIDA 02

Portal
UFMA
Reitori
a
Centro de
Convenções
Expurgo

Centro de
Convenções

JAZIDA 03

Prédio de
Educação
Física

JAZIDA 01

INFOGRÁFICO 01: Vista geral do Campus da UFMA e a localização das áreas relacionadas a movimentação de terra na obra do Centro de
Convenções. Informações mais detalhadas registradas no Termo de Vistoria nº 01 (12/02/2015) e no Termo de Vistoria nº 02 (20/02/2015)

O Contrato teve sua execução financeira totalmente executada, assim como os valores referentes
aos dois aditivos formalizados, não restando saldo a compensar em faturas vincendas. A última
medição foi realizada em 07/11/2013. A tabela a seguir relaciona as medições e os pagamentos
feitos à LAJES ENGENHARIA durante a execução da obra.

Med.
20/04/2011

25/06/2011

12/09/2011

10/10/2011

24/11/2011

07/12/2011

1º TERMO
ADITIVO

CONTRATO

DATA

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

vlr (R$)

Med.

vlr (R$)

355.994,53

1.051.797,34

Med.

vlr (R$)

NOTA FISCAL
nº

emissão

61

19/04/2011

74

455.313,72

81

428.828,29

86

871.730,70

423.595,80

2º TERMO
ADITIVO

93

1ª

1.021.634,80

96

28/06/2011

12/09/2011

07/10/2011

25/11/2011

09/12/2011

PAGAMENTO
PROCESSO

vlr (R$)
355.994,53

1.051.797,34

455.313,72

428.828,29

871.730,70

1.445.230,60

23115.004534/2011-79

23115.007605/2011-99

23115.007971/2011-49

23115.012479/2011-04

23115.014363/2011-00

23115.015994/2011-38

OBSERV.
OB

emissão

vlr (R$)

2011OB803039

03/05/2011

303.659,92

Vlr líquido

2011DR800679

03/05/2011

17.799,72

ISS

2011DF801501

03/05/2011

20.825,68

IRPJ

2011GP800387

03/05/2011

13.709,21

GPS

2011OB804930

15/07/2011

910.246,21

Vlr líquido

2011DR801159

15/07/2011

52.589,86

ISS

2011DF802112

15/07/2011

61.530,14

IRPJ

2011GP800687

15/07/2011

27.431,13

GPS

2011OB806317

19/09/2011

391.978,55

Vlr líquido

2011DR801366

19/09/2011

21.269,44

ISS

2011DF802845

19/09/2011

26.635,85

IRPJ

2011GP800837

19/09/2011

15.429,88

GPS

2011OB807271

28/10/2011

136.894,41

Vlr líquido

2011OB807277

28/10/2011

234.239,32

Vlr líquido

2011DR801450

28/10/2011

18.683,44

ISS

2011DF803226

28/10/2011

25.086,45

IRPJ

2011GP800923

28/10/2011

13.924,67

GPS

2011OB808487

05/12/2011

308.066,12

Vlr líquido

201OB8018488

05/12/2011

448.277,44

Vlr líquido

2011DR801531

05/12/2011

36.753,10

ISS

2011DF803701

05/12/2011

50.996,25

IRPJ

2011GP801017

05/12/2011

27.637,79

GPS

2011OB809548

30/12/2011

425.323,99

Vlr líquido

2011OB809540

30/12/2011

826.658,31

Vlr líquido

2011DR801728

30/12/2011

65.734,36

ISS

2011DF804403

30/12/2011

84.546,00

IRPJ

30/01/2012

19/03/2012

23/04/2012

23/05/2012

11/06/2012

13/07/2012

28/08/2012

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

13ª

414.668,94

762.414,05

687.687,71

426.216,76

458.631,22

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

634.053,12

105

476.232,52

107

309.854,53

112

12.152,15

80.251,70

115

1ª

429.207,95

431.437,83

123.346,46 118

120

2ª

35.844,62 123

01/02/2012

20/03/2012

30/04/2012

24/05/2012

15/06/2012

24/07/2012

30/08/2012

1.048.722,05

1.238.646,52

997.542,24

438.368,91

662.229,37

429.207,95

467.282,45

23115.017397/2011-48

23115.003411/2012-15

23115.005472/2011-17

23115.006791/2012-31

23115.007845/2011-86

23115.009650/2012-71

23115.011470/2012-59

2011GP801109

30/12/2011

31.956,51

GPS
Demanda
Trabalhista

2011NO002474

30/12/2011

11.011,43

2012OB801160

29/02/2012

922.771,82

Vlr líquido

2012DR800350

29/02/2012

37.435,35

ISS

2012DF800611

29/02/2012

61.350,23

IRPJ

2012GP800253

29/02/2012

27.164,65

GPS

2012OB802263

04/04/2012

1.072.753,03

2012DR800499

04/04/2012

59.042,23

ISS

2012DF801105

04/04/2012

72.460,83

IRPJ

2012GP800322

04/04/2012

34.390,43

GPS

2012OB03261

15/05/2012

894.861,71

Vlr líquido

2012DR800601

15/05/2012

14.176,19

ISS

2012DF801601

15/05/2012

58.356,22

IRPJ

2012GP800406

15/05/2012

26.895,58

2012NP001597

15/05/2012

3.252,54

GPS
Demanda
Trabalhista

2012OB804091

18/06/2012

390.286,95

Vlr líquido

2012DR800661

18/06/2012

9.828,40

ISS

2012DF801750

18/06/2012

25.644,59

IRPJ

2012GP600461

18/06/2012

12.608,97

GPS

2012OB804471

27/06/2012

588.937,22

Vlr líquido

2012DR800687

27/06/2012

20.576,81

ISS

2012DF8018813

27/06/2012

38.740,41

IRPJ

Vlr líquido

2012GP800478

27/06/2012

13.977,93

GPS

2012OB806478

21/08/2012

395.872,25

Vlr líquido

2012DR801592

21/08/2012

1.652,27

ISS

2012DF803026

21/08/2012

25.108,65

IRPJ

2012GP800768

21/08/2012

6.574,40

GPS

2012OB807727

27/09/2012

407.437,12

Vlr líquido

2012DR801837

27/09/2012

18.659,69

ISS

2012DF803587

27/09/2012

27.336,02

IRPJ

-

-

18/12/2012

-

27/06/2013

07/08/2013

14ª

15ª

16ª

17ª

18ª

19ª

07/11/2013 FINAL

Total

567.685,09

126

527.760,73

128

1.040.626,12

132

589.532,67

135

329.203,04

144

218.333,16

312.334,80

10.783.000,45

148

7ª

951,00

2.535.129,82

3ª

21,36 155

159.212,44

23/10/2012

14/11/2012

18/12/2012

20/03/2013

27/06/2013

08/08/2013

06/11/2013

567.685,09

527.760,73

1.040.626,12

589.532,67

329.203,04

218.333,16

313.306,73

13.477.342,21

23115.014450/2012-30

23115.015623/2012-37

23115.018349/2012-58

23115.003637/2013-99

23115.008439/2013-88

23115.010795/2013-03

23115.017004/2013-68

2012GP800866

27/09/2012

13.849,62

GPS

2012OB809544

16/11/2012

504.091,24

Vlr líquido

2012DR802019

16/11/2012

22.285,38

ISS

2012DF804434

16/11/2012

33.209,57

IRPJ

2012GP800974

16/11/2012

8.098,90

GPS

2012OB810564

18/12/2012

465.362,63

Vlr líquido

2012DR802142

18/12/2012

22.416,09

ISS

2012DF804926

18/12/2012

30.874,00

IRPJ

2012GP801035

18/12/2012

9.108,01

GPS

2013OB811081

03/01/2013

919.874,26

Vlr líquido

2013DR802242

03/01/2013

44.493,71

ISS

2013DF805271

03/01/2013

60.876,62

IRPJ

2013GP801087

03/01/2013

15.381,53

GPS

2013OB802171

15/04/2013

510.726,61

Vlr líquido

2013DR800446

15/04/2013

18.565,75

ISS

2013DF801063

15/04/2013

34.487,66

IRPJ

2013GP800209

15/04/2013

25.752,65

GPS

2013OB804363

10/07/2013

300.224,24

Vlr líquido

2013DR800934

10/07/2013

3.037,63

ISS

2013DF801903

10/07/2013

19.258,38

IRPJ

2013GP800424

10/07/2013

6.682,79

GPS

2013OB806124

02/09/2013

194.495,35

2013DR801101

02/09/2013

6.411,77

ISS

2013DF802832

02/09/2013

12.772,49

IRPJ

2013GP800528

02/09/2013

4.653,55

GPS

2013OB809446

04/12/2013

279.518,56

2013DR801403

04/12/2013

8.982,54

ISS

2013DF804440

04/12/2013

18.328,44

IRPJ

2013GP800717

04/12/2013

6.477,19

GPS

13.477.344,83

Vlr líquido

Vlr líquido

Como consequência, o serviço ATERRO (subitem 03.04 da Planilha de Serviços) foi pago
irregularmente, no valor de R$ 1.995.997,00, referente a fevereiro/2010, por constituir item
de aquisição de material, sendo o material utilizado em serviços de movimentação de terra
extraído de áreas localizadas no próprio campus da Universidade Federal do Maranhão.
Manifestação da Unidade Examinada
ato
/F
#

A Unidade Examinada prestou esclarecimentos em duas oportunidades, ocasiões em que
foram endereçados à equipe de fiscalização os Ofícios nº 091 AUDINT/UFMA-2014
(resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201316813/021) e 095 AUDINT/UFMA-2014
(resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201316813/021).
No primeiro expediente, foi solicitada informação dos locais de extração de materiais para
aterro, tendo sido indicado “a) Ao lado da via de contorno I, próximo à garagem, e prédio
de biologia, fotos 1 a 9 anexas; b) Ao lado da quadra poliesportiva I, parte superior e
inferior, fotos 10 a 13 anexas; c) Ao lado do Centro de Convenções, parte baixa;”, ao passo
que no segundo expediente, o Gestor informou que
“os serviços de corte e aterro foram necessários para nivelar a área da obra e seu entorno,
para garantir a estabilidade do maciço sem a necessidade de execução de qualquer tipo de
contenção, o que aumentou a área e volume desses serviços.”
“A metodologia executiva desses serviços foi a tradicional, nos moldes adotados pelo DNIT,
para grande volumes de corte e aterro, depois de definidos as cotas para garantir a
estabilidade das construção do prédio.”
“Os serviços foram executados na área onde o prédio se encontra construído e no seu
entorno, pelos motivos alegados anteriormente, estabilidade do maciço.”
Continuou o Gestor ao informar
“Em anexo, o prédio locado na área, com seu levantamento topográfico. As anotações com
os levantamentos e memória de cálculo, que orientaram e dimensionaram os volumes desses
serviços, ficaram no canteiro de obra e não foi possível encontramos nesse instante. Como
os engenheiros envolvidos nessas operações se afastaram da empresa, estamos entrando em
contato com os mesmos para podermos identificar a localização dessas anotações e
repassar aos senhores.”
“Já contatamos a empresa construtora para verificar junto com a equipe de topografia, que
acompanhou esses serviços, sobre essas anotações e projetos.”
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade
Examinada assim se manifestou:
“O material do aterro foi retirado da área do Campus da UFMA, em São Luís(MA), nas áreas
apontadas pela Fiscalização.

O Campus do Bacanga, da UFMA, em São Luís(MA), foi alvo de invasões ao longo do tempo,
que lhe tomou mais da metade da sua área originária, a qual hoje abriga os populosos bairros
da Sá Viana, Vila Embratel, Jambeiros, todos já consolidados como aréas de utilização
social, embora seus ocupantes não possuam, em sua quase totalidade, o domínio dos seus
lotes construídos.
Com a perda dessa área e com o contínuo crescimento de prédios e áreas de circulação,
sempre procuramos situar esses prédios nas áreas planas ou com menores acidentes
geográficos. Mas essas áreas foram rareando, ao ponto de toda obra requerer serviços de
terraplenagem grandes e onerosos, objetivando permitir novas construções com segurança e
acessibilidade.
Quando foi detectada a necessidade de grandes volumes de aterro, bem maior do que o
previsto inicialmente nas obras do Centro de Convenções, dado às mudanças no projeto
estrutural das fundações e a necessidade de se estabilizar o solo, aumentando a área em torno
da edificação, vislumbrou-se a criação de áreas para os prédios das Engenharias I e II, já
em estudo preliminar, prédios de grandes dimensões e verticalizados, também em função da
falta de áreas.
E, assim vislumbrou-se essa possibilidade: a de aumento de áreas próprias para a
construção.
O material do aterro seria adquirido pela empresa Lajes, fora da área do Campus.
Analisados esses custos e a necessidade da UFMA de novas áreas em condições de se erguer
novos prédios, solicitou-se que o material de aterro fosse retirado das áreas especificadas de
tal maneira que após essa retirada as áreas remanescentes e altamente acidentadas (com
aclives e declives) ficassem plainadas, ou pelo menos, em condições de receber novos prédios.
E isso foi executado pela empresa Lajes. E para a execução desses serviços a empresa Lajes
teve que utilizar máquinas e equipamentos tidos como pesados, usados na construção de
estradas, como trator de esteira, retro-escavadeiras, pá carregadeira e patrol ou
motoniveladora.
O custo para esses serviços foi compensado no item aterro. Daí não ter havido pagamento a
maior, nem caracterização de superfaturamento, uma vez que esse maquinário utilizado pela
Empresa Lajes NÃO FOI COBRADO.
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Análise do Controle Interno
As justificativas não foram acatadas, pois as informações prestadas pelo Gestor foram
evasivas e, no caso do levantamento topográfico, equivalentes a uma declaração de omissão.
O cerne da questão se reveste no fato de a extração de material ter sido feita no próprio
campus da Universidade Federal do Maranhão e nada foi cobrado da contratada. Verifica-se
na Planilha de Preços que havia previsão de aquisição de material de aterro, integralmente
pago, tal como se verifica nas medições, quando, na realidade, a construtora não
desembolsou por essa aquisição.
Em fim mantém-se a constatação, que se trata da apuração de prejuízo da ordem de R$
1.995.997,00.

Mesmo com a nova oportunidade de manifestação da Unidade Examinada, mantém-se a
constatação. Como mencionado nas próprias justificativas, houve um aproveitamento de
material para aterro nas áreas onde seriam construídos os novos prédios no campus da
UFMA, algumas dessas em áreas acidentadas. Também vale mencionar que durante a
vistoria, o Engenheiro Fiscal das obras indicou as áreas de extração de material para a obra
do Centro de Convenções e, também, o local de descarte do material proveniente da retirada
de camada vegetal (área de expurgo). Todo esse trabalho se fez constar em Termos de
Vistoria, em que foram identificadas as áreas e verificadas as distâncias de transporte.
Também chama atenção para o fato de o Gestor informar que o projeto do Centro de
Convenções da UFMA é o mesmo projeto do Centro de Convenções do Campus da
Samambaia, pertencente à Universidade Federal de Goiás (vide Ofício nº 021-MR, de
26/01/2016, fl 25). Certamente, faltou um exame criterioso da Planilha Orçamentária para
verificar o pagamento de material para aterro.
Quanto à utilização de máquinas e equipamentos pesados, vale ressaltar que são necessários
para esse tipo de serviço e, tal como consta na Planilha de Serviços da Contratada, houve a
devida remuneração. Portanto, não há que se falar em compensação por estes serviços.
Enfim, mantém-se a constatação, relativa ao pagamento de material de aterro quando, na
realidade, foi cedido graciosamente à contratada, resultando em prejuízo de R$ 1.995.997,00
(um milhão novecentos e noventa e cinco mil novecentos e noventa e sete reais).
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Nome

CPF/CNPJ

Descrição

A. DE J. F. DE S.
C. N. B.
J. A. B. A.

***971.103-**
***885.403-**
***005.227-**

Diretor do Departamento de Projetos e Obras
Setor de Fiscalização
Engenheiro Fiscal

Recomendações:
1) Revisar as Planilhas Orçamentárias de obras em andamento ou a serem licitadas a fim
de evitar problemas identificados na presente fiscalização.
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Realizar o controle geométrico de serviços que envolvam movimentação de terra
(escavação em jazida, lançamento e compactação em aterros, remoção de camada
vegetal) mediante levantamento topográfico, com relatórios suficientemente
documentados para embasar o cálculo dos volumes.
Classe: Recomendações Estruturantes

Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
3) Apurar as responsabilidades com vistas a ressarcir o Erário no valor de R$ 1.878.995,25
(um milhão oitocentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e
cinco centavos), quantia referente ao pagamento por material de aterro, quando este foi
extraído graciosamente em área localizada no campus da UFMA.
Classe: Recomendações p/ reposição de valores/bens
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo: 1.995.997,00
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

EV 35_SIAFI_9ª MED
EV 33_SIAFI_7ª MED
EV 39_NF nº 123_13ª MED
EV 33_NF nº 105_7ª MED
EV 44_Planilha_18ª MED
EV 38_Planilha_12ª MED
EV 38_SIAFI_12ª MED
EV 45_NF nº 148_19ª MED
EV 38_NF nº 120_12ª MED
EV 29_SIAFI_3ª MED
EV 28_SIAFI_2ª MED
EV 10_Justificativa LAJES
EV 32_SIAFI_6ª MED
EV 30_NF nº 86_4ª MED
EV 21_Cronograma
EV 25_Termo de Vistoria nº 02
EV 31_NF nº 93_5ª MED
EV 20.1_Composições de Custo
EV 40_Planilha_14ª MED
EV 03_Portaria GR nº 038-MR
EV 08_Ofício nº 80_ST-LAJES
EV 43_Planilha_17ª MED
EV 36_NF nº 115_10ª MED

Tipo de Documento

Original?

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

EV 32_NF nº 96_6ª MED
EV 27_NF nº 61_1ª MED
EV 39_Planilha_13ª MED
EV 20.3_Composições de Custo
EV 35_NF nº 112_9ª MED
EV 28_NF nº 74_2ª MED
EV 04_Ata de Habilitação
EV 42_NF nº 132_16ª MED
EV 37_Planilha_11ª MED
EV 10_Justificativa LAJES
EV 05-06_Termo de Contrato
EV 29_Planilha_3ª MED
EV 30_SIAFI_3ª MED
EV 27_Planilha_1ª MED
EV 39_SIAFI_13ª MED
EV 44_SIAFI_18ª MED
EV 17_Ofício nº 095_AUDINT-UFMA
EV 36_SIAFI_10ª MED
EV 09_Justificativa Aditivo
EV 34_NF nº 107_8ª MED
EV 15_Ofício nº 091 AUDINT-UFMA
EV 20.4_Composições de Custo
EV 46_SIAFI_20ª MED
EV 27_SIAFI_1ª MED
EV 20.2_Composições de Custo
EV 41_SIAFI_15ª MED
EV 01-02_Ofício DEPRO nº 170
EV 23_Composição Enc. Soc.
EV 22_Composição BDI
EV 42_SIAFI_16ª MED
EV 40_SIAFI_14ª MED
EV 34_SIAFI_8ª MED
EV 16_SF 201316813_022
EV 35_Planilha_9ª MED
EV 07_Ordem de Serviço
EV 40_NF nº 126_14ª MED
EV 45_SIAFI_19ª MED
EV 41_Planilha_15ª MED
EV 12-13_1º Termo Aditivo
EV 31_SIAFI_4ª MED
EV 42_Planilha_16ª MED
EV 46_Planilha_20ª MED

Planilha
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

EV 14_SF 201316813_021
EV 34_Planilha_8ª MED
EV 33_Planilha_7ª MED
EV 29_NF nº 81_3ª MED
EV 36_Planilha_10ª MED
EV 46_NF nº 155_20ª MED
EV 19_Proposta de Preços
EV 31_Planilha_5ª MED
EV 41_NF nº 128_15ª MED
EV 44_NF nº 144_18ª MED
EV 26_Termo de Vistoria nº 03
EV 18_Carta Proposta
EV 11_Planilha de Aditivo
EV 43_SIAFI_17ª MED
EV 24_Termo de Vistoria nº 01
EV 43_NF nº 135_17ª MED
EV 37_NF nº 118_11ª MED
EV 28_Planilha_2ª MED
EV 32_Planilha_6ª MED
EV 45_Planilha_19ª MED
EV 37_SIAFI_11ª MED
EV 30_Planilha_4ª MED

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Obra do Centro de Convenções. Erro grave na estipulação de quantidade de serviços
essenciais e de grande impacto financeiro. Projeto básico insuficiente e inapto a
fundamentar o procedimento licitatório. (011)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060101 – FORMALIZAÇÃO LEGAL
Procedimento: 0008 – Composição do Projeto Básico
Fato
Em 16 de novembro de 2010 o Diretor do Departamento de Projetos e Obras (DEPRO), A.
J. F. S (CPF nº ***.971.103-**) encaminhou à Prefeitura do Campus da Universidade
Federal do Maranhão (Ufma), a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e
as Especificações Técnicas para construção do Centro de Convenções, local onde seriam
realizados os eventos de interesse da Ufma. Tais documentos (fls. 002 a 0121, Vol I,
Processo nº 014668/2010-16) foram acompanhados de uma Declaração do Diretor do Depro
atestando que os elementos técnicos contidos nos Projetos de Arquitetura e de Engenharia
“(...) eram necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a execução do

Projeto, de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e
da legislação urbanística e edílica municipal, estadual e federal.”.
A Declaração oferecida pelo diretor do DEPRO (fls. 002 e 003, Vol I, Processo nº
014668/2010-16) possibilitou o início da fase interna da Licitação, com a Comissão
Permanente de Licitação (CPL) já constituída nos termos da Portaria GR nº 038-MR, de
02/03/2009/2010 (fl. 200, Vol I, Processo nº 014668/2010-16). Assim, foi instruído o
processo licitatório na modalidade Concorrência (nº 26/2010 – CEL/Precam Sidec nº
26/2010), objetivando a contratação de empresa de engenharia para construir o Centro de
Convenções. Sagrou-se vencedora a empresa Lajes Engenharia e Construções Ltda. (CNPJ
nº 12.494.829/0001-77), pelo menor preço ofertado no valor de R$ 10.783.000,00 (dez
milhões setecentos e oitenta e três mil reais), sendo autorizada a iniciar os serviços em
03/02/2011, data em que foi emitida a Ordem de Serviços Depro nº 004/2011 (fl. 510, Vol
I, Processo nº 014668/2010-16), recebida pela Contratada apenas no dia 21/02/2011.
Pelas informações acima, o Diretor do Depro se apressou em avalizar as informações
contidas nos documentos técnicos (Projetos, Cronograma Físico-Financeiro e
Especificações Técnicas) do Centro de Convenções, pois houve alterações na solução inicial,
acarretando aditivos de prazo e/ou de valor. Isto porque em 08/05/2011, por intermédio do
Ofício nº 80/2011-ST-LAJES (fls. 002 e 003, Vol IV/Aditivos, Processo nº 014668/201016), a Contratada solicitou acréscimo em serviços de movimentação de terra e de
infraestrutura no valor de R$ 2.535.129,40 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil
cento e vinte e nove reais e quarenta centavos), serviços estes detalhados em Planilha de
Aditivos (fl. 010, Vol IV/Aditivos, Processo nº 014668/2010-16). O pedido da empresa Lajes
Engenharia foi realizado pouco mais de dois meses depois de iniciar a obra e após faturar
20% dos serviços de movimentação de aterro (1ª Medição de serviços executados , fls. 012
a 035, Processo nº 23115.004534/2011-79). Note-se que o aumento no serviço de aterro
(subitem 03.04 da Planilha Original da Contratada) foi de 143,91%, mais do dobro da
quantidade inicialmente orçada, revelando uma falha nos quantitativos inicialmente orçados.
O fato evidencia erro grave na concepção original do projeto, desatende ao comando do art.
7º da Lei 8.666/1993, uma vez que o certame foi realizado com projeto básico deficiente e
incompleto, tendo por consequência legal (art. 7º, §6º, Lei nº8.666/1993), a nulidade dos
atos ou contratos realizados, sem prejuízo da responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.
O TCU, em situações análogas, tem assim se manifestado:
Trecho do voto:
3. Observo que o ponto central destes autos se refere à matéria com que o Tribunal tem se deparado repetidas
vezes e que, infelizmente, não tem merecido a devida atenção dos responsáveis pelas obras públicas: a
elaboração de um projeto básico de qualidade e preciso o suficiente para o adequado desenvolvimento técnico
e financeiro do empreendimento. Projeto básico deficiente é fórmula infalível par a colheita de toda a sorte
de problemas na condução da obra.
4. Entendo que é praticamente impossível deixar de ocorrer adequações, adaptações e correções quando da
realização do projeto executivo e mesmo na execução das obras. Mas estas devem se manter em limites
razoáveis, gerando as consequências naturais de um projeto que tem por objetivo apenas traçar as linhas
gerais do empreendimento.
(...) Acórdão 1983/2008-TCU-Plenário, Min. Relator Marcos Vilaça.
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Manifestação da Unidade Examinada

Por intermédio do Memo nº 20/2015 – Gab/Precam, endereçado à CGU pelo Ofício nº
020/2015 – Audint/Ufma, a unidade assim se manifestou:
“É muito difícil para a UFMA e s.m.j., para qualquer outro órgão público, mensurar os
volumes de terra que teriam que ser movimentados para realização da obra. Como já foi
explanado, a essa equipe de fiscalização, anteriormente, os parâmetros utilizados para
calcular o volume de movimento de terra foi um levantamento topográfico executado no
início dos anos 2000, e que esse terreno foi bastante alterado, não só pelas intempéries ao
longo do tempo, mas também, por alterações sofridas devido ao movimento de terra, quando
da execução das obras do CPPF. Além do mais, na locação da obra sempre há ajustes e
alterações, independentemente do local escolhido anteriormente, seja para garantir a
segurança da obra, seja para permitir uma compatibilidade de níveis com as obras no
entorno e a acessibilidade entre elas”.
Em nova oportunidade, Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade Examinada assim se
manifestou:
“Como é sabido, o projeto do Centro de Convenções da UFMA, após acertos entre as
Universidades Federais do Maranhão e a de Goiás é o mesmo projeto do Centro de Eventos
do Campus da Samambaia, da Universidade Federal do Goiás.
Junto com os projetos arquitetônicos foram, também, recebidos os projetos complementares,
todavia o projeto das fundações, que previa tubulações, se mostrou inadequado para o tipo
de solo existente no Campus da UFMA, e na nova versão das fundações, em estacas
moldadas "in loco", as quais foram executadas, acarretou acréscimos no volume de aterro,
os quais foram necessários para a estabilização da área da execução das estacas e, o que é
mais importante, a segurança da estabilização das mesmas, donde, por conseguinte, do
prédio do Centro de Convenções.
Caso não adotássemos esse tipo de estabilização da obra, com aumento da área de aterro, a
solução seria o de cortinas de contenção, o que oneraria substancialmente o valor da obra.
A solução adotada, portanto, foi a mais econômica para a UFMA, além de proporcionar
área suficiente para as novas e necessárias construções que virão abrigar os curso de
engenharias
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Análise do Controle Interno
De início o gestor apresenta argumento genérico de uma suposta dificuldade em se mensurar
o volume de terra a ser movimentado, sem esclarecer tal assertiva. Depois, mesmo tendo
conhecimento de que o terreno sofrera alterações decorrentes de intempéries naturais e
movimentação de terra decorrente de outra obra, voluntariamente e sem justificativa, afirma
ter adotado levantamento topográfico realizado em momento anterior - ano de 2000 – às
referidas intercorrências, revelando que houve falta de zelo e acuidade na escolha do
levantamento topográfico aludido.
Pertine informar, que desde 2006 o Instituto Brasileiro de Obras Públicas (Ibraop), por meio
da OT – IBR 001/2006, apresenta os elementos mínimos a serem incluídos em
empreendimentos de edificação. São eles:

a) levantamento topográfico;
b) sondagens;
c) projeto arquitetônico;
d) projeto de terraplanagem;
e) projeto de fundações;
f) projeto estrutural;
g) projeto de instalações hidrossanitárias;
h) projeto de instalações elétricas;
i) projeto de instalações telefônicas;
j) projeto de instalações de detecção e alarme e de combate à incêndio;
k) projeto de instalações lógicas;
l) projeto de instalações de ar condicionado; e
m) projeto de instalação de transporte vertical.
O próprio Gestor sabe o caminho para corrigir a falha – o levantamento topográfico – mas
não utilizou esse recurso. Além da questão do atraso na execução da obra, serviços de
movimentação de terra podem ser passíveis de acréscimos de quantidades. Por isso, faz-se
necessário um levantamento atualizado e criterioso em serviços de movimentação de terra
de forma a evitar atrasos no cronograma das obras e, em situações extremas, prejuízos ao
Erário.
O TCU, sobre o tema, tem assim se manifestado:
Trecho da Ementa:
4. As licitações para execução de obras somente podem ser iniciadas quando se dispuser de projeto básico ou
executivo devidamente atualizado e em perfeitas condições de ser executado, estando vedada a aprovação de
Relatórios de revisão do projeto que o ignore ou o desvirtue total ou parcialmente, ressalvada alterações
pontuais sem grandes repercussões financeiras, devendo a eventual inépcia do projeto, constatada após a
licitação, acarretar a anulação da licitação e do contrato decorrente, bem como a punição, em processo
administrativo regular, de todos os agentes responsáveis pela incorreção do projeto. Acórdão 1874/2007TCU-Plenário, Min. Relator Augusto Nardes.

Mantém-se a constatação, pois o fato de um projeto ter sido copiado de outra entidade não
exime a responsabilidade do Gestor em relação às falhas apontadas. Muito pelo contrário:
como são realidades diferentes, deveria ter sido feito um estudo para adequar o Projeto
elaborado para o Campus de Samambaia, da Universidade Federal de Goiás. O resultado
foram alterações de projeto com aditivos de preços, além de extrapolação dos prazos
contratuais.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Nome

CPF/CNPJ

Descrição

A.DE J. F. DE S.

***971.103-**

Diretor do Departamento de Projetos e Obras

Recomendações:
1) Realizar exame da Planilha Orçamentária a fim de certificar os quantitativos de Projeto.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:

Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Apurar as responsabilidades funcionais dos agentes responsáveis pela aprovação do
projeto conforme entendimento exarado pela Corte de Contas por meio do Acórdão
1.874/2007-TCU).
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

EV 11_Planilha de Aditivo
EV 09_Justificativa Aditivo
EV 12_Planilha_1ª MED
EV 06-07_Edital de Licitação e DOU
EV 13A_Proposta de Preços
EV 10A_Justificativa LAJES
EV 13_Carta Proposta
EV 04_Especificações Técnicas
EV 08_Ata de Habilitação
EV 01-02-03_Ofício DEPRO nº 170
EV 05_Portaria GR nº 038-MR
EV 09_Ordem de Serviço
EV 10_Ofício nº 80_ST-LAJES

Tipo de Documento

Original?

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Exigência de comprovação de Atestado de Visita Técnica. Exigência de que a vistoria
da obra fosse realizada pelo Responsável Técnico ou pelo proprietário da empresa.
Exigência de visita técnica em hora e local determinado pala Administração e em
horário único. (012)
Tipo de Constatação: Falha Formal
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060102 – OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO
Procedimento: 0009 – Avaliação da Regularidade do Edital
Fato

Com o objetivo de avaliar a regularidade de editais de licitação, considerando a existência
de cláusulas obrigatórias e a não utilização de comandos restritivos à competitividade, foi
realizada análise no edital da Concorrência nº 26/2010 – CEL/Precam Sidec nº 26/2010 que
instruiu procedimento licitatório para contratação de empresa de construção civil para
execução de obra de Construção do Prédio do Centro de Convenções localizado no campus
UFMA-Bacanga, São Luís/MA.
Ao elaborar e publicar o Edital Concorrência nº 26/2010 – CEL/PRECAM SIDEC nº
26/2010 (fls. 201 a 258, Vol I, Processo nº 014668/2010-16) e instruir o respectiva Licitação,
a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria GR nº 038-MR, de 02/03/2009
(fl. 200, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), estipulou em dia e horário único a vistoria ao
local da obra e condicionou a habilitação à realização de visita técnica por Engenheiro
credenciado pela empresa ou pelos Engenheiros Responsáveis Técnicos da empresa.
A exigência de visita técnica possibilita aos possíveis interessados avaliar as condições em
que a obra será executada e pode ser abordada, no presente caso, em três aspectos:
a) Exigência de visita técnica em hora e local determinado pala Administração:
“1.4.1.3. são ilegais, por extrapolarem as determinações legais e por restringir a competitividade, as seguintes
exigências: [...]1.4.1.3.5. exigência de comprovação de visita aos locais da obra, em hora determinado pela
administração, como condição para participação do certamente, extrapolando as exigências do art. 30, III,
da Lei 8666/93.” (Acórdão TCU nº 3354-23/2010 – 2ª Câmara, Sessão de 06/07/2010)

b) Data e horário único para visita técnica:
“9.3. determinar ao Município de Água Doce do Norte/ES que, em relação aos atos convocatórios das futuras
licitações envolvendo a aplicação de recursos públicos federais, abstenha-se de incluir as seguintes
exigências/cláusulas:
9.3.1. que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente, pelo engenheiro responsável pela obra
(responsável técnico) e em data única, o que não se mostra compatível com o art. 30, II, e § 1º, c/c o art. 3º, §
1º, da Lei nº 8.666/1993.” (Acórdão TCU nº 2583-36/2010 – Plenário, Sessão de 29/09/2010)

c) Exigência de Engenheiro credenciado pela empresa ou pelo Engenheiro Responsável
Técnico pela empresa:
Sobre o assunto, assim vem se posicionando o TCU:

“VOTO
3. Conforme bem apontou a Unidade Técnica, a exigência de realização de visitas técnicas (ou vistoria, nos
termos empregados no edital) aos locais de execução dos serviços como critério de habilitação de licitantes
já foi considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasiões, por ausência de previsão legal. Segundo essa
linha de entendimento, a declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições de prestação
dos serviços basta à Administração como prevenção contra possíveis alegações de impossibilidade de
execução do contrato ou demandas por revisão contratual em razão de circunstâncias passíveis de serem
avaliadas nessas visitas (Acórdão nº 409/2006-TCU-Plenário).

5. Seja como for, na situação em exame, mesmo admitida a exigência da visita como critério de habilitação,
resta evidente o exagero na imposição de que a sua realização se faça exclusivamente pelos próprios
responsáveis técnicos das licitantes, profissionais de nível superior habilitados nas áreas de engenharia civil
e elétrica, para observar as condições de execução de serviços de baixa complexidade, passíveis de serem
avaliados e mesmo desempenhados por técnicos das respectivas áreas. Note-se que, no Acórdão nº 2028/2006TCU-1ª Câmara, o Tribunal, ao enfrentar questão bastante parecida, considerou irregular a exigência de que
a visita técnica para conhecimento das condições locais tivesse de ser feita pelo responsável técnico da
licitante, por restritiva à competitividade do certame.
9.2.2. evite, em próximas licitações, a inclusão de itens como o 2.2, letra "c", do Edital nº 001/2008, que
restringem injustificadamente o caráter competitivo do certame e contrariam, dessa forma, o art. 3º, § 1º,
inciso I, da Lei nº 8.666/93;” (Acórdão nº 2477-44/2009 – Plenário)

No presente caso, observou-se que o Edital de Licitação agendou em data e horário únicos a
visita ao local da obra para o dia 22/12/2010 às 10h, além de condicionar a habilitação de
licitante à apresentação de Declaração de Visita Técnica e por Responsável Técnico. Quanto
ao visitante ser Engenheiro, a exigência vai de acordo com a complexidade da obra.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por intermédio do MEMO nº 20/2015 – GAB/Precam, endereçado à CGU pelo Ofício nº
020/2015 – Audint/Ufma, a unidade assim se manifestou:
“Não houve afronta ao caráter competitivo do certame, ao contrário, a estipulação de data
única para ida, ‘in loco’, dos envolvidos no certame, era, apenas, com o intuito de se
facilitar a visita, permitindo que as dúvidas lançadas, quando houvessem, fossem de um
conhecimento de um conjunto maior de participantes, evitando que alguns participantes
pudessem amealhar maiores e melhores informações dos que outros, já que nem sempre as
argumentações surgidas nessas visitas, são oficializadas pelos participantes, sendo,
portanto, difícil para a comissão dar conhecimento a todos os demais que não
comparecessem. Além do mais, a qualquer participante que quisesse fazer a visita, tanto
antes do prazo, como depois do prazo marcado, era oportunizada a respectiva visita,
conforme já aconteceu em outras licitações.”
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade
Examinada assim se manifestou: “Todas as sugestões da Fiscalização da CGU, estão sendo
analisadas para cada processo licitatório e sempre adotadas as providências recomendadas,
para que possam ser seguidas as orientações e sugestões contidas no parecer da Fiscalização
da CGU sobre o assunto.
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Análise do Controle Interno
A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é bastante clara em relação ao
condicionamento de data e horário únicos como condição de habilitação. Em relação a
dúvidas e questionamentos por parte dos interessados, a unidade certamente deverá fazer os
esclarecimentos necessários pelos meios estipulados na legislação ou por aqueles canais de
comunicação disponíveis (internet, jornais, etc.).
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Nome

CPF/CNPJ

Descrição

L.R. DE F. M.
E. A. S. S.
A. DE J. A. DOS S.

***171.083-**
***992.023-**
***828.572-**

Presidente da CPL
Membro da CPL
Membro da CPL

Recomendações:
1) Estabelecer rotinas para evitar que possíveis interessados realizem a visita técnica em
mesma data e horário.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

EV 01-02_Edital de Licitação e DOU
EV 05_Lista de Comparecimento
EV 04_Visita Técnica
EV 03_Portaria GR nº 038-MR

Tipo de Documento

Original?

Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não

Transferência do planejamento da obra à contratada. Controle deficiente dos prazos
de execução da obra acarretando desrespeito aos prazos contratuais. Indícios de
antecipação de medição e de pagamento. Utilização de Termos Aditivos para acomodar
desrespeito aos prazos de execução e de vigência. (013)
Tipo de Constatação: Falha Média
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060204 – EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZOS LEGAIS
Procedimento: 0001 – EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZOS LEGAIS
Fato
Ao ser declarada vencedora da Concorrência n° 26/2010-CEL/PRECAM SIDEC n° 26/2010
(Edital, fls. 201 a 258, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), tal como registrado na Ata de
Julgamento (fls. 340 a 343, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), a LAJES ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ nº 12.494.829/0001-77) formalizou com a Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) o Termo de Contrato nº 01/2011 – CEL/PRECAM (fls. 352
a 367, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), publicado no Diário Oficial da União (DOU) de
24/01/2011, pág. 26, Seção 3 (fl. 368, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), para construção
do Centro de Convenções. A Ordem de Serviço DEPRO nº 004/2011, emitida em

03/02/2011 (fl. 510, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), somente foi recebida pela
Contratada em 21/02/2011.
O prazo contratual para execução dos serviços deveria ser de 16 (dezesseis) meses, contados
da data do recebimento da Ordem de Serviço (emitida pela Prefeitura do Campus /
Departamento de Projetos e Obras), enquanto a vigência do Termo seria de 24 meses a partir
da data de sua assinatura e correspondente publicação do extrato no DOU. Tendo em vista
os eventos necessários para validade e produção de efeitos jurídicos da Avença, a Contratada
deveria iniciar os serviços em 22/02/2011 – dia seguinte ao que tomou conhecimento da
Ordem de Serviço – e entregar a obra em 16 (dezesseis) meses após esta data.
O Contrato supra foi aditivado 09 (nove) vezes, sendo que dois destes novos Ajustes
acrescentaram serviços e prazos, enquanto os demais somente dilataram o prazo de vigência
ou de execução, tal como quadro a seguir.
Quadro 01 – Histórico de aditivos ao contrato
DOCUMENTO

Termo de Contrato

DATA

20/01/2011

OBJETO

Construção
Centro
Convenções

do
de

VIGÊNCIA

EXECUÇÃO

DOU

20/01/2011 a
20/01/2013 (24
meses da
assinatura /
publicação DOU)

21/02/2011 a
21/06/2012 (16
meses do
recebimento da
OS)

Seção 3,
pág. 29, dia
24/01/2011

Seção 3,
pág. 43, dia
08/12/2011

Termo Aditivo nº 01

29/11/2011

Valor e prazo

-

29/11/2011 a
01/03/2012 (90
dias a partir da
assinatura do TA)

Termo Aditivo nº 02

30/05/2012

Valor

-

-

Seção 3,
pág. 76, dia
01/06/2012

Termo Aditivo nº 03

15/06/2012

Prazo

-

16/06/2012 a
13/10/2012 (120
dias)

Seção 3,
pág. 40, dia
19/06/2012

Termo Aditivo nº 04

08/10/2012

Prazo

-

14/10/2012 a
12/01/2013 (90
dias)

Seção 3,
pág. 38, dia
09/10/2012

27/07/2012

Inclusão
de
cláusulas
(reajustamento e
Desconto)

-

-

Seção 3,
pág. 26, dia
14/08/2012

Prazo

21/01/2013 a
20/05/2013 (120
dias a partir de
21/01/2013)

13/01/2013 a
12/05/2013 (120
dias a partir de
13/01/2013)

Seção 3,
pág. 32, dia
01/02/2013

Prazo

21/05/2013 a
18/08/2013 (90
dias a partir de
21/05/2013)

13/05/2013 a
10/08/2013 (90
dias a partir de
13/05/2013)

Seção 3,
pág. 36, dia
31/05/2013

Termo Aditivo nº 05

Termo Aditivo nº 06

Termo Aditivo nº 07

21/01/2013

20/05/2013

Termo Aditivo nº 08

Termo Aditivo nº 09

15/08/2013

30/09/2013

Prazo

19/08/2013 a
02/10/2013 (45
dias a partir de
19/08/2013)

11/08/2013 a
24/09/2013 (45
dias a partir de
24/08/2013)

Seção 3,
pág. 44, dia
22/08/2013

Prazo

03/10/2013 a
16/11/2013 (45
dias a partir de
03/10/2013)

25/09/2013 a
08/11/2013 (45
dias a partir de
25/09/2013)

Seção 3,
pág. 45, dia
04/10/2013

Um exame dos Termos Aditivos revelou falhas na elaboração do Projeto Básico, renúncia
ao planejamento da obra e fragilidades no acompanhamento do prazo de execução.
Preliminarmente, cabe mencionar que houve, por parte de uma das interessadas – TECNE
CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ n° 03.990.469/0001-03) – questionamento não respondido
pela Comissão Permanente de Licitação (CPL), acerca de divergência entre um Projeto
especificado no Caderno de Encargos e aqueles disponibilizados pela UFMA. A dúvida da
TECNE foi sobre o item 5 – Infraestrutura, relacionado ao aditivo contratual no valor de R$
2.535.129,40 tendo em vista aumento no volume de aterro e alteração da solução de
fundação. Neste aditivo, tal como justificado pela LAJES no Ofício nº 80/2011 – ST –
LAJES (fls. 002 e 003, Vol IV, Processo nº 014668/2010-16), de 08/05/2011, houve aumento
do volume de aterro, ocasionado, dentre outros fatores, pela alteração da solução de
infraestrutura de tubulão para estaca escavada, conforme excerto abaixo, extraído do
expediente da Contratada. Vale mencionar que o serviço aterro (vide análise específica sobre
este assunto) aumentou de 39.400 m3 em mais 56.700 m3, resultando em um acréscimo de
144% neste subitem. Tal divergência revela que houve falhas no Projeto Básico, por
subavaliar volumes de aterros.
QUADRO 02 – Fundamentação de Aditivo

FONTE: Processo nº 14668/2010-16, Vol IV (Aditivos), pág. 002.

Além das questões atinentes a falhas no Projeto Básico, a UFMA, por intermédio de seu
corpo fiscalizatório, parece ter abdicado de acompanhar a evolução dos serviços, na medida
em que deixou de notificar a contratada sobre a lenta evolução dos serviços e de propor
medidas corretivas para evitar atrasos na obra. Se, inicialmente, o prazo de execução deveria

ser de 16 (dezesseis meses), os serviços se arrastam por mais de 48 (quarenta e oito) meses
desde a autorização para início da obra – dado que até 25/02/2015 a obra não estava conclusa
–, praticamente o triplo do prazo previsto para conclusão do Centro de Convenções.
Passemos a um exame dos prazos contratados e suas justificativas.
a)
1º Termo Aditivo ao Contrato, de 29/11/2011, publicado no DOU de 08/12/2011 (fls.
079 e 080, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de
execução do objeto em mais 90 (noventa) dias e acréscimo de serviços no valor de R$
2.535.129,40. Não foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro com a acomodação dos
novos serviços;
b)
2º Termo Aditivo, de 30/05/2012, publicado no DOU de 01/06/2012 (fls. 146 e 147,
Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): acréscimo de serviços no valor de R$
159.212,43, sem dilação de prazo. Não foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro com
a acomodação dos novos serviços. A LAJES justificou o Aditivo em vista do tipo de terreno
e do tipo de piso, de acordo com o Ofício nº 12/2012 – ST – LAJES (fls. 082 a 088, Vol IVAditivos, Processo nº 014668/2010-16);
c)
3º Termo Aditivo ao Contrato, de 15/06/2012, publicado no DOU de 19/06/2012 (fls.
177 e 178, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de
execução do objeto em mais 120 (cento e vinte) dias. Não foi apresentado o Cronograma
Físico-Financeiro com a reprogramação dos serviços. Por intermédio do Ofício nº 16/2012
– ST – LAJES (fls. 149 e 150, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16), a Contratada
justifica a prorrogação contratual em vista de alterações de Projeto – já abordadas no Termo
Aditivo n° 01 –, além de apresentar informações contraditórias sobre a dilação temporal;
d)
4º Termo Aditivo, de 30/05/2012, publicado no DOU de 01/06/2012 (fls. 218 e 219,
Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de execução do objeto
em mais 90 (noventa) dias. Não foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro com a
reprogramação dos serviços. Por intermédio do Ofício nº 17/2012 – ST – LAJES (fls. 181 e
182, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16), a Contratada justifica a prorrogação
contratual em vista de alterações no piso central e alterações de Projeto. Recorde-se que,
para essas alterações, ficou garantida dilação no prazo de execução em favor da Contratada,
tal como se verifica nos Termos Aditivos n° 01 e 03;
e)
5º Termo Aditivo ao Contrato, de 08/10/2012, publicado no DOU de 09/08/2012 (fls.
250 a 252, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de
execução do objeto em mais 90 (noventa) dias. Não foi apresentado o Cronograma FísicoFinanceiro com a reprogramação dos serviços. Segundo a Contratada (Ofício nº 01/2013 –
ST – LAJES (fls. 221 a 222, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16)), nova dilação
de prazo era necessária tendo em vista o evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), que aconteceu nos dias 22 a 27/07/2012, tal como solicitação do Diretor do
Departamento de Projetos e Obras (DEPRO) contida no Ofício n° 76/2012/SEC.DEPRO, de
02/07/2012 (fl. 223, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16), a limpeza de toda a área
externa da construção (inclusive retirada de tapumes envelhecidos), e uma fiscalização do
Ministério do Trabalho e Emprego (Termo de suspensão de Embargo n° 353230/0022/2012,

de 03/10/2012 (fls. 224 e 225, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16). A paralisação
para a SBPC, segundo solicitação contida no expediente da Contratante, deveria ser de 07
(sete) dias, segundo o expediente do DEPRO (fl. 256, Vol IV-Aditivos, Processo nº
014668/2010-16);
f)
6º Termo Aditivo ao Contrato, de 13/01/2013, publicado no DOU de 01/02/2013 (fls.
268 e 270, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de vigência
em mais 120 (cento e vinte) dias e do prazo de execução do objeto em mais 120 (cento e
vinte) dias. Não foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro com a reprogramação dos
serviços, e sim um documento com informações insuficientes para caracterizá-lo como tal.
A Contratada não formalizou pedido de prorrogação de prazo, tendo a concessão sido feita
com base em Parecer da Fiscalização (fl. 256, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/201016), alegando o encontro para a 64ª reunião da SBPC (paralisação 30 dias antes do evento)
e alterações na obra (retirada de cercas, tapumes e proteções que estavam danificadas)
acarretando uma diligência do Ministério do Trabalho e Emprego. Em resumo, os mesmos
motivos alegados pela Contratada ao propor o 5° Termo Aditivo, sendo atendido seu pleito
nesta ocasião;
g)
7º Termo Aditivo ao Contrato, de 20/05/2013, publicado no DOU de 31/05/2013 (fls.
329 e 331, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de vigência
em mais 90 (noventa) dias e do prazo de execução do objeto em mais 90 (noventa) dias. Não
foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro. Segundo a Contratada, por intermédio do
Ofício nº 21/2013 – ST – LAJES (fls. 277 e 278, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/201016), nova dilação de prazo era necessária tendo em vista execução de serviços por
subcontratadas e atraso na execução de outros serviços, sendo as justificativas endossadas
pela Fiscalização, conforme o Despacho do Coordenador do DEPRO (fl. 315, Vol IVAditivos, Processo nº 014668/2010-16);
h)
8º Termo Aditivo, de 15/08/2013, publicado no DOU de 22/08/2013 (fls. 383 e 385,
Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de vigência em mais
45 (quarenta e cinco) dias e do prazo de execução do objeto em mais 45 (quarenta e cinco)
dias. Não foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro com a reprogramação dos
serviços, e sim um documento com a relação das medições e respectivos valores (fls. 369 a
371, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16). A Contratada (Ofício nº 36/2013 – ST
– LAJES, fls. 333 a 335, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16) solicitou nova
prorrogação contratual, tendo em vista atrasos nos contratos de subcontratação, incidência
de chuvas e ocorrência de manifestações na cidade, sem informações sobre o número de dias
de paralisação da obra em decorrência desses eventos. Além disso, segundo o Engenheiro
Fiscal, posiciona-se favoravelmente ao Aditivo de prazo, tendo em vista alterações no
Projeto de Instalações Elétricas, alterações estas carentes de qualquer registro (fl. 374, Vol
IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16);
i)
9º Termo Aditivo, de 30/09/2013, publicado no DOU de 04/10/2013 (fls. 497 e 499,
Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16): prorrogação do prazo de vigência em mais
45 (quarenta e cinco) dias e do prazo de execução do objeto em mais 45 (quarenta e cinco)
dias. Não foi apresentado o Cronograma Físico-Financeiro com a reprogramação dos
serviços, e sim um documento com a relação das medições e respectivos valores (fls. 415 a

417 Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16). A Contratada (Ofício nº 44/2013 – ST
– LAJES, fls. 387 e 388, Vol IV-Aditivos, Processo nº 014668/2010-16) solicitou nova
prorrogação contratual, alegando os mesmos motivos quando da proposição do 8° Termo
Aditivo, quais sejam, atrasos nos serviços subcontratados, incidência de chuvas e ocorrência
de manifestações na cidade. Assim como no aditivo anterior, não havia informações sobre o
número de dias de paralisação da obra em decorrência desses eventos. O Engenheiro Fiscal
também se posicionou favoravelmente ao Aditivo de prazo (fl. 421, Vol IV-Aditivos,
Processo nº 014668/2010-16), tendo em vista alterações no Projeto de Instalações Elétricas,
alterações estas carentes de qualquer registro.
Ao propor sucessivas alterações contratuais para dilatar o prazo de execução dos serviços, a
LAJES ENGENHARIA parece ter se municiado dos mesmos argumentos – quando o faz –
para atingir seus objetivos. Adicione-se que seria necessária a contagem dos dias de
paralisação para futura devolução à Contratada, de forma ao fiel cumprimento do objeto
pactuado. Verifica-se que alterações no Projeto Básico, incidência de chuvas, ocorrência da
SBPC e até uma diligência do Ministério do Trabalho e Emprego foram situações alegadas
pela Contratada para fundamentar seus pedidos.

A Fiscalização da UFMA, por sinal, encampou os argumentos da LAJES, pois se limitou a
concordar e emitir Parecer favorável a todos os pedidos da Contratada. Também não fez
avaliações na evolução dos serviços, tal como estipulado no Cronograma Físico-Financeiro,
para verificar a compatibilidade com prazos contratados. E, por fim, deixou de apresentar
seu Planejamento, adequando-o à realidade dos novos serviços acrescentados àqueles
inicialmente contratados.
O Tribunal de Contas da União (TCU) tem dado importância a esse assunto, tal como se
verifica na jurisprudência a seguir.
“VOTO
51. Consoante bem ressaltou a [unidade técnica] [...], há várias despesas que variam conforme o número de
meses em que os serviços são executados, sendo necessário proceder a ajustes em caso de alterações nos
prazos inicialmente previstos.
53. Dessarte, entendo que deva ser determinado ao [tribunal] que elabore estudos acerca de todos os itens
impactados pela alteração no prazo de execução da obra e posteriormente adote medidas para, mediante
celebração de termo aditivo ao [contrato], efetuar os ajustes que se fizerem necessários no orçamento,
adequando-o ao novo cronograma físico-financeiro do empreendimento.”
“ACÓRDÃO
(...)
9.3.3. elabore estudos acerca de todos os itens impactados pela alteração no prazo de execução da obra de
construção do Anexo ao Edifício-Sede do [tribunal] e, posteriormente, adote medidas para, mediante
celebração de termo aditivo ao [contrato], efetuar os ajustes que se fizerem necessários no orçamento,
adequando-o ao novo cronograma físico-financeiro do empreendimento; [Acórdão nº 2641-51/2007 –
Plenário]”

“Prestação de contas. Obras. acompanhe atentamente a execução dos contratos, observando o respectivo
cronograma de execução e, caso seja necessária a prorrogação de prazo, celebre termo aditivo
tempestivamente, de modo a evitar a execução de serviços sem cobertura contratual. Determinação. Contas
regulares.”
“ACÓRDÃO
2.1. julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando-se quitação aos responsáveis acima indicados;
2.2. determinar à [fundação] que:
2.2.2. acompanhe atentamente a execução dos contratos, observando o respectivo cronograma de execução e,
caso seja necessária a prorrogação de prazo, celebre termo aditivo tempestivamente, de modo a evitar a
execução de serviços sem cobertura contratual, em respeito às prescrições do art. 55, inciso IV, da Lei nº
8.666/93; [Acórdão nº 3113-40/2007 – 2ª Câmara]”
“Auditoria. Obras portuárias. Atrasos na execução em relação ao cronograma inicialmente fixado. Exige-se
o estrito cumprimento do cronograma físico-financeiro, determinando-se a compensação dos atrasos até
agora verificados em fases futuras da obra. Determinação.”
“[ACÓRDÃO]
9.6. determinar à [empresa pública], com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, II do RI/TCU,
que exija do [consórcio]:
[...]
9.6.3. o estrito cumprimento do cronograma físico-financeiro do [contrato], determinando a compensação do
atraso até agora verificado em fases futuras da obra, sem deixar de considerar a possibilidade de aplicação
da regra do art. 78, inciso I, do Estatuto das Licitações, em caso de desatendimento injustificado; [Acórdão
nº 1372-29/2007 – Plenário]”

Por fim, vale ressaltar que até 20/02/2015 a obra não havia sido concluída, pois havia
funcionários trabalhando no Centro de Convenções, indicando que ainda havia serviços a
executar. Vale mencionar que na referida data, não havia mais saldo (financeiro) contratual
a executar, indicando que – ainda que observadas pequenas pendências – houve pagamento
sem a obra estar concluída.
Pelas considerações feitas aqui, é imprescindível um controle de prazos compatibilizado com
o Cronograma Físico-Financeiro, assunto este tratado em jurisprudência do TCU.
Observaram-se falhas no Projeto Básico, com a alteração de serviços que certamente
impactaram no prazo de execução da obra. No entanto, a Fiscalização da UFMA deixou de
relatar e adotar medidas corretivas no sentido de avaliar os motivos para que uma obra com
prazo inicial de 16 (dezesseis) meses não se encontrasse concluída após 48 (quarenta e oito)
meses.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por intermédio do MEMO nº 20/2015 – GAB/PRECAM, endereçado à CGU pelo Ofício
nº 020/2015 – AUDINT/UFMA, A Unidade assim se manifestou:

“O Planejamento da obra foi sim realizado pela UFMA. Exemplo disso é o Projeto Básico (...). Um
ajuste ou outro que tenha sido feito durante a realização da obra é perfeitamente normal e tem
amparo legal (...)”
Acrescenta, ainda, que “(...) São Luís é uma cidade sabidamente com escassez de material de
construção, sendo a maioria dele adquirido em outras praças, quer seja em face do melhor preço, quer
seja pela existência desse material na Cidade de São Luís, o que ocasiona atrasos sucessivos, haja
vista a precariedade da malha rodoviária que nos assiste. A substituição do tipo de fundação é um
exemplo, pois foi tentado montar uma equipe com experiência para execução dos serviços, inclusive,
sendo aventada a hipótese de se trazer uma equipe de fora estado. Houve, também, tratativas nesse
sentido com a mesma equipe que executou as obras do Centro de Eventos da UFG, mas as
dificuldades de contratação se mostraram muito grande, haja vista que, pelas características do solo
da região do centro-oeste, a grande maioria das fundações são do tipo “tubulão”, e não foi possível
encontrar equipe com a experiência desejada para executar os serviços aqui na UFMA.”
Finaliza informando que “Refuta-se veementemente tal assertiva,. Os operários que foram
encontrados na obra (...) estavam corrigindo ou reparando defeitos ou erros encontrados na obra,
uma vez que a obra ainda não havia sido recebida / entregue em definitivo (...)”.
Em nova oportunidade, por ocasião do Ofício nº 021-MR, de 26/01/2016, a Unidade
Examinada assim se manifestou:
“A UFMA sempre conduziu o planejamento das obras. Com isso procura-se evitar decisões
que precisem ser revistas, por falta de informações e conhecimento.
Quanto ao controle de aditivos de prazos, valores e controle de medições o DEPRO/UFMA
vem orientando e monitorando seus fiscais para evitar possíveis prorrogações de prazo sem
justificativas reais e pertinentes.
Quanto alegação da Fiscalização da CGU, sobre possíveis antecipações de pagamento, ou
seja , pagamento por serviços não executados, em função da existência de funcionários da
empresa Lajes trabalhando na obra, quando de uma visita dos senhores auditores da CGU à
obra, em 20/02/2015 e, mencionado na SF 201316813/27, e na época nos posicionamos
dizendo: Refuta-se veementemente tal assertiva. Os operários que foram encontrados na obra
quando ‘...não mais saldo contratual ( financeiro) a executar”, estavam corrigindo ou
reparando defeitos ou erros encontrados na obra, uma vez que a obra ainda não havia sido
recebida / entregue’”.
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Análise do Controle Interno
No que se refere ao Planejamento, não se verificou, por parte da contratante, a
reprogramação dos serviços, assim como o impacto de novas atividades no conjunto da obra.
Adicione-se que, o prazo inicialmente previsto, de 16 (dezesseis) meses, foi desrespeitado
em sucessivas ocasiões e, após 48 (quarenta e oito) meses, a obra ainda não estava concluída.
Quanto a questões mercadológicas ou de alternativas na solução técnica, trata-se de eventos
de prévio conhecimento – tanto da Contratante, quanto dos possíveis interessados – à
licitação da obra e não podem ser evocados para justificar atrasos de praticamente 32 meses.
Por fim, quanto aos pagamentos antecipados, verifica-se que ainda estavam pendentes
serviços de pintura, jardinagem, dentre outros, não se enquadrando na classificação de
“pequenos reparos”.

Mesmo com a nova oportunidade, o Gestor não conseguiu afastar a impropriedade, pois as
evidências coletadas durante os trabalhos de campo foram suficientes e necessárias para
concluir que não houve uma avaliação criteriosa do projeto, acarretando, durante a faze
executiva, alterações de serviços e atrasos consideráveis, chegando a triplicar o prazo
inicialmente previsto
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Nome

CPF/CNPJ

Descrição

C. N. B.
J. A. B. A.

***885.403-**
***005.227-**

Setor de Fiscalização
Engenheiro Fiscal

Recomendações:
1) Acompanhar a evolução dos serviços de acordo com o Planejamento e atentar para os
prazos não cumpridos a fim de propor medidas corretivas objetivando o cumprimento
da execução de acordo com o prazo contratual.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 30 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Realizar o controle dos prazos contratuais, para evitar a sucessivas prorrogações de
prazo.
Classe: Outras recomendações em geral.
Prazo para Atendimento: 60 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

EV 36_8º Termo Aditivo
EV 22_Despacho Fiscalização
EV 07_Dúvida Tecne
EV 42_Ofício nº 44-2013_LAJES
EV 37_Resumo de medições
EV 41_Resumo de medições
EV 20A_Rel. Fot. LAJES
EV 32_Termo MTE
EV 31_Cronograma

Tipo de Documento

Original?

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Ordem de Serviço

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

EV 01-02_Edital de Licitação e DOU
EV 10_1º Termo Aditivo
EV 04-05_Termo de Contrato
EV 08_Ofício DEPRO nº 170
EV 12_Justificativa Aditivo
EV 43_Despacho Fiscal
EV 06_Ordem de Serviço
EV 17_Ofício nº 16_ST-LAJES
EV 39_Despacho 01-08-2013
EV 34_Ofício nº 21_ST-LAJES
EV 23_5º Termo Aditivo
EV 11A_Justificativa LAJES
EV 21_Cronograma
EV 40_9º Termo Aditivo
EV 09_Cronograma
EV 19_4º Termo Aditivo
EV 27-30_Despacho fiscalização
EV 18_Parecer Fiscalização
EV 33_7º Termo Aditivo
EV 28_64ª Reunião Anual da SBPC
EV 03_Ata de Habilitação
EV 15_Parecer Fiscalização
EV 35_Despacho Fiscalização_23-04-2013
EV 14_Ofício nº 12_ST-LAJES
EV 16_3º Termo Aditivo
EV 11_Ofício nº 80_ST-LAJES
EV 25_Paralisação e Prorrogação
EV 13_2º Termo Aditivo
EV 20_Ofício nº 17_ST-LAJES
EV 29_6º Termo Aditivo
EV 38_Ofício nº 36-2013_ST-LAJES

Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Ordem de Serviço
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Inclusão de cláusula de reajuste contratual 18 (dezoito) meses após iniciada a obra.
(014)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060205 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Procedimento: 0001 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fato

Ao elaborar e publicar o Edital Concorrência nº 26/2010 – CEL/PRECAM SIDEC nº
26/2010 (fls. 201 a 258, Vol I, Processo nº 014668/2010-16) e instruir o respectiva Licitação,
a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria GR nº 038-MR, de
02/03/2009/2010 (fl. 200, Vol I, Processo nº 014668/2010-16), não inclui, dentre as
cláusulas contratuais, aquela referente ao reajuste de preços, tal como o comando previsto
no art. 55, III da Lei nº 8.666/1993.
“III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de
preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo
pagamento; (grifos nossos)”

Tal regra somente foi incluída por ocasião de Termo Aditivo de 27/07/2012 (publicado no
Diário Oficial da União de 14/08/2012), praticamente 18 (dezoito) meses após a assinatura
do Termo de Contrato (20/01/2011).
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Descrição

EV 01_Termo de Contrato

Tipo de Documento

Original?

Outros

Não

Parcelamento do objeto. (015)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060103 – PARCELAMENTO DO OBJETO
Procedimento: 0001 – ANÁLISE DO PARCELAMENTO DO OBJETO
Fato
Todas as licitações realizadas foram na modalidade Concorrência, respeitando a modalidade
pertinente à totalidade dos valores das obras.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Inspeção física da execução (016)

Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060207 – INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO
Procedimento: 0010 – INSPEÇÃO FÍSICA - EDIFICAÇÕES
Fato
Assunto objeto das constatações 001, 003, 004, 007 e 010.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Análise de preços (017)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0005 – Sobrepreço - Obras, Bens e Serviços
Fato
Assunto objeto das constatações 003 e 009.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Análise de preços (018)
Tipo de Constatação: Falha Formal
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060206 – PAGAMENTOS CONTRATUAIS
Procedimento: 0002 – VERIFICAÇÃO DE SOBREPREÇO EM OBRAS PÚBLICAS

Fato
Assunto objeto das constatações 003 e 009.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não se aplica.
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Análise do Controle Interno
Não se aplica.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Nome

M. DE L. S. P.
N. S. M. DE F.
L. R.DE F. M.
A. DE J. A. DOS
S.
E. A. S.S.

CPF/CNPJ

***616.163**
***782.133**
***171.083**
***828.572**
***992.023**

Descrição

Engenheira UFMA - Elaboração do
Orçamento
Engenheira UFMA - Elaboração do
Orçamento
Presidente da CPL
Membro da CPL
Membro da CPL

Recomendações:
Evidências:
Atuação da fiscalização dos contratos (019)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060203 – FISCALIZAÇÃO INTERNA
Procedimento: 0001 – Atuação da Fiscalização dos Contratos
Fato
Vide constatações nº 006, 013 e 014.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Acompanhamento do contrato (020)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060207 – INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO
Procedimento: 0009 – Fiscaliz da Execução e Utilização do Objeto
Fato
Assunto abordado nas constatações 006, 013 e 014.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Utilização de BDI em conformidade com a legislação. (021)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Não
Área de Exame: 060201 – FORMALIZAÇÃO LEGAL
Procedimento: 0014 – ADEQUAÇÃO DO BDI
Fato
Ao apresentarem suas propostas, as empresas interessadas apresentaram estrutura do BDI
compatível com o Edital de Licitações, sem inclusão de item estranho.
ato
/F
#

Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Descrição

Evidências BDI_interessadas

Tipo de Documento

Original?

Outros

Não

Restrições à competitividade em processos licitatórios realizados para a contratação de
empresas especializadas na prestação de serviços gráficos. (022)
Tipo de Constatação: Falha Grave
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060102 – OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO
Procedimento: 0009 – Avaliação da Regularidade do Edital
Fato
Conforme esclarecimentos prestados pela UFMA, a contratação de empresas especializadas
na prestação de serviços gráficos tem por objetivo o fornecimento de materiais / produtos
gráficos utilizados como relevante suporte para a consecução de jornadas, congressos,
conferências, ciclo de debates, exposições, aulas, espetáculos, olimpíadas, festivais,
campanhas de educação/conscientização, simpósios, seminários, fóruns, competições
esportivas e outros. Há ainda a distribuição do Kit institucional (guia da UFMA, pasta, bloco
de anotações, caneta, botton e adesivo), que é disponibilizado uma vez a cada início de
período letivo, ou seja, uma vez a cada semestre.
Verificou-se, nos processos internos da UFMA que tratam das contratações de serviços
gráficos no período analisado, que a Universidade tem insistido em lançar editais de licitação
cujo critério de julgamento adotado a priori é o de menor preço global por lote (em alguns
casos, com lote único), mesmo com pedidos de impugnação apresentados e acatados pela
Instituição em certames anteriores contrários à adoção deste critério. O pregão eletrônico no
111/2009, ocorrido em 15/10/2009, adotou o critério de julgamento de menor preço global
POR LOTE, dividindo os 19 itens licitados em dois lotes, após a Pró-Reitoria de Gestão e
Finanças da UFMA atender a pedido de impugnação com esta demanda. O mesmo pedido
de impugnação solicitava que os prazos para entrega de produtos e para retirada de arquivos
(de computador, em formato digital) e demais insumos necessários à execução dos serviços,
respectivamente de 8 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço e 2 horas após a
comunicação da emissão da ordem de serviços, fossem ampliados para não se configurar
“restrição ao caráter competitivo”. Entretanto, este pleito não foi tratado em manifestação
da UFMA acerca do pedido de impugnação, mantendo-se os prazos estabelecidos no edital
da licitação.
O pregão eletrônico no 022/2010, ocorrido em 03/05/2010, adotou o mesmo critério de
julgamento do pregão anterior (menor preço global por lote), mas com 34 produtos gráficos
agrupados em lote único. Na oportunidade, a UFMA rejeitou solicitação de separação de
itens em lote, feita por empresa interessada em participar do certame, “devido ao melhor
gerenciamento e fiscalização do contrato na execução dos serviços”.
O pregão eletrônico no 151/2010, realizado em 07/12/2010, manteve o critério de julgamento
de menor preço global por lote, com 28 produtos gráficos formando um único lote.
Posteriormente, o pregão eletrônico no 78/2012 de 03/07/2012 estabeleceu o critério de
julgamento de menor preço POR ITEM. Na oportunidade, a Pró-Reitoria de Gestão e
Finanças da UFMA emitiu manifestação contrária à solicitação, feita mediante pedido de
impugnação ao edital de licitação, de ampliação do prazo de entrega das mercadorias
estabelecido no edital (oito dias após a emissão da ordem de serviço). Em sua manifestação,

a Pró-Reitoria informa que “para a Universidade Federal do Maranhão, é vantajoso que o
prazo entre a solicitação dos serviços e a devida entrega do objeto não seja muito dilatado,
vez que comprometerá a continuidade e eficácia das atividades realizadas pelo requisitante
dos serviços”.
O pregão eletrônico no 074/2013, realizado em 27/09/2013, manteve o critério de julgamento
de menor preço por item. O pregão eletrônico no 025/2014 de 23/05/2014 também adotou o
critério de menor preço por item, após acatar pedido de impugnação que solicitou a mudança
do critério de julgamento de menor preço por lote, previsto originalmente no edital de
licitação. O mesmo pedido de impugnação solicitava, ainda, a retirada de cláusula que
estabelecia preferência em razão do domicílio do licitante e/ou de seu representante legal,
pleito novamente atendido pelo Sr. pregoeiro oficial e pela Pró-Reitoria de Gestão e Finanças
da UFMA.
Os fatos acima relatados demonstram que a UFMA vem atendendo tempestivamente a
diversos pleitos apresentados nas licitações para contratação de serviços gráficos, no intuito
de evitar restrições ao caráter competitivo destes certames. Entretanto, percebe-se que,
mesmo com entendimentos previamente estabelecidos por parte da Pró-Reitoria de Gestão e
Finanças da UFMA no sentido de promover maior competitividade nas licitações ora
analisadas, em especial quanto ao critério de julgamento adotado, os editais de licitação vêm
mantendo cláusulas que limitam a ampla participação de licitantes com capacidade
operacional para fornecer alguns itens licitados e não os produtos gráficos em sua totalidade,
ou de licitantes sediados em outros Estados da Federação. A manutenção de tais cláusulas
pode resultar em contratações antieconômicas e dano ao erário.
No tocante ao gerenciamento e fiscalização dos contratos de prestação de serviços gráficos,
uma vez contratada(s) a(s) empresa(s) responsável(is) pela prestação dos serviços, a
execução do(s) contrato(s) consiste na entrega dos produtos gráficos e verificação dos seus
quantitativos, mediante demandas dos setores requisitantes. Há que se considerar, ainda, que
os produtos gráficos são solicitados pelos setores requisitantes em parcelas e não em sua
totalidade. Assim, não é razoável justificar a não separação dos itens nas licitações com o
intuito de facilitar o gerenciamento e fiscalização de contratos desta natureza, uma vez que
não há grau elevado de complexidade na execução destas atividades (gerenciamento e
fiscalização).
Com relação aos prazos estabelecidos nos editais, considerando-se que os eventos aos quais
a prestação de serviços gráficos atende apresentam um grau razoável de previsibilidade
(inícios de períodos letivos, eventos de âmbito nacional como seminários, congressos, entre
outros), não se justifica a adoção de prazos tão exíguos para a prestação de serviços desta
natureza. A adoção de prazos com esta dimensão já foi objeto de questionamentos por parte
de empresas interessadas em participar de licitações para contratação de serviços gráficos da
UFMA, como nos pregões eletrônicos nos 111/2009 e 78/2012.
No livro intitulado Licitações & Contratos - Orientações e Jurisprudência do TCU (4a
Edição - Revista, atualizada e ampliada), o Tribunal de Contas da União ressalta o seguinte:
“Princípio da Competição
Nos certames de licitação, esse princípio conduz o gestor a buscar sempre o maior número
de competidores interessados no objeto licitado. Nesse sentido, a Lei de Licitações veda
estabelecer, nos atos convocatórios, exigências que possam, de alguma forma, admitir,

prever ou tolerar, condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter
competitivo da licitação.
Além desses princípios, a Administração Pública deve obediência ainda, dentre outros, aos
princípios da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
Cabe destacar, ainda, algumas manifestações do TCU que abordam o tema da restrição à
competitividade em certames licitatórios:
• Acórdão nº 110/2007 Plenário (Sumário): “As exigências editalícias devem
limitar-se ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a
evitar a restrição ao caráter competitivo do certame.”
• Acórdão nº 112/2007 Plenário (Sumário): “Devem ser evitadas exigências que
comprometam o caráter competitivo da licitação. A licitação deve ser processada e
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos.”
• Acórdão nº 1544/2008 Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator): “Desse
modo, o não-parcelamento pode ser caracterizado como restrição indevida de
competição e prejuízo ao atingimento dos objetivos da licitação, qual seja, garantir
a proposta mais vantajosa para a Administração, mormente tendo-se em conta a
inexistência de razões técnicas ou econômicas que demonstrassem ser o
parcelamento não recomendável no caso dos autos.”
• Acórdão nº 1495/2009 Plenário (Sumário): “A indevida restrição à
competitividade em razão de exigência editalícia que desobedece ao disposto no art.
37, inciso XX I, da Constituição Federal de 1988 e nos arts. 3º, caput e § 1º, inciso
I, e 30, § 6º, da Lei de Licitações e Contratos, conduz à anulação do processo
licitatório.”
• Acórdão nº 2477/2009 Plenário: “Evite a inclusão de itens que restringem
injustificadamente o caráter competitivo do certame e contrariam, dessa forma, o
art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993.”

Por fim, deve-se ressaltar o que estabelece a Lei n.º 8.666/1993, Art. 3º, § 1º, inciso I:
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos
§§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei n.º 8.248, de 23 de outubro de 1991;”
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Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta ao Ofício n° 28368/2015/CGU-PR/MA de 09/12/2015, que encaminhou o
Relatório Preliminar no 201316813, a UFMA manifestou-se por meio do Ofício no GR Nº
021-MR, de 26/01/2016, e seus anexos.
Sobre os prazos para entrega de produtos e para retirada de arquivos (de computador, em
formato digital) e demais insumos necessários à execução dos serviços, estabelecidos nos
editais das licitações ora analisadas, o gestor informou que “é induvidoso que não há a
adoção de prazos exíguos no sentido de restringir a competitividade, mas há, sim, a adoção
de prazos de fornecimento adequados à real e histórica necessidade e/ou demanda da
UFMA”, ressaltando, ainda, “que não há quaisquer restrições legais para a adoção dos
prazos constantes dos editais desta IES”.
No tocante às justificativas apresentadas nos Termos de Referência para a contratação de
materiais gráficos, o gestor informou que “os eventos que demandam o fornecimento de
serviços gráficos também se apresentam para a administração com prazos curtos, e a
contratação de tais serviços só podem ocorrer com aprovação dos departamentos internos
da Universidade, seja por questões (de) interesse institucional ou orçamentárias, realidade
esta que justifica a necessidade de adoção destes prazos no certame, sob pena de frustrar
entrega de materiais gráficos durante a realização dos eventos”.
O gestor esclarece ainda que “pelas mesmas razões acima expostas, não há como especificar
no termo de referência todos os seres requisitantes, os eventos previstos e as estimativas de
público alvo, motivo pelo qual a unidade demandante da contratação, quando da
elaboração do referido termo de referência para registrar preços, apenas toma por base o
histórico das contratações anteriores para estimar os quantitativos”.
Com relação à adoção do critério de julgamento de menor preço global por lote nas licitações
para contratação de serviços gráficos, o gestor manifestou-se da seguinte forma:
“Quanto à realização de licitação por lotes/grupos, como se itens fosse, de fato deve ser
adotada com cautela, por afastar aquelas licitantes que não possam atender a totalidade
dos itens de determinado lote/grupo e por implicar em eventual elevação do custo da
contratação.
Entretanto, quando esta ocorrer, deve ser econômica e tecnicamente viável, justificando-se
a formação de lotes/grupos por itens que guardem afinidade e interdependência técnica
entre si e/ou que atendam a características técnicas uniformes, de modo que se demonstre
a vantajosidade para a administração na contratação por lotes. E é exatamente este o
principal ponto que balizou a decisão desta IES pela realização da licitação em
lotes/grupos.
É de solar clareza que os serviços gráficos contratados pela Universidade Federal do
Maranhão – UFMA são compostos por vários itens que se licitados de forma autônoma
certamente afetariam a integridade do objeto, mostrando-se como a opção mais gravosa
para a Administração.
(...)

Imagine-se que o fornecimento de todos os itens de um quite como este por empresas
distintas, de vários estados brasileiros, com a natural variação dos prazos de entrega,
diferença no padrão de cores e impressão das logomarcas e outros impressos, as eventuais
correções textuais dos impressos, entre uma infinidade de outros fatores impossíveis de
serem elencados nestas poucas linhas. Agora, pelo tamanho do universo acadêmico já
brevemente exposto, imagine quantos eventos poderiam ser profundamente comprometidos
por esta falta de padrão técnico e de atendimento dos prazos”.
Por fim, o gestou informou que “quanto à suposta ocorrência de superfaturamento, não
vislumbramos qualquer base legal que sustente esta afirmação. Primeiro porque o achado
de auditoria partiu de um preceito verdadeiro para chegar a uma errônea conclusão, qual
seja, comparou preços registrados em licitações distintas, que necessariamente envolvem
realidades mercadológicas igualmente distintas, como as pesquisas de mercado realizadas,
que apresentam além de um lapso temporal superior a 06 (seis) meses e realidade de custos
diversos, com participação de empresas diversas, com quantitativos diversos afetando o
preço de escala, e em momentos em que a realidade econômica do Brasil apresentava riscos
para o fornecedor de órgãos públicos em graus também distintos, o que também é uma
variável de preço”.
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Análise do Controle Interno
Sobre a falta de padrão técnico e de atendimento dos prazos que decorreriam da contratação
de serviços gráficos por diversas empresas e não em lote único, como apontado pelo gestor,
a entidade tem total autonomia para definir os parâmetros de qualidade para a contratação
destes serviços e o prazo para entrega dos produtos gráficos correspondentes, podendo,
inclusive, recusar o recebimento de produtos que não atendam às especificações do Termo
de Referência e do Edital de licitação.
Os trabalhos de auditoria não identificaram ocorrência de superfaturamento nas licitações
analisadas. Embora os preços contratados no pregão eletrônico no 151/2010 estejam bem
acima dos preços contratados em outras licitações de serviços gráficos da UFMA, a licitação
seguiu os procedimentos legais na sua realização, sendo contratada a empresa que apresentou
o menor preço global por lote dentre todas as participantes.
Entretanto, em que pese o fato de que as licitações ocorreram em datas diferentes, não é
razoável supor que as mudanças apontadas pelo gestor no cenário macroeconômico e no
setor de mercado ora analisado justifiquem um aumento médio de preços de 226%, chegando
a 2.627% (vide Tabela 01), num lapso temporal de apenas sete meses. Tais variações de
preços podem ser decorrentes, inclusive, das restrições à competitividade apontadas neste
relatório, e por vezes reconhecidas pela própria Pró-Reitoria de Gestão e Finanças da UFMA.
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Manter, nos Editais de futuras licitações para contratação de empresa especializada na
prestação de serviços gráficos, a modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de

Preços, do tipo menor preço por item, mediante o regime de execução indireta, sem
exigência de declaração de representação legal no ato da assinatura do contrato, com
vistas a proporcionar maior competitividade no certame. Nos casos em que a UFMA
optar pelo critério de menor preço global por lote, apresentar justificativa que comprove
a inviabilidade técnica ou econômica do parcelamento do objeto em itens.
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 90 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão
2) Reavaliar os prazos estabelecidos nos editais de licitação para a contratação de serviços
gráficos, tanto para a retirada de arquivos (de computador, em formato digital) e demais
insumos necessários à execução destes serviços, como para a entrega dos
produtos/serviços gráficos após o recebimento das respectivas ordens de serviço, com
vistas a evitar a definição de prazos demasiadamente exíguos/curtos, que restrinjam o
caráter competitivo destes certames.
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 90 dia(s)
Prejuízo:
Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 74/2013.
Carta com Solicitação de separação de itens - Pregão 222010.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 111/2009.
Pedido de impugnação ao Edital de Licitação Pregão
Eletrônico n. 25/2014.
Termo de Homologação do Pregão 151-2010
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 78/2012.
Termo de Homologação - Pregão 22-2010.
Ofício 015-2015-AUDINT-UFMA 02-03-2015
Pedido de impugnação ao Edital de Licitação Pregão
Eletrônico n. 78/2012.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 151/2010.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 22/2010.

Tipo de
Documento

Original?

Edital
Email

Não
Não

Edital
Outros

Não
Não

Outros
Edital
Outros
Ofício
Outros

Não
Não
Não
Não
Não

Edital
Edital

Não
Não

Pedido de impugnação ao Edital de Licitação Pregão
Eletrônico n. 111/2009.
Termo de Homologação - Pregão 74-2013.
Termo de Homologação - Pregão 111-2009
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n. 25/2014.
Memorando Eletrônico UFMA n. 19/2016GAB/PROGF, anexo ao Ofício no GR n. 021-MR, de
26/01/2016.
Termo de Homologação - Pregão 25-2014.
Termo de Homologação - Pregão 78-2012

Outros

Não

Outros
Outros
Edital
Memorando

Não
Não
Não
Não

Outros
Outros

Não
Não

Fracionamento de despesa para a utilização indevida de dispensa de licitação. (023)
Tipo de Constatação: Falha Média
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060103 – PARCELAMENTO DO OBJETO
Procedimento: 0001 – ANÁLISE DO PARCELAMENTO DO OBJETO
Fato
Em análise dos processos licitatórios para contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços gráficos pela UFMA, verificou-se que as notas fiscais abaixo
especificadas não continham descrição detalhada dos serviços prestados pela empresa
contratada:
•
•
•
•
•

Nota Fiscal no 12.530, de 22/12/2009, no valor de R$ 7.890,00;
Nota Fiscal no 12.532, de 22/12/2009, no valor de R$ 1.980,00;
Nota Fiscal no 12.531, de 22/12/2009, no valor de R$ 7.600,00;
Nota Fiscal no 12.529, de 22/12/2009, no valor de R$ 1.560,00; e
Nota Fiscal no 12.533, de 22/12/2009, no valor de R$ 7.950,00.

Nas notas fiscais supracitadas, consta no campo “Descrição do(s) serviço(s)” apenas a
informação de “prestação de serviços gráficos para atender necessidade da UFMA”, sem
discriminação dos produtos adquiridos, com seus respectivos quantitativos e preços
unitários.
Por meio da Solicitação de Fiscalização – SF no 201316813/024, de 10/02/2015, solicitouse à UFMA informações acerca dos serviços gráficos relacionados nestas notas fiscais. Em
resposta, encaminhada por meio do Ofício PROGF no 6/2015 de 27/02/2015, a Pró-Reitoria
de Gestão e Finanças – PROGF/UFMA especificou os serviços relativos a cada uma das
notas fiscais: confecção de exemplares da Revista em Políticas Públicas, folders do
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Revista Interativa, livros destinados ao
Departamento de Biblioteconomia da UFMA e Revista em Políticas Públicas. As aquisições
foram destinadas, segundo informações da Pró-Reitoria de Gestão e Finanças, ao Programa
de Pós-Graduação em Políticas Públicas, ao Núcleo de Ensino a Distância da UFMA e ao
Departamento de Biblioteconomia da UFMA. Entretanto, todas as aquisições foram feitas

sem processo licitatório. Em sua justificativa, a Pró-Reitoria de Gestão e Finanças informou
que:
“Considerando o final do exercício do ano de 2009 (...) bem como a não existência, naquele
momento, de licitação disponível para atendimento da correspondente solicitação, optou-se
por utilizar o processo licitatório Pregão Eletrônico Registro de Preço no 111/2009 –
SIDEC, pelo entendimento de se tratar de contratação de serviços gráficos de modo
abrangente. Tal decisão levou em conta também a preferência de contratação de serviços
gráficos através de processo licitatório já existente ao invés da dispensa de licitação,
embora estivesse o valor da contratação dentro do limite estabelecido em Lei”.
Desta forma, está caracterizada a ocorrência de fracionamento de despesa para a utilização
indevida de dispensa de licitação, uma vez que as notas fiscais foram emitidas na mesma
data e seus valores somados (R$ 26.980,00) extrapolam o limite de dispensa estabelecido no
art. 24, inc. II (R$ 8.000,00), combinado com o art. 23, inc. II, alínea a, ambos da Lei n.º
8.666/1993, in verbis:
“Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior
serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da
contratação:
...
I - para obras e serviços de engenharia:
...
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
...
Art. 24. É dispensável a licitação:
...
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só vez;”
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Manifestação da Unidade Examinada
O gestor manifestou-se sobre a questão por meio do Ofício PROGF no 6/2015 de 27/02/2015,
conforme destacado acima no campo “Fato”.
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Análise do Controle Interno
Conforme análise apresentada no campo “Fato”, ficou evidenciado que o gestor fracionou a
contratação dos serviços gráficos como subterfúgio para praticar indevidamente a dispensa
de licitação.

Cabe destacar, ainda, algumas manifestações do Tribunal de Contas da União - TCU que
abordam o tema do fracionamento de despesas:
• Acórdão nº 935/2007 Plenário (Sumário): “Um dos requisitos para que se
caracterize o fracionamento de despesas é que os objetos licitados separadamente
pudessem ser realizados concomitantemente.”
• Acórdão nº 2575/2009 Plenário (Sumário): “Planeje a atividade de compras, de
modo a evitar o fracionamento na aquisição de produtos de igual natureza e
possibilitando a utilização da correta modalidade de licitação, nos termos do art.
15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/1993.”
• Acórdão nº 1084/2007 Plenário: “Realize o planejamento prévio dos gastos
anuais, de modo a evitar o fracionamento de despesas de mesma natureza,
observando que o valor limite para as modalidades licitatórias é cumulativo ao
longo do exercício financeiro, a fim de não extrapolar os limites estabelecidos nos
artigos 23, § 2°, e 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.”
• Acórdão nº 2090/2006 Primeira Câmara: “Evite o fracionamento de despesa
com a utilização de dispensa de licitação indevidamente fundamentada no art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que o montante das despesas previstas e
contínuas realizadas no decorrer do exercício, a exemplo das aquisições de material
de expediente, de consumo e de gêneros alimentícios, extrapola o limite de dispensa
de licitação.”
• Acórdão nº 367/2010 Segunda Câmara (Relação): “Realize planejamento de
compras a fim de que possam ser feitas aquisições de produtos de mesma natureza
de uma só vez, pela modalidade de licitação compatível com a estimativa da
totalidade do valor a ser adquirido, abstendo-se de utilizar, nesses casos, o art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/1993 para justificar a dispensa de licitação, por se
caracterizar fracionamento de despesa.”
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Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:
Recomendações:
1) Realizar planejamento de compras a fim de que possam ser feitas aquisições e/ou
contratações de serviços gráficos de uma só vez, pela modalidade de licitação
compatível com a estimativa da totalidade do valor a ser adquirido, abstendo-se de
utilizar, nesses casos, o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 para justificar a dispensa
de licitação, por se caracterizar fracionamento de despesa.
Classe: Recomendações Estruturantes
Prazo para Atendimento: 90 dia(s)
Prejuízo:

Executora Indica TCE? Não
UG Destinatária: 154041 - Fundação Universidade Federal - Maranhão

Evidências:
Descrição

Nota Fiscal n. 12.533, de 22-12-09. Valor: R$
7.950,00.
Nota Fiscal n. 12.530, de 22-12-09. Valor: R$
7.890,00.
Nota Fiscal n. 12.531, de 22-12-09. Valor: R$
7.600,00.
Nota Fiscal n. 12.529, de 22-12-09. Valor: R$
1.560,00
Nota Fiscal n. 12.532, de 22-12-09. Valor: R$
1.980,00.
SF nº 201316813_24.
Ofício 015-2015-AUDINT-UFMA 02-03-2015

Tipo de Documento

Original?

Outros

Não

Outros

Não

Outros

Não

Outros

Não

Outros

Não

Solicitação de
Fiscalização
Ofício

Não
Não

Considerações gerais sobre as contratações de serviços gráficos pela UFMA no período
de 2009 a 2014. (024)
Tipo de Constatação: Informação
Compõe relatório: Sim
Área de Exame: 060102 – OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO
Procedimento: 0009 – Avaliação da Regularidade do Edital
Fato
No âmbito da fiscalização da aplicação de recursos do REUNI pela Universidade Federal do
Maranhão, consta representação acerca de supostas irregularidades praticadas pela UFMA
na contratação de serviços gráficos. Por meio da solicitação de fiscalização – SF no
201316813/023, de 17/12/2014, solicitou-se que a UFMA disponibilizasse os processos
relativos à contratação de empresas especializadas na prestação de serviços gráficos
(cartazes, pastas, adesivos, marcadores de página, guia do servidor, guia do estudante, entre
outros) no período de 2010 a 2014, contendo, entre outras documentações, os editais de
licitação, as atas de realização dos pregões eletrônicos, os contratos de prestação de serviços
gráficos celebrados entre a FUMA e as empresas vencedoras das licitações, e as notas fiscais
referentes aos serviços gráficos prestados. Em resposta, a UFMA encaminhou os processos
internos referentes às seguintes contratações, ocorridas no período de 2009 a 2014:
a.

Pregão eletrônico no 111/2009, ocorrido em 15/10/2009. Valor total contratado: R$
607.120,00;

b.
c.
d.
e.
f.

Pregão eletrônico
1.099.230,00;
Pregão eletrônico
2.460.400,00;
Pregão eletrônico
1.092.723,00;
Pregão eletrônico
2.062.888,00; e
Pregão eletrônico
168.280,00.

no 022/2010, realizado em 03/05/2010. Valor total contratado: R$
no 151/2010, ocorrido em 07/12/2010. Valor total contratado: R$
no 78/2012, realizado em 03/07/2012. Valor total contratado: R$
no 074/2013, ocorrido em 27/09/2013. Valor total contratado: R$
no 025/2014, realizado em 23/05/2014. Valor total contratado: R$

O quadro abaixo compara a evolução quantitativa do público-alvo das aquisições de
produtos gráficos (alunos, servidores da UFMA e participantes de eventos promovidos pela
UFMA) com os quantitativos contratados dos produtos de maior materialidade, no período
de 2009 a 2014.

Quadro 01 - Comparação entre público-alvo e produtos gráficos contratados
Público-alvo x Produtos contratados
2009
Alunos matriculados
15.913
Docentes
1.271
Técnicos Administrativos
1.537
Beneficiados em atividades de Extensão (projetos,
cursos e programas)

2010
23.650
1.171
1.506

Guia do Estudante / Universitário / da UFMA
Guia do Servidor
Pasta para eventos
Pasta, em plástico 0,20 transparente ou colorido
Blocos de anotação, formato 15x21 cm
Crachá, com cordão em papel supremo 250g
Convites com envelope, formato 15x21 cm
Pastas com e sem bolso, formatos variados
Adesivo, formato 12x12 cm
Revistas fechadas, formatos e número de páginas
variados
Relatório institucional
Agenda institucional, formato 18x24 cm, 384 págs
Livros fechados, formatos e número de páginas
variados
Camisetas

25.000
7.500

2011
29.526
1.293
1.541

2012
32.693
1.293
1.541

2013
46.050
2.879

2014

128.922 154.207

37.500
75.000

62.500
62.500
31.250
30.000 31.250
75.000 125.000
37.500 62.500

25.000
10.000
10.000
50.000
50.000
50.000
30.000
100.000
50.000

75.000 100.000
20.000
10.000
100.000

35.000

40.000

6.000
70.000
70.000
70.000
50.000
70.000
70.000

6.000
100.000
100.000
120.000
50.000
100.000
100.000

50.000

50.000

15.000
6.000

15.000
6.000

2.500
4.000
5.000

15.600
6.500

Os dados foram obtidos com base nas informações disponibilizadas pela UFMA, em especial
nas justificativas para contratação de serviços gráficos de seus respectivos editais de
licitação. Nas contratações de serviços gráficos ocorridas nos anos de 2009, 2010 e 2011,
não há informação sobre o número de beneficiados em atividades de extensão da UFMA
(projetos, cursos e programas) nas justificativas apresentadas para fundamentar os pedidos
de contratação. Percebe-se uma substancial redução no volume de produtos gráficos
contratados no ano de 2014, em comparação com os volumes contratados nos anos
anteriores.
Em algumas das licitações analisadas, as justificativas apresentadas nos Termos de
Referência para a contratação de materiais gráficos são superficiais e genéricas, sem
especificar os setores requisitantes, os eventos previstos e as estimativas de públicos-alvo
que se pretendia atender. É importante que a UFMA apresente, juntamente com os
quantitativos de produtos gráficos solicitados para contratação, justificativas detalhadas que
comprovem a real necessidade da aquisição dos produtos e quantitativos solicitados.
A representação veicula, ainda, a possível ocorrência de superfaturamento de preços
unitários e a aquisição de quantidades superestimadas de um ano para o outro, na compra de
materiais gráficos. O quadro seguinte apresenta os preços unitários contratados de materiais
gráficos licitados em mais de um dos pregões eletrônicos realizados pela UFMA no período
analisado.

Quadro 02 - Preços unitários contratados de materiais gráficos licitados em pregões eletrônicos realizados
pela UFMA

Pregão 111/2009 Pregão 022/2010 Pregão 151/2010 Pregão 078/2012 Pregão 074/2013 Pregão 025/2014
(out/2009)
(mai/2010)
(dez/2010)
(jul/2012)
(set/2013)
(mai/2014)
Cartaz, formato 31x46 cm
0,255
0,140
0,790
Cartaz, formato 46x64 cm
0,400
0,300
1,420
Folder, formato 21x30 cm
0,070
0,050
0,060
0,670
Folder, formato 31x45 cm
0,150
0,120
0,150
Folder, formato 63x30 cm
0,400
0,500
0,460
Folder, formato 90x30 cm
0,400
0,300
0,490
0,780
Jornal tablóide, formato 35x28 cm, fechado 12 págs
0,700
0,450
Revista, formato 21x30 cm, fechado 60 págs
2,000
2,000
Cartilha, formato 21x21 cm, fechado 24 págs
0,800
0,480
Cartilha, formato 21x15 cm, fechado 24 págs
0,600
0,300
0,740
Panfletos, formato 15x21 cm
0,060
0,023
0,050
0,218
0,160
0,210
Convites com envelope, formato 15x21 cm
0,400
0,200
4,000
0,340
0,620
Selos adesivos, adesivo brilho 90g
0,150
0,080
0,700
Caixa para kit, formato 21x30 cm, fechado
2,000
0,300
1,190
1,370
Botton redondo, tamanho 21mm
0,900
0,980
1,200
0,790
0,690
Caneta, modelo clique
0,440
0,480
0,900
0,370
0,570
1,490
Pasta, em plástico 0,20 transparente ou colorido
1,300
1,980
4,000
2,200
2,830
2,920
Pasta, com bolso, formato 31x44 cm
0,650
0,820
2,000
0,590
0,075
Pasta, sem bolso, formato 23x32 cm
0,490
2,000
Adesivo, formato 12x12 cm
0,350
0,125
1,900
0,360
0,400
Blocos de anotação, formato 15x21 cm
1,250
1,380
3,000
0,770
1,900
0,980
Marcador de página, formato 50x210 mm
0,024
1,200
0,500
Certificado, formato 21x33 cm
0,074
1,200
0,065
0,130
0,470
Crachá, com cordão em papel supremo 250g
0,110
3,000
0,030
0,070
0,540
Guia do servidor, formato 16x22 cm, 280 págs
5,590
9,000
3,200
Guia do estudante, formato 16x22 cm, 200 págs
3,480
9,300
Pasta para eventos com 23x32 cm em couro sintético
50,000
24,000
22,600
Agenda institucional, formato 18x24 cm, 384 págs
14,000
5,700
Cartaz, formato 31x64 cm
0,100
0,800
Filipeta 120g, tamanho 11,5x15,5 cm
0,130
0,065
Panfletos, formato 30x42 cm
0,380
0,330
Etiqueta adesiva para CD/DVD, tamanho 11,5x11,5
0,015
0,130
Envelope CD/DVD, tamanho 12,5x12,5 cm
0,030
0,240
Cartão de visita institucional, formato 9x5 cm
0,170
0,240
Cartela de selos adesivos, 90g, 2,5 cm de diâmetro
0,020
0,020
DESCRIÇÃO

Os valores destacados em negrito na tabela acima correspondem aos maiores preços
unitários contratados pela UFMA por cada produto gráfico. Nota-se que o pregão eletrônico
no 151/2010, realizado em dezembro de 2010, concentra grande parte dos maiores preços
unitários contratados, com valores substancialmente acima daqueles contratados no pregão
eletrônico no 022/2010, ocorrido em maio do mesmo ano.
A título de comparação, os 8 (oito) itens de maior valor contratados no pregão eletrônico no
151/2010 que também foram licitados no pregão eletrônico no 022/2010, apresentaram um
custo total de R$ 985.000,00. Considerando os preços contratados destes produtos no pregão
eletrônico no 022/2010, os mesmos produtos teriam sido adquiridos a um custo total de R$
302.250,00, o que representa um aumento de 225,9% ou R$ 682.750,00 no valor pago.
Ressalte-se que o pregão eletrônico no 151/2010 ocorreu apenas sete meses após o pregão
eletrônico no 022/2010, e que a mesma empresa foi contratada para a execução dos serviços
gráficos.
A tabela abaixo, com valores em R$, detalha a comparação entre os preços contratados nos
pregões eletrônicos nos 022/2010 e 151/2010, considerando os 8 (oito) itens de maior valor
contratados no pregão eletrônico no 151/2010.

Tabela 01 - Comparação entre preços unitários contratados nos pregões eletrônicos nos 022/2010 e 151/2010

Principais itens adquiridos no Pregão 151/2010: COMPARAÇÃO entre os preços dos Pregões 151/2010 (dez) e 022/2010 (mai)

ITEM
17
22
25
12
18
19
21
26

DESCRIÇÃO
Pasta, em plástico 0,20 transparente ou colorido
Blocos de anotação, formato 15x21 cm
Crachá, com cordão em papel supremo 250g
Convites com envelope, formato 15x21 cm
Pasta, com bolso, formato 31x44 cm
Pasta, sem bolso, formato 23x32 cm
Adesivo, formato 12x12 cm
Guia do servidor, formato 16x22 cm, 280 págs
TOTAL

QTDE
50.000
50.000
50.000
30.000
50.000
40.000
50.000
10.000

PREGÃO 151/2010
PREGÃO 022/2010
DIF % MELHOR VALOR TOTAL MELHOR VALOR TOTAL Pregões 22 e
LANCE
PREGÃO
LANCE
PREGÃO
151 / 2010
4,00
200.000
1,98
99.000
102,0%
3,00
150.000
1,38
69.000
117,4%
3,00
150.000
0,11
5.500
2627,3%
4,00
120.000
0,20
6.000
1900,0%
2,00
100.000
0,82
41.000
143,9%
2,00
80.000
0,49
19.600
308,2%
1,90
95.000
0,13
6.250
1420,0%
9,00
90.000
5,59
55.900
61,0%
985.000
302.250
225,9%

Cabe destacar, ainda, que os itens ‘Pasta para eventos com 23x32 cm em couro sintético’ e
‘Agenda institucional, formato 18x24 cm, 384 págs’ foram contratados em pregões
posteriores ao pregão eletrônico no 151/2010 a preços bem menores, como pode ser
verificado na tabela abaixo:
Tabela 02 - Comparação entre preços unitários contratados no pregão eletrônico no 151/2010 e pregões
posteriores
Pregão 151/2010 Pregão 078/2012 Pregão 074/2013
(dez/2010)
(jul/2012)
(set/2013)
Pasta para eventos com 23x32 cm em couro sintético
50,000
24,000
22,600
Agenda institucional, formato 18x24 cm, 384 págs
14,000
5,700
DESCRIÇÃO

Embora os preços contratados no pregão eletrônico no 151/2010 estejam bem acima dos
preços contratados em outras licitações de serviços gráficos da UFMA, a licitação seguiu os
procedimentos legais na sua realização, sendo contratada a empresa que apresentou o menor
preço global por lote dentre todas as participantes.
Em justificativas apresentadas nos Termos de Referência para fundamentar as contratações
de serviços gráficos, a UFMA relata a “falta de condições operacionais da Gráfica
Universitária para a execução dos serviços em quantidade e qualidade requerida”. Por
meio da Solicitação de Fiscalização – SF no 201316813/024, de 10/02/2015, solicitou-se à
UFMA informar a situação atual e previsão de conclusão das obras para Reforma e
Ampliação da Gráfica Universitária, bem como as demais providências adotadas para suprir
as deficiências operacionais da Gráfica Universitária.
Por meio do Ofício PROGF no 6/2015 – GAB de 27/02/2015, a Pró-Reitoria de Gestão e
Finanças – PROGF/UFMA encaminhou os seguintes esclarecimentos:
“A obra de reforma e ampliação da Gráfica Universitária da UFMA, objeto do Contrato no
37/2010-CPL/PRECAM, SICON no 48/10, foi concluída em outubro de 2010, conforme
atesta o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, emitido pelo Departamento de Obras
– DEPRO/PCU/UFMA, datado de 19/10/2012 (Anexo 1).
Quanto às providências adotadas para suprir as deficiências operacionais da Gráfica
Universitária da UFMA, informamos que, após sua reforma e ampliação, a Gráfica
Universitária dispõe hoje de suporte físico e equipamentos para atender às principais
demandas de impressos administrativos, livros, periódicos e para divulgação de eventos da
instituição.
...

O maquinário, atualizado em 2008-2009, é composto de equipamentos modernos, que
fornecem qualidade de matrizes e impressão, acompanhada por suporte de insumos (papel,
chapas, filmes, tintas, químicos) periodicamente alimentados para atender ao crescente
número de pedidos.
...
Apesar das melhorias nas instalações e atualizações de equipamentos, o quadro de pessoal
não acompanhou essa evolução, o que compromete o volume e prazos na apresentação dos
serviços. Atualmente, a Gráfica conta com a seguinte equipe:
1 Diretor
1 Auxiliar Administrativo
3 Técnicos em Artes Gráficas
2 Impressores
1 Encadernador
1 Auxiliar de encadernação
Desses oito servidores, seis são considerados técnicos especializados para a realização de
serviços gráficos, número insuficiente para fazer funcionar o maquinário existente, de modo
a atender à demanda da instituição. Para as cinco máquinas offset, totalmente funcionais,
a GU dispõe de apenas dois impressores, portanto três equipamentos sempre estão parados.
Os impressores, na maioria das vezes, são os mesmos que operam as guilhotinas, a
alceadeira, a coladeira etc.
Ainda no mês de março/2015 serão instalados dois equipamentos para a impressão de
serviços com pequenas tiragens, os quais exigem, pelo menos, dois operadores
especializados.
A Gráfica Universitária, como se vê, tem potencial para atender a grande número de
serviços gráficos, por possuir equipamentos equivalentes aos da maioria das gráficas que
prestam serviços a esta instituição, carecendo apenas da reposição e adequação do seu
quadro de pessoal, o que ainda não ocorreu por falta de autorização de vagas”.
Desta forma, segundo as informações prestadas pela PROGF/UFMA, a obra de reforma e
ampliação da Gráfica Universitária foi concluída em outubro de 2012, conforme Termo de
Recebimento Definitivo encaminhado em anexo ao Ofício PROGF no 6/2015 – GAB de
27/02/2015, e a Gráfica possui maquinário adequado para atender as demandas por serviços
gráficos da Universidade, carecendo da contratação de técnicos para operar estes
equipamentos.
A representação encaminhada à CGU aponta, ainda, um suposto pagamento no valor de R$
396.561,00 por serviço descrito como folder, em papel couché 170 g, com a quantidade no
detalhamento do gasto indicando 1 (um). Em consulta ao Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br/), foram identificadas as seguintes notas de
empenho:
Quadro 03 - Notas de empenho para aquisição de materiais gráficos

Nota
de
Empenho
2010NE90118
3

08/07/201
0

Valor
(R$)
396.561,0
0

Qtd
e
1

2010NE90118
5

08/07/201
0

300.000,0
0

1

2010NE90224
1

26/10/201
0

274.807,5
0

1

2012NE80033
8

30/04/201
2

324.600,0
0

1

Data

Descrição
GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO /
ACABAMENTO
000018422
FOLDER,
FORMATO 63X30CM, ABERTO, A 4X4 CORES,
PAPEL COUCHÊ 170G, 2 DOBRAS, VERNIZ
RESERVA.
GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO /
ACABAMENTO
000018422
FOLDER,
FORMATO 63X30CM, ABERTO, A 4X4 CORES,
PAPEL COUCHÊ 170G, 2 DOBRAS, VERNIZ
RESERVA.
GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO /
ACABAMENTO
000018422
FOLDER,
FORMATO 63X30CM, ABERTO, A 4X4 CORES,
PAPEL COUCHÊ 170G, 2 DOBRAS, VERNIZ
RESERVA.
GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO /
ACABAMENTO 000018422 MARCADOR DE
PAGINA, FORMATO 50X210MM, EM COUCHÊ
LISO, 230 G/M2, 4X4 CORES IGUAIS

A análise dos processos internos da UFMA referentes às contratações de serviços gráficos
permitiu identificar os produtos gráficos correspondentes a cada uma destas notas de
empenho, com seus respectivos quantitativos e preços unitários. Os valores empenhados e
posteriormente pagos por estes produtos estão de acordo com os quantitativos e preços
unitários de materiais gráficos contratados por meio de pregões eletrônicos. Com vistas a dar
maior transparência aos empenhos e pagamentos efetuados, a UFMA deve corrigir as
informações relativas a estas notas de empenho, de forma a apresentar a descrição detalhada
dos produtos gráficos que integram cada nota de empenho, com seus respectivos
quantitativos e preços unitários.

ato
/F
#

Identificação do Responsável Potencial:
Agentes Relacionados ao Fato Constatado:

Evidências:
Descrição

Termo de Homologação do Pregão 151-2010
Solicitação de Fiscalização nº 201316813_23 Serv Gráficos.
Termo de Homologação - Pregão 111-2009
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n.
111/2009.
Termo de Homologação - Pregão 22-2010.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n.
74/2013.

Tipo de Documento

Original?

Outros
Solicitação de
Fiscalização
Outros
Edital

Não
Não

Outros
Edital

Não
Não

Não
Não

Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n.
151/2010.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n.
25/2014.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n.
22/2010.
Termo de Homologação - Pregão 25-2014.
Edital de Licitação - Pregão Eletrônico n.
78/2012.
SF nº 201316813_24.
Ofício 015-2015-AUDINT-UFMA 02-03-2015
Termo de Homologação - Pregão 74-2013.
Termo de Homologação - Pregão 78-2012
2.2

Edital

Não

Edital

Não

Edital

Não

Outros
Edital

Não
Não

Solicitação de
Fiscalização
Ofício
Outros
Outros

Não
Não
Não
Não

Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal.
3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está
adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.
Do montante fiscalizado de R$ 57.754.295,92 (cinquenta e sete milhões setecentos e
cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), referentes
a valores iniciais de R$ 44.713.594,28 (quarenta e quatro milhões setecentos e treze mil
quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) e posteriormente aditivados em
R$ 13.040.746,64 (treze milhões quarenta mil setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e
quatro centavos) foi identificado prejuízo de R$ 2.824.096,99 (dois milhões oitocentos e
vinte e quatro mil e noventa e seis reais e noventa e nove centavos), podendo chegar a R$
3.902.238,94 (três milhões novecentos e dois mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e
quatro centavos), caso os pagamentos dos serviços relativos à construção da Biblioteca
Central.
A respeito do fato de atrasos nas obras financiadas com recursos do REUNI, durante as
análises foi possível identificar situações graves, conforme se destacam, a seguir, as
situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a efetividade do Programa/Ação
fiscalizado.
Sobre as obras de construção do Prédio do Centro Pedagógico Paulo Freire:
1. Pagamento indevido, sem justa motivação e fora de cobertura contratual. Valor extracontratual executado de R$ 318.832,25;

2.

Ausência de detalhamento e demonstrativos que justificassem aditivos em obra;

Sobre as obras de construção do Prédio do Centro de Convenções da Universidade Federal do
Maranhão – UFMA:
1. Insuficiência de informações relativas ao controle geométrico de serviços de
movimentação de terra; Ausência de levantamento topográfico do terreno natural; Ocorrência
de superfaturamento decorrente de pagamento por aquisição de material extraído de jazida
localizada no próprio campus da Universidade e sem ônus para a Contratada;
2. Erro grave na estipulação de quantidade de serviços essenciais e de grande impacto
financeiro;
3.

Projeto básico insuficiente e inapto a fundamentar o procedimento licitatório; e

4. Prejuízo ao Erário no montante de R$ 1.878.995,25 (um milhão oitocentos e setenta e oito
mil novecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Sobre as obras de construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA:
1. Superfaturamento por quantidade no valor de R$ 945.101,74 (novecentos e quarenta e
cinco mil, cento e um reais e setenta e quatro centavos) e superestimativa de quantitativos no
valor de R$ 1.078.141,95 (Um milhão, setenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e noventa
e cinco centavos) nos serviços de construção do edifício da Biblioteca Central da UFMA.
Sobre a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços gráficos pela
UFMA:
1.
Restrições à competitividade em processos licitatórios realizados para a contratação
de empresas especializadas na prestação de serviços gráficos

