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RESUMO 

Trata-se de auditoria realizada no Ministério das Cidades, na Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza – Seinf e na Caixa Econômica Federal, no período compreendido entre 

16/5/2015 a 8/7/2015. 

A presente auditoria teve como objeto a fiscalização das obras do Programa de Mobilidade 

Urbana e Trânsito – BRT Senador Fernandes Távora/ Expedicionários localizadas em Fortaleza/CE.  

As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 

a) Projeto básico deficiente ou desatualizado. 

Os indícios de irregularidades encontrados no projeto básico do corredor de ônibus Senador 

Fernandes Távora/ Expedicionários são concernentes ao projeto básico deficiente; à ausência de estudo 

de viabilidade técnica; e à ausência de aprovação do projeto básico. 

Quanto às falhas relacionadas ao projeto básico, verificou-se que não houve a realização de 

estudos de desapropriação, embora a Prefeitura de Fortaleza/CE tenha publicado o Decreto 13.091/2013, 

declarando como de utilidade pública as vias onde será implantado o trecho 1 do Corredor Troncal 

Senador Fernandes Távora/Expedicionários. 

Também foram encontradas falhas no projeto de pavimentação, devido à inexistência de 

justificativas para as alternativas de pavimento aprovadas em projeto, à ausência de memórias de cálculo 

de seu respectivo dimensionamento e à divergência entre a solução de sub-base prevista no projeto e na 

adotada no orçamento-base do edital de licitação para o pavimento rígido. Tais falhas correspondem a 

16,97% do valor total inicialmente contratado. Dessa forma, o percentual identificado é materialmente 

relevante frente ao valor total contratado.    

Além disso, não foi encontrado um adequado estudo de interferências, constando os custos 

envolvidos, bem como uma matriz contendo a responsabilidade pela execução e/ou remanejamento das 

redes com os respectivos prazos de conclusão. 

Também não foi realizado um mapeamento das jazidas comerciais existentes na região, 

tendo essa equipe de auditoria apresentado uma pedreira comercial com distância de transporte da brita 

até a usina inferior à da escolhida em projeto. Também não foram encontradas as justificativas técnicas 

para as jazidas selecionadas em projeto, bem como os ensaios de caracterização inerentes. 

No que se refere ao estudo de viabilidade técnica-econômica do empreendimento, constatou-

se a existência apenas do estudo econômico, não tendo sido apresentado pelo auditado o estudo de 

viabilidade técnica. Dentre outras consequências, a ausência de um correto estudo de viabilidade  

impossibilita avaliar se a realização do empreendimento é viável e se atenderá a demanda esperada, 

entendendo-se que tal irregularidade é materialmente relevante para a consecução dos objetivos do 

empreendimento.  

Por fim, constatou-se que o projeto básico e/ou executivo não foi acompanhado das devidas 

aprovações por parte das autoridades competentes, tendo sido apresentado apenas uma Declaração de 

Projeto que continha a informação de que o projeto estava completo e podia ser licitado. 

Notadamente quanto às irregularidades identificadas no projeto básico deficiente e na 

ausência do estudo de viabilidade técnica-econômica, entende-se que tais falhas possuem potencialidade 

de ocasionar prejuízos ao erário, além de configurar graves desvios aos princípios constitucionais a que 

está submetida a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade e da eficiência. 

Por essas razões, entende-se que tais indícios estão enquadrados no disposto no art. 117, § 

1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 (LDO/2016). Ou seja, o presente achado recebeu classificação de pIG-

P (proposta de irregularidade grave com recomendação de paralisação). 
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b) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido para itens de 

fornecimento de materiais e/ou serviços 

Os indícios de irregularidade encontrados são pertinentes ao orçamento básico do Edital 

8/CLFOR/2015, especialmente no que concerne ao: (i) sobrepreço decorrente de quantitativo 

inadequado; e (ii) sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de 

materiais e/ou equipamentos.  

Quanto ao sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado, evidenciou-se na licitação e 

contratação da obra o valor de R$ 9.587.985,19, decorrente da aprovação de um orçamento de referência 

deficiente e impreciso, culminando numa diminuição do valor contratado de R$ 30.260.434,01 para 

R$ 20.672.448,82 após o 1º Termo Aditivo. 

Por fim, acerca do sobrepreço decorrente da ausência do BDI reduzido em itens 

orçamentários fornecidos por empresas de especialidades própria e diversas, constatou-se que houve a 

incidência de BDI de 26,95% para aquisição dos itens tubos de concreto armado, Classe PA-1, para 

águas pluviais, em vez da aplicação do BDI reduzido previsto Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário, 

contrariando o disposto na Súmula TCU 253/2010, acarretando num sobrepreço de R$ 233.865,65 (ref.: 

3/2015). 

Cabe ressaltar que o sobrepreço decorrente de quantitativos inadequados detectado no 

contrato foi elidido após atuação da Mandatária da União (Caixa), readequando-o por meio do 1º Termo 

Aditivo, permanecendo ainda o sobrepreço de R$ 233.865,65 (ref.: 3/2015), decorrente de ausência de 

BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

c) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e 

julgamento. 

Verificou-se a ocorrência de indícios de irregularidade no Edital de RDC 8/CLFOR/2015, 

para a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de 

transporte público nas avenidas Sen. Fernandes Távora/Expedicionários, alusivos à: (i) realização de 

licitação presencial, sem a justificativa adequada; (ii) exigência, para fins de capacitação técnico-

profissional, de comprovação de que a empresa possui em quadro permanente, na data da licitação, 

profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica de obra com características semelhantes ou 

demonstração de vínculo permanente, como sócio ou empregado registrado; e (iii) exigência, para fins 

de qualificação econômico-financeira, de apresentação de patrimônio líquido mínimo, 

concomitantemente com prestação de garantia de fiel cumprimento do contrato. 

d) Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação prévia do 

projeto pela CEF e início das obras sem a respectiva emissão da Autorização de Início de Execução do 

Objeto (AIO). 

Constatou-se a realização de licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratação 

para contratação da execução do Trecho 1 do corredor de transporte público nas Avenidas Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários sem o encaminhamento prévio à CEF do projeto para fins de análises 

técnicas e emissão de pareceres pertinentes, contrariando o Acórdão 2099/2011 – TCU – Plenário. 

Verificou-se, ainda, que houve determinação, pela Seinf, para início da execução dos 

serviços sem a emissão da respectiva Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO) por parte da 

CEF, somente a partir da qual o empreendimento estaria hábil ao recebimento de recursos federais, 

configurando uma conduta que submeteu o empreendimento a riscos, os quais se materializaram na 

paralisação da obra. 

Para as demais questões da matriz de planejamento, não foram identificados achados de 

auditoria. 

A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo 
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aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas: 

a) Existem estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômico-financeira do 

empreendimento? 

b) Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 

c) A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foram 

adequadas? 

d) A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 

e) O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e 

preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços? 

f) Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos 

apresentados no projeto básico / executivo? 

g) Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores 

de mercado? 

h)  A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da obra? 

i)  O procedimento licitatório foi regular? 

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União (Portaria-TCU n. 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU n. 168 

de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos 

pelo TCU (Portaria-Segecex n. 26 de19 de outubro de 2009). Nenhuma restrição foi imposta aos exames. 

Nesse sentido, foram montadas as matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados. 

Foram utilizadas especialmente as seguintes técnicas de auditoria: exame documental e visita ao local 

onde ocorrerá a implantação do sistema de mobilidade urbana. 

No exame documental foram analisados, entre outros, os seguintes documentos: edital, 

orçamento base, projetos, justificativas para utilização do RDC presencial, Termo de Compromisso, 

Carta-Consulta e estudo de viabilidade econômica. 

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 100.000.000,00, valor da 

última versão do Plano de Trabalho atualizado em outubro/2014, referente ao repasse aprovado pelo 

Ministério das Cidades, do Orçamento Geral da União, para execução das obras do BRT de Fortaleza 

Senador Fernandes Távora/Expecidionários. O valor de contrapartida é de R$ 96.291.890,00, totalizando 

o valor do investimento em R$ 196.291.890,00. 

Entre os benefícios estimados desta fiscalização, cita-se o aumento da expectativa de 

controle pelas entidades jurisdicionadas, o que induz maiores cuidados dos gestores na condução da 

coisa pública e, consequentemente, o aprimoramento dos atos de gestão das entidades. 

As propostas de encaminhamento para as principais constatações contemplam manifestação 

preliminar da Seinf acerca dos indícios de irregularidades classificados como pIG-P, audiência de 

responsáveis e oitivas da Seinf/Fortaleza e da empresa contratada para execução do trecho 1 do Corredor 

Fernandes Távora/Expedicionários. 

Por fim, cumpre informar que a relatoria desse processo foi atribuída ao Exmo. Ministro 

Marcos Bemquerer, em observância ao art. 18-A da Resolução-TCU 175, de 25 de maio de 2005, a qual 

estabelece que os processos constituídos em razão de fiscalização de obras públicas serão distribuídos 

ao Relator que detiver em sua lista de unidades jurisdicionadas a unidade da federação em que esteja 

localizada a obra. 

 

 

 
 



 

 

 

 

5 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará 

Sumário 

 
I. Apresentação ....................................................................................................................................... 6 

II. Introdução .......................................................................................................................................... 8 

II.1. Deliberação que originou o trabalho ........................................................................................ 8 

II.2. Visão geral do objeto .................................................................................................................. 8 

II.3. Objetivo e questões de auditoria ............................................................................................. 10 

II.4. Metodologia utilizada............................................................................................................... 11 

II.7. Benefícios estimados da fiscalização ....................................................................................... 12 

III. Achados de auditoria ..................................................................................................................... 12 

IV. Conclusão ........................................................................................................................................ 32 

V. Proposta de encaminhamento ........................................................................................................ 35 

APÊNDICE A - Matriz de Achados ...................................................................................................... 37 

APÊNDICE B - Matriz de Responsabilização ....................................................................................... 49 

APÊNDICE C - Dados da obra .............................................................................................................. 55 

APÊNDICE D - Achados reclassificados após a conclusão da fiscalização .......................................... 58 

APÊNDICE E - Despachos .................................................................................................................... 59 

ANEXO A - Deliberações ...................................................................................................................... 64 

 

  



 

 

 

 

6 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará 

 

I. Apresentação 

1. Trata-se de fiscalização realizada no Ministério das Cidades, na Prefeitura Municipal de 

Fortaleza/CE e na Caixa Econômica Federal, inserida no Fiscobras 2016, em cumprimento ao Acórdão 

664/2016- TCU-Plenário, que tem como objeto as obras do Programa de Mobilidade Urbana e Trânsito 

– BRT Senador Fernandes Távora/ Expedicionários localizadas em Fortaleza/CE. 

2. O Ministério das Cidades, por meio da Portaria 185, de 24 de abril de 2012,  divulgou o 

resultado da seleção pública de cartas-consulta para acesso a recursos do Programa PAC – Mobilidade 

Grandes Cidades, inseridos na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), 

contemplando, dentre os beneficiados integrantes do Grupo MOB 1, o Município de Fortaleza (Carta-

Consulta 000128.02.73/2011-89), com valor previsto de repasse do Orçamento Geral da União no total 

de R$ 100.000.000,00, para implantação do BRT – Av. Senador Fernandes Távora/Av. Expedicionários 

(ligação troncal do Terminal de Integração do Conjunto Ceará, passando pelo Terminal de Integração 

da Parangaba, incluindo a sua reforma e ampliação, até a Praça Coração de Jesus – zona central de 

Fortaleza).  

3. A documentação inerente ao empreendimento com vistas à celebração do correspondente 

Termo de Compromisso, incluindo o respectivo Plano de Trabalho, foi enviada à Caixa Econômica 

Federal, constituindo, na então Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural (Gidur/Fo, atual 

Gerência Executiva de Governo - Gigov/Fo), o Processo 2650.0402093-29/2013.  

4. O referido instrumento foi firmado em 22/11/2013, sob número 0402093-

29/2013/Ministério das Cidades/Caixa, tendo por Compromitente a União Federal, por intermédio do 

Ministério das Cidades (na qualidade de repassador dos recursos), representada pela Caixa Econômica 

Federal; por Compromissária a Prefeitura Municipal de Fortaleza; e por Interveniente Executor a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura do Município de Fortaleza (Seinf). 

O valor total do ajuste foi de R$ 125.291.890,00, dos quais, R$ 100.000.000,00 a serem transferidos pela 

Compromitente e R$ 25.291.890,00 a serem alocados pela Compromissária, a título de contrapartida 

municipal. 

5. Em outubro de 2014 foi apresentado novo Plano de Trabalho, objetivando a alteração do 

plano de aplicação para acréscimo de R$ 71.000.000,00 no valor da contrapartida municipal, para fins 

de cobertura de custos com desapropriações. O Laudo de Análise Técnica de Engenharia (LAE) e a 

Síntese do Projeto Aprovado (SPA) foram emitidos pela CEF inicialmente para o corredor inteiro (15,73 

Km de extensão), em novembro de 2014, com base no orçamento paramétrico, tendo o projeto sido 

considerado viável sob os aspectos abordados. 

6. Após a referida aprovação, a primeira licitação para a execução das obras foi realizada na 

modalidade RDC Contratação Integrada (RDC 8/2014), com data de abertura das propostas em 

27/1/2015, tendo sido deserta.  

7. Após isso, a Seinf realizou análises que constataram a necessidade de modificação do 

orçamento-base da licitação em face de inconsistências detectadas (índice de reajustamento 

desatualizado; quantificação de terraplenagem e pavimentação; inserção de defensas metálicas nas alças 

do viaduto; composição do pavimento rígido e elementos de drenagem; atualização dos preços de 

paisagismo). Foi então lançada nova licitação, novamente na modalidade RDC Contratação Integrada 

(RDC 6/2015), com abertura das propostas em 24/4/2015, a qual resultou fracassada, em face de a única 

proposta apresentada afigurar-se superior ao valor estimado para a contratação. 

8. Objetivando identificar os motivos para o insucesso, a Seinf realizou estudos e constatou a 

necessidade de modificação na modalidade de licitação, tendo a obra sido dividida em três trechos: (i) o 

trecho 1 que vai da Av. D do Conjunto Ceará (Rua José Mendonça) ao Terminal da Lagoa (Av. 
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Fernandes Távora x José Bastos), perfazendo uma extensão de 5,7km; (ii) o trecho 2 que vai do Terminal 

da Lagoa (Av. Fernandes Távora x José Bastos) até a Av. Expedicionários, perfazendo uma extensão de 

4,8km; e (iii) o trecho 3 que vai da Av. Expedicionários até a Rua Barão do Rio Branco e Senador 

Pompeu, perfazendo uma extensão de 5,2 km. 

9. Em 6/5/2015, o órgão setorial específico para a realização de licitações da Prefeitura de 

Fortaleza expediu o edital do certame RDC Presencial 8/2015 para a contratação do trecho 1 e teve como 

empresa vencedora a Tecnocon - Tecnologia em Construções LTDA. com o valor contratado de 

R$ 30.260.434,01.     

10. Quanto aos trechos 2 e 3, ainda não há previsão de lançamento de seus editais. Dessa forma, 

convém mencionar que esta fiscalização abrangerá apenas o trecho 1 do corredor de ônibus Senador 

Fernandes Távora/ Expedicionários. 

I.2. Importância socioeconômica 

10. A implantação das obras e intervenções do Corredor Troncal da Av. Sen. Fernandes 

Távora/Expedicionários tem por objetivo atender diretamente ao município de Fortaleza, principalmente 

a ligação da área de expansão urbana de Parangaba/Montese e o conjunto Ceará com a Área 

Central/Aldeota e, os bairros de Genibaú, Autran Nunes, Henrique Jorge, Itaoca, Jardim América, 

Benfica, Fátima, dentre outros, salientando os seguintes aspectos:  

a) Interligação de diversos corredores viários, com prioridade para o transporte coletivo, 

criando condições de acessibilidade e mobilidade para a população de Fortaleza;  

b) Alteração da preponderância da configuração radial e estabelecimento de uma 

configuração onde a malha seja formada por corredores de transporte radiais e perimetrais, interligando 

às áreas de urbanização prioritária e ao centro antigo;  

c) Implantação de um sistema viário hierarquizado composto por vias arteriais, coletoras e 

locais, em função do seu papel na estruturação urbana da região;  

d) Favorecimento da ligação leste/oeste, com a interligação de outros corredores viários, 

criando o corredor troncal Senador Fernandes Távora/Expedicionários, o que permitirá o 

estabelecimento de corredor de transporte troncal, articulação com outras vias, padronização da seção 

transversal e sinalização de orientação adequada; e  

e) Implantação de eixo viário complementar para suportar o tráfego geral desviado da Av. 

Expedicionários, em função da criação de faixa preferencial para o transporte coletivo troncal, com 

ônibus articulado.  

11. O Corredor Troncal da Av. Sen. Fernandes Távora/Expedicionários será implantado para 

promover a mobilidade de uma ampla área da cidade, propiciando também acesso aos terminais do 

Conjunto Ceará, Parangaba à área central e ao bairro de Aldeota.  

12. O Corredor compreende vias que interligam a região do Conjunto Ceará à área central de 

Fortaleza, passando pelas regiões de Parangaba e Montese, próximas ao aeroporto. Compõem um 

corredor que se inicia pelas ruas paralelas José Mendonça e Dr. Perílio Teixeira, nas imediações do 

Conjunto Ceará, e se desenvolve pela Avenida Senador Fernandes Távora, Gomes Brasil, Eduardo 

Perdigão e Germano Frank, contornando a Lagoa de Parangaba, passando pelo terminal de Parangaba, 

seguindo pelo eixo composto pelas Ruas Almirante Rubim, César Rossas, 15 de Novembro e Av. do 

Aeroporto, até a Avenida dos Expedicionários, terminando junto à área central, com o binário da Rua 

Senador Pompeu e da Avenida Barão do Rio Branco.  

13. Esses arruamentos, no seu conjunto, perfazem uma extensão de 15.637 m. Outras ruas 

poderão sofrer alterações pontuais, nas áreas de influência das interseções, quer seja no ajustamento da 

diretriz, perfil longitudinal ou quando forem necessários outros tipos de operações de beneficiação.  
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14. O objetivo principal do projeto é o de melhorar a circulação de veículos nestas vias, 

priorizando a circulação dos transportes coletivos, por meio de alteração na geometria das vias, 

implantando corredores de circulação exclusiva de ônibus, remanejamento de vias (dando especial 

ênfase às paradas de ônibus), estabelecimento de sentidos de tráfego e melhoria da geometria dos 

cruzamentos (com a inserção quando necessário de ilhas direcionais). 

15. Dentre os benefícios esperados após a implantação do Corredor Fernandes 

Távora/Expedicionários, espera-se que: 

a) o volume de automóveis trafegando nesse corredor cresça a uma taxa 5% ao ano entre 

2014 e 2018, 4% ao ano entre 2019 e 2023 e 3% ao ano entre 2024 e 2033; note-se que entre dezembro 

de 2003 e julho de 2013 a frota de automóveis de Fortaleza-CE cresceu à média de 5,8% ao ano;  

b) haja um incremento de tráfego de 20% na abertura da via com a conclusão da duplicação;  

c) o tráfego de coletivos cresça a uma média de 1,1% ao ano (taxa equivalente a do 

crescimento populacional da cidade de Fortaleza nos últimos 10 anos);  

d) a quantidade de ônibus circulando no corredor passe para 3.413 veículos/dia quando da 

abertura da via. 

II. Introdução  

II.1. Deliberação que originou o trabalho  

16. Em cumprimento ao Acórdão 664/2016 – Plenário, realizou-se a auditoria Ministério das 

Cidades, Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE e Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Ceará, 

no período compreendido entre 16/05/2016 e 08/07/2016. 

17. Dentre as razões que motivaram esta auditoria, destacam-se: (i) a materialidade dos valores 

envolvidos; e (ii) o fato da obra ser localizada na capital do Estado, racionalizando recursos e gastos 

com deslocamento; e (iii) a relevância social das obras de mobilidade urbana para a capital cearense. 

II.2. Visão geral do objeto  

18. O corredor Fernandes Távora / Expedicionários tem por objetivo a ligação troncal do 

Terminal de Integração do Conjunto Ceara, localizado na Zona Sudoeste da Cidade, à Praça Coração de 

Jesus – Zona Central do Município, passando pelo Terminal de Integração da Parangaba. O escopo do 

projeto inclui, além do corredor, a reforma e ampliação do Terminal de Integração da Parangaba.  

19. As principais características são:  

- Extensão do corredor: aproximadamente 15,7 km;  

- Extensão de ciclovia: aproximadamente 4,4 km.  

20. De acordo com a Carta Consulta aprovada pelo Ministério das Cidades, o valor total do 

projeto é de R$ 196,3 milhões, sendo R$ 125,3 milhões para obras, trabalho social, projeto e 

gerenciamento e R$ 71,0 milhões para desapropriações.  
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Figura 1 - Mapa de Localização do BRT - Sen. Fernandes Távora/Expedicionários no Município de 

Fortaleza 

 

Figura 2 - Detalhe do BRT - Sen. Fernandes Távora/Expedicionários 

21. O citado corredor de 15,7 km de extensão, é formado pelas vias José Mendonça (restauração 

viária), Perilo Teixeira (restauração), Sen. Fernandes Távora (restauração), Professor Gomes Brasil 

(restauração), Eduardo Perdigão (restauração), Dedé Brasil (restauração), Germano Frank/Almirante 

Rubim/César Rosas (alargamento da via), 15 de Novembro (alargamento), Carlos Jereissati 

(alargamento), Aeroporto (alargamento), Expedicionários (restauração), Senador Pompeu (restauração) 

e Barão do Rio Branco (restauração). 

22. O empreendimento será operado por meio de linhas troncais de ônibus articulados e 

padronizados, além de uma ciclovia com 4,4 km na parte central de algumas avenidas.  

23. A execução da intervenção proposta será efetuada em três trechos, assim definidos:  

Trecho 1 
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24. O trajeto parte da Av. D do Conjunto Ceará (Rua José Mendonça) ao Terminal da Lagoa 

(Av. Fernandes Távora x José Bastos), perfazendo uma extensão de 5,7 km, com serviços de restauração 

da Rua José Mendonça, Rua Perilio Teixeira e Av. Senador Fernandes Távora, compreendendo os 

serviços de recuperação ou reconstrução da pavimentação, implantação de micro e macro drenagem, 

correções ou adequações na geometria das vias, implantação de sinalização viária, com medidas efetivas 

de segurança para os usuários das vias, regularização das calçadas/passeios e implantação de 

rampas/guias nos cruzamentos para acessibilidade de pessoas com deficiência. 

25. As obras do Trecho 1 já foram licitadas e contratadas com regime de empreitada por preço 

unitário, tendo o projeto sido aprovado na Caixa. O início das obras depende de emissão de Autorização 

de Início de Objeto - AIO, que hoje aguarda autorização do Ministério das Cidades.  

Trecho 2 

26. O trajeto parte do Terminal da Lagoa (Av. Fernandes Távora em cruzamento com José 

Bastos) até a Av. Expedicionários, perfazendo uma extensão de 4,8 km, compreendendo os serviços de 

alargamento de trechos de avenidas: Av. Germano Frank, Rua Almirante Rubim, Rua César Rossas e 

Av. 15 de Novembro, implantação da via do Aeroporto, restauração das vias Av. Professor Gomes 

Brasil, Rua Eduardo Perdigão, Av. Silas Munguba, compreendendo os serviços de recuperação ou 

reconstrução da pavimentação, implantação de micro e macro drenagem, correções ou adequações na 

geometria das vias, implantação de sinalização viária, regularização das calçadas/passeios e implantação 

de rampas/guias rebaixadas nos cruzamentos para acessibilidade. 

27. Está incluída neste trecho, a reforma e ampliação do Terminal de Integração da Parangaba, 

passando da área atual de 12.000 m2 para 22.000 m2, representando um acréscimo de área de mais de 

80%, tornando o terminal compatível com a demanda prevista em projeto e a passagem inferior da Av. 

Gen. Osório de Paiva sob a Rua Eduardo Perdigão.  

28. A previsão de investimentos para o Trecho 2 é de aproximadamente R$ 79,7 milhões para 

obras (incluindo a passagem inferior da Av. Gen. Osório de Paiva sob a Rua Eduardo Perdigão, cujo 

valor previsto é de R$ 15,5 milhões), R$ 2,9 milhões para projetos, R$ 1,4 milhão para gerenciamento, 

R$ 3,1 milhões para trabalho social e R$ 71,0 milhões para desapropriações/reassentamentos, 

totalizando R$ 158,1 milhões.  

Trecho 3 

29. O trajeto parte da Av. Expedicionários até a Rua Barão do Rio Branco e Senador Pompeu, 

perfazendo uma extensão de 5,2 km com serviços de restauração da Av. dos Expedicionários, Rua 

Senador Pompeu e Rua Barão do Rio Branco, compreendendo os serviços de recuperação ou 

reconstrução da pavimentação, implantação de micro e macro drenagem, correções ou adequações na 

geometria das vias, implantação de sinalização viária, regularização das calçadas/passeios e implantação 

de rampas/guias rebaixadas nos cruzamentos para acessibilidade de pessoas com deficiência.  

30. A previsão de investimentos para o Trecho 3 é de aproximadamente R$ 18,7 milhões para 

obras, R$ 0,8 milhão para projeto e R$ 0,4 milhão para gerenciamento, totalizando R$ 19,9 milhões.  

II.3. Objetivo e questões de auditoria  

31. A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar as obras do Programa de Mobilidade Urbano 

e Trânsito - BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionários. 

32. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo 

aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas: 

a) Questão 1: Existem estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômico-financeira 

do empreendimento? 

b) Questão 2: Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 
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c) Questão 3: A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) 

foram adequadas? 

d) Questão 4: A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi 

adequada? 

e) Questão 5: O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de 

quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus 

serviços? 

f) Questão 6: Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os 

quantitativos apresentados no projeto básico / executivo? 

g) Questão 7: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com 

os valores de mercado? 

h) Questão 8: A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação 

da obra? 

i) Questão 9: O procedimento licitatório foi regular? 

II.4. Metodologia utilizada  

33. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União (Portaria-TCU n. 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU n. 168 

de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos 

pelo TCU (Portaria-Segecex n. 26 de19 de outubro de 2009). 

34. Nesse sentido, foram montadas as matrizes de planejamento, de procedimentos e de achados. 

Foram utilizadas especialmente as seguintes técnicas de auditoria: exame documental e visita ao local 

onde ocorrerá a implantação do sistema de mobilidade urbana. 

35. No exame documental foram analisados, entre outros, os seguintes documentos: edital, 

orçamento base, projetos, justificativas para utilização do RDC presencial, Termo de Compromisso, 

Carta-Consulta e estudo de viabilidade econômica. 

36. O exame dos preços unitários dos serviços foi feito por meio de curva ABC, técnica na qual 

os itens orçamentários são ordenados de forma decrescente com base em seu valor total. A amostra de 

preços analisados representa 81,04% do valor global do trecho 1 do Corredor de ônibus Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários. 

37. A análise acerca da regularidade dos quantitativos incluídos na planilha orçamentária foi 

feita apenas sobre os 21 primeiros itens mais materialmente relevantes da planilha orçamentária, 

conforme curva ABC. 

II.5. Limitações inerentes à auditoria  

38. Dentre os procedimentos selecionados por esta equipe, na fase de planejamento da 

fiscalização, não foi possível verificar a efetividade da fiscalização do órgão concedente (Ministério das 

Cidades) sobre o andamento da execução do Termo de Compromisso e nem verificar a existência da 

aprovação formal do edital da licitação por esse Ministério, em razão da falta de tempo para análise de 

todos os procedimentos previstos na matriz de planejamento.  

II.6. Volume de recursos fiscalizados  

39. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 100.000.000,00, valor da 

última versão do Plano de Trabalho atualizado em outubro/2014, referente ao repasse aprovado pelo 

Ministério das Cidades, do Orçamento Geral da União, para execução das obras do BRT de Fortaleza 

Senador Fernandes Távora/Expecidionários. O valor de contrapartida é de R$ 96.291.890,00, totalizando 
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o valor do investimento em R$ 196.291.890,00. 

II.7. Benefícios estimados da fiscalização  

40. Entre os benefícios estimados desta fiscalização, cita-se o aumento da expectativa de 

controle pelas entidades jurisdicionadas, o que induz maiores cuidados dos gestores na condução da 

coisa pública e, consequentemente, o aprimoramento dos atos de gestão das entidades. 

 

III. Achados de auditoria  

III.1 – Projeto Básico deficiente ou desatualizado. 

III.1.1 - Tipificação do achado: 

Classificação – Proposta de irregularidade grave com recomendação de paralisação (pIG-P). 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO - Os indícios de irregularidades se 

enquadram no disposto no art. 117, § 1º, da Lei 13.242/2015 (LDO/2016), por: (i) serem materialmente 

relevantes, uma vez que as deficiências encontradas no projeto de pavimentação se referem a itens que 

perfazem 16,97% do valor total contratado; (ii) apresentam potencialidade de ocasionar prejuízos ao 

erário, haja vista que o presente achado poderá propiciar pagamentos indevidos e antieconômicos; e 

configuram graves desvios aos princípios constitucionais a que está submetida a administração pública 

federal, notadamente o princípio da legalidade, já que houve afronta ao disposto no art. 2º, inciso IV, da 

Lei 12.462/2011. 

Além disso, as falhas relacionadas à ausência de comprovação da viabilidade técnica do empreendimento 

trazem dúvidas acerca dos potenciais benefícios que poderá haver para a comunidade em face da 

execução das obras. Esse indício também é materialmente relevante, uma vez que se refere à 

integralidade dos recursos federais repassados, apresenta potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário, 

e configura graves desvios aos princípios constitucionais a que está submetida a Administração Pública, 

notadamente o princípio da eficiência. 

III.1.2 - Situação encontrada: 

41. Durante os trabalhos realizados por esta equipe de auditoria, foram verificados indícios de 

irregularidade pertinentes ao projeto básico do trecho 1 do corredor Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários, especialmente no que concerne a (o): (i) projeto básico deficiente, notadamente 

no tocante à ausência de estudos de desapropriação, de estudos geológicos e geotécnicos, além de falhas 

relacionadas aos projetos de pavimentação e de interferências; (ii) ausência de estudo de viabilidade 

técnica; e (iii) ausência de aprovação do projeto básico.   

I)  Projeto básico deficiente 

42. Os projetos existentes no edital RDC Presencial 8/2015 são peças integrantes do projeto 

executivo da obra, o qual foi desenvolvido pelo Consórcio VBA/COBA em 2003 (peça 39) e que passou 

por uma revisão interna no âmbito da Seinf em 2015, conforme resposta ao questionamento realizado 

por esta equipe de auditoria (Peça 40, p. 1). 

43. Verifica-se grande desatualização do projeto, haja vista sua elaboração em 2003 e sua 

utilização em procedimento licitatório apenas em 2015, 12 anos depois. Nesse ínterim, é possível que a 

conformação urbana de Fortaleza/CE tenha sido modificada, tornando o projeto possivelmente obsoleto. 

44. Analisando tais projetos, constatou-se a inexistência de elementos essenciais para integrar 

um projeto básico, conforme descrição contida no art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011 e na OT-IBR 

01/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, acolhida como critério de 

auditoria pelo TCU por meio do Acórdão 632/2012-TCU-Plenário, tais como a ausência de estudos de 

desapropriação e falhas relacionadas aos projetos de pavimentação, interferências e de estudos 
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geológicos e geotécnicos. 

a) ausência de estudos de desapropriação 

45. Não foram encontrados estudos que demonstrem que os imóveis situados próximo à 

implantação do empreendimento serão ou não objeto de desapropriação. 

46. Em reunião realizada em 20/5/2016 com os técnicos da Seinf, foi informado à equipe de 

auditoria que a implantação do trecho 1 do corredor de transporte público nas avenidas Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários não acarretaria nenhum tipo de desapropriação de imóveis 

localizados na região da obra.  

47. Porém, em 13/3/2013, o Prefeito de Fortaleza publicou o Decreto 13.091, declarando como 

de utilidade pública, para fins de desapropriação, todos os imóveis, benfeitorias e servidões localizadas, 

dentre outros, na Rua Dr. José Mendonça e Rua Dr. Perílio Teixeira, no trecho entre a Avenida “D” e a 

avenida Senador Fernandes Távora (peça 41), área onde será implantado o trecho 1. 

48. Conforme as disposições do Decreto-Lei 3.365/1941 (art. 6º), a expedição do Decreto de 

utilidade pública inaugura fase declaratória da desapropriação, sendo que é nessa fase onde é realizada, 

dentre outras, a identificação das propriedades e respectivas áreas dos imóveis. 

49. Todavia, em que pese o início da fase executória com a publicação do decreto, não foram 

encontrados quaisquer estudos concluindo que os imóveis situados próximos à implantação do trecho 1 

do BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionário não seriam objeto de desapropriação, bem como não 

houve nenhuma estimativa dos impactos sociais e financeiros inerentes. 

50. Trata-se de deficiência grave de projeto, que pode impactar o regular andamento do 

empreendimento, uma vez que problemas relacionados à desapropriação acarretam atrasos ou até 

paralisações na execução das obras. 

b) projeto de pavimentação: 

51. Foram encontradas falhas no projeto de pavimentação apresentado pela Seinf, em especial: 

(i) ausência de justificativas para as alternativas aprovadas para o pavimento; (ii) ausência de memórias 

de cálculo do dimensionamento do pavimento do projeto; e (iii) divergências entre a solução de sub-

base prevista no projeto e na adotada no orçamento-base do edital de licitação para o pavimento rígido. 

Tais falhas representam 16,97 % do valor total inicialmente contratado (peça 37). 

b.1) ausência de justificativas para as alternativas do pavimento aprovadas em projeto 

52. Na análise dos projetos relacionados ao pavimento, verificou-se que todo o trecho 1 terá uma 

sub-base de 15 cm com o emprego de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, uma base de 

17 cm estabilizada granulometricamente com mistura de solo-brita (50/50). Quanto ao revestimento, 

será utilizado o Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ com espessura de 5 cm para as ruas 

José Mendonça e Dr. Perilo Teixeira e com uma espessura de 7,5 cm para a av. Senador Fernandes 

Távora (peça 42, p. 2, 3 e 6, respectivamente). 

53. No que concerne ao pavimento rígido, foram projetados para os trechos de parada de ônibus 

uma sub-base de solo estabilizado granulometricamente, base de brita graduada, ambas com espessuras 

de 15 cm. Já o revestimento será de placas com concreto projetado com FCK=35 Mpa com espessura de 

24 cm (peça 42, p. 4). 

54. Tendo sido questionada para apresentar as justificativas para as alternativas do pavimento 

aprovadas em projeto, a Seinf encaminhou, em meio digital, um arquivo intitulado Relatório de Projeto 

– Estudo Geotécnico, Ensaio e Cálculos da Pavimentação (peça 43, 44, 45 e 46).  

55. Entretanto, após a análise, constatou-se que o arquivo contém apenas os estudos geotécnicos 

do subleito que foram realizados na extensão de todo o trecho, consistindo na realização de ensaios para 
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conhecimento da constituição das camadas do pavimento atualmente existente e características 

geotécnicas do subleito das vias integrantes do corredor de transporte, bem como estudos 

deflectométricos (FWD) e cálculo dos Índices de Gravidade Global (IGG), não contendo quaisquer 

estudos que justificassem as escolhas dos materiais e espessuras selecionados em projeto para o 

pavimento flexível e rígido.  

56. No que concerne à escolha dos materiais constituintes do pavimento, é importante ressaltar 

que ao se elaborar projeto de obra rodoviária, faz-se necessário verificar o binômio adequabilidade 

técnica/economicidade pois, em geral, para um empreendimento com determinadas características têm-

se várias soluções técnicas possíveis e a opção por determinado tipo deve estar pautada na 

economicidade, de tal forma que se alcance o menor impacto no custo final de cada serviço. 

57. Segundo os especialistas em obras rodoviárias Salomão Pinto e Ernesto Preussler: 

as especificações para os materiais da camada de base, são em geral, mais rigorosas do que para 

materiais de sub-base, em termos de: resistência, plasticidade, graduação e durabilidade. Os materiais 

mais comumente utilizados consistem de produtos de britagem, mistura de solos e materiais britados. 

A base pode também ser executada com materiais tratados ou estabilizados com aglomerantes como 

o cimento Portland, betume, cal, cinzas volantes e mistura desses aglomerantes. Deve ser dada 

consideração ao uso de tais materiais tratados para camadas de base, se forem economicamente 

viáveis, particularmente quando materiais não tratados, apropriados, forem escassos. (PINTO 

Salomão e PREUSSLER Ernesto, Pavimentação Rodoviária, ed. 2, IBP, 2010) 

58. O projeto básico em questão não indicou a adequabilidade técnica em se utilizar tanto a sub-

base flexível granular sem estabilização granulométrica e base estabilizada granulometricamente com 

mistura de solo-brita (50/50) nas camadas do pavimento flexível. No tocante à economicidade, também 

não foram apresentados estudos que tenham justificado as escolhas feitas, quando existem outros tipos 

de sub-base e bases flexíveis granulares que poderiam ter sido utilizadas no projeto. Essas mesmas 

observações valem para as camadas do pavimento rígido. 

59. Para se ter uma ideia da variabilidade de preços entre os vários tipos de bases estabilizadas 

granulometricamente, os preços do Sicro/Ceará com desoneração (ref.: jan/2015) indicam os seguintes 

custos unitários de serviços: base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Item 2 S 02 

200 01) = R$ 9,38/m³; base de solo estabilizado granulometricamente com mistura solo-areia na pista 

AC (Item 2 S 02 210 52) = R$ 24,21/m³; base de solo estabilizado granulometricamente com mistura 

solo-brita (Item 2 S 02 220 00) = R$ 35,74/m³; base de brita graduada (Item 2S 02 230 00) = R$ 58,89/m³.  

60. Como nesses custos unitários do Sicro não estão computados os custos com os transportes 

de materiais, já que as distâncias médias de transportes (DMTs) variam caso a caso, conforme a 

localização das jazidas de solo, areia e brita, determinados tipos de base que utilizam material mais 

barato podem ficar economicamente inviáveis se as distâncias forem muito grandes e o gasto com 

transporte inviabilizar a utilização desse material ou ainda se as características químicas e físicas do 

agregado impossibilitarem sua utilização na base. 

61. Contudo, a adoção de determinado tipo de base quando existirem outras opções a princípio 

mais econômicas, deve ser precedida de análises técnicas adequadas, mediante estudos de localização 

de jazidas, ensaios laboratoriais que indiquem a composição físico-química dos materiais, dentre outros 

procedimentos essenciais à especificação da melhor opção para determinado empreendimento, 

considerando-se o binômio adequabilidade técnica/economicidade. 

62. No caso do projeto básico da av. Senador Fernandes Távora/Expedicionários - trecho 1, não 

se verificou a existência de justificativas das soluções escolhidas. Ademais, ressalta-se que foi adotada 

em projeto a base de solo-brita para o pavimento flexível e brita graduada para o pavimento rígido, que 

a princípio possuem custo unitário mais alto do que o de outros tipos de base, dessa forma, entende-se 

que há indícios de que as soluções técnicas adotadas no projeto não observaram o critério da 

economicidade. 
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b.2) ausência de memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento do projeto 

63. Quanto ao dimensionamento do pavimento, também não foram encontradas memórias de 

cálculo que justificassem a espessura das camadas que integram os pavimentos rígido e flexível e nem 

o cálculo do total de suas espessuras. 

64. No que concerne ao dimensionamento do pavimento flexível, denominado de Método do 

DNER, a espessura total do pavimento é em função do número N (número que informa quantas 

repetições de carga-padrão o pavimento flexível irá receber ao longo de sua vida útil) e do Índice de 

Suporte Califórnia - ISC ou CBR das camadas.  

65. O número N pode ser determinado por meio de estudo de tráfego. Além de ser um parâmetro 

para o dimensionamento da espessura total do pavimento, é por meio dele que é possível se determinar 

a espessura mínima do revestimento betuminoso a ser empregado no pavimento. Já o ISC ou CBR é um 

ensaio laboratorial padronizado que serve para determinar a capacidade de suporte de um solo 

compactado. 

66. Já para o dimensionamento de pavimento de concreto estruturalmente armado, conforme 

Manual de Pavimento Rígidos do DNIT, 2005, é baseado na determinação das tensões atuantes e dos 

momentos fletores. O Cálculo estrutural é conduzido conforme as prescrições da Norma NBR 6118, 

considerando-se o emprego de telas soldadas produzidas com aço CA-60. Para o concreto do pavimento, 

considera-se que a sua resistência seja superior a 25 Mpa, para que se tenha uma resistência ao desgaste 

compatível com o grau de solicitação imposto ao pavimento rodoviário. 

67. Porém, não foram constatadas quaisquer memórias de cálculo dimensionando as espessuras 

das camadas dos pavimentos selecionados em projeto para o trecho 1 do corredor Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários. Tal situação demonstra-se temerária tendo em vista que a falta ou deficiência 

de um dimensionamento pode ocasionar sérios riscos à segurança dos usuários que trafegam pela via.   

68. Além disso, a falta de memórias de cálculo detalhando o dimensionamento do pavimento 

também traz dúvidas quanto à necessidade de uso de camadas mais nobres de base de brita graduada ou 

de base de solo estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita, conforme foi adotado no caso 

concreto, corroborando o apontamento realizado no subitem anterior. 

b.3) divergências entre a solução de sub-base prevista no projeto e na adotada no orçamento-base do 

edital de licitação para o pavimento rígido. 

69. Conforme visto anteriormente, o projeto do trecho 1 do corredor de ônibus Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários previu para os trechos de parada de ônibus uma sub-base de solo 

estabilizado granulometricamente e base de brita graduada, ambas com espessuras de 15 cm (peça 42, 

p. 4).  

70. Entretanto, diferentemente do previsto no projeto, o orçamento-base do edital de licitação 

RDC Presencial 8/CLFOR/2015 trouxe como solução uma sub-base de concreto rolado de 10 cm, em 

substituição às camadas de base e sub-base previstas em projeto, sendo a solução de sub-base de concreto 

rolado a adotada no contrato (peça 36, p. 1, 3, 5). 

71. Na análise feita por essa equipe de auditoria, não foram encontradas quaisquer justificativas 

para tal alteração. Também não foram verificadas as razões para a escolha da sub-base de concreto 

rolado, bem como memórias de cálculo de seu dimensionamento. 

72. Tal fato, apenas corrobora com as deficiências encontradas no projeto de pavimentação, 

mostrando a fragilidade e desatualização dos projetos existentes, levantando dúvidas sobre a segurança 

do empreendimento. 

73. Cabe consignar que essa situação é grave, na medida em que é possível que serão executados 

serviços com especificações e técnicas diferentes das previstas em projeto, podendo afetar a durabilidade 
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do pavimento executado. 

c) Falhas nos estudos de interferências 

74. Acerca das possíveis interferências que ocorrerão com os demais sistemas públicos ou 

privados que passam na via e seu consequente remanejamento, tais como redes de águas, redes de 

esgotos, redes elétricas de alta e baixa tensão, redes de gás, dentre outras, solicitou-se, por meio do 

Ofício 3-135/2016, à Seinf que fossem apresentados os estudos de interferências com os demais sistemas 

que passam pela via (peça 15).  

75. Em atendimento ao ofício, a Seinf apresentou quatro plantas contendo as interferências 

previstas na obra relacionadas a rede de telefonia, rede de gás, rede de esgoto e rede de água (peça 47). 

76. No entanto, em que pese a existência desse levantamento, não foram apresentados os custos 

envolvidos, bem como uma matriz contendo a responsabilidade pela execução e/ou remanejamento das 

redes com os respectivos prazos de conclusão. Cabe ressaltar que a ausência de tais estudos poderá 

ensejar eventuais atrasos na obra.  

77. Além disso, verifica-se que, ante a ausência de definição de responsabilidades pelo 

remanejamento das redes, é possível que as concessionárias impactadas (gás, esgoto, água e telefonia) 

sequer tenham conhecimento do problema e não autorizem a execução dos serviços, o que poderá 

acarretar paralisação da obra. 

d) Falhas nos estudos geológicos e geotécnicos 

78. No que concerne a falhas identificadas nos estudos geológicos e geotécnicos apresentados 

pela Seinf, constatou-se: (i) a inexistência de um mapeamento das jazidas comerciais da região; e (ii) a 

ausência de justificativas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto. 

(i) inexistência de um mapeamento das jazidas comerciais da região 

79. No relatório de estudos geológicos e geotécnicos encaminhados pela Seinf, foram 

selecionadas duas jazidas em projeto: a de solo Jojoba e a pedreira Pyla. Porém, não foram observados 

outros estudos realizados nas jazidas da região, analisando a possibilidade de extração das jazidas que 

atendessem os requisitos técnicos necessários e que se mostrassem viáveis economicamente. 

80. Com intuito de verificar a existência de outras pedreiras comerciais na região, realizou-se 

uma busca no sítio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC 

(http://www.fiec.org.br/sindicatos/sindibrita/). Constatou-se a existência de uma lista de empresas 

cadastradas que fornecem brita, situadas próximas ao Município de Fortaleza, cujo material fornecido 

poderia ter sido investigado e selecionado em projeto (peça 48). 

81. Tomando como exemplo a primeira da lista, a BRITACET, em seu sítio, verifica-se que ela 

já forneceu brita paras obras do Metrô de Fortaleza/CE, além da Duplicação da CE 060, da CE 065 e 

BR 116, todas obras viárias, algumas delas de grande vulto (peça 49). 

82. No que concerne à distância de transporte da brita - da pedreira até o local onde será usinada 

para ser posteriormente empregada na camada de base de solo-brita -, evidencia-se uma menor DMT, 

com distância de 12,6 km, para a brita extraída da pedreira BRITACET em relação à DMT adotada em 

projeto de 26,70 km para a brita da pedreira Pyla, conforme peça 50, p. 1 e 2, respectivamente. Caso o 

projeto tivesse previsto em projeto a pedreira BRITACET em vez da Pyla, haveria uma economia de 

R$ 127.456,41, de acordo com a peça 51. 

(ii) a ausência de justificativas técnicas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto. 

83. No que concerne às justificativas técnicas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto, 

no item 3 do relatório dos estudos geológico e geotécnicos (peça 43, p. 5), é dito apenas que houve a 

realização de ensaios de caracterização nas amostras de brita da pedreira Pyla e que o material obtido na 
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pedreira é de qualidade adequada. No entanto, não foram observados no relatório quaisquer tipos de 

ensaios relacionados ao material da pedreira que demonstrassem que sua extração seria tecnicamente 

viável. 

84. Da mesma forma, não houve justificativas adequadas para a exploração da jazida de solo 

Jojoba. A Seinf apresentou um quadro resumo dos ensaios laboratoriais realizados no solo da jazida. 

85. Entretanto, tais ensaios eram concernentes à execução de uma outra obra localizada no trecho 

da av. Alberto Craveiro. Além disso, o material advindo da jazida foi empregado na camada de subleito 

dessa via (peça 43, peça 44 e peça 45, p. 37-50; p. 1-50; e p. 1-12, respectivamente), diferentemente da 

finalidade do material a ser aplicado no trecho 1 da obra em questão, que será empregado nas camadas 

de sub-base e base (mais nobres e de maior exigência quanto ao material). 

86. Em que pese os ensaios apresentados serem concernentes à outra obra e finalidade, esta 

equipe de auditoria realizou uma análise nos dados existentes nos ensaios e constatou que muitos deles 

apresentaram ISC inferiores ao limite permitido em norma para o seu uso em camadas de sub-base ou 

de base. 

87. A camada de sub-base proposta no projeto para o trecho 1 da obra é a estabilizada 

granulometricamente sem mistura. Conforme a Norma DNIT 139/2010-ES – Pavimentação – Sub-base 

estabilizada granulometricamente, dentre as exigências que o material deve cumprir para ser empregado 

nas camadas de sub-base é a de que apresente um ISC ou CBR >= 20%.  

88. Todavia, conforme se observa nos resultados dos ensaios (peça 43, peça 44 e peça 45, 37 a 

50; p. 1 a 50; e p. 1-12, respectivamente), dos dezessete ensaios realizados, 10 apresentaram CBR abaixo 

dos 20%. O resultado dessa análise demonstra que o solo existente na jazida não possui características 

uniformes e que caso ainda permaneça em projeto, faz-se necessário a realização de novos ensaios de 

caracterização, identificando cada ponto de coleta dos furos e mapeando a área onde o solo da jazida 

atenda às exigências mínimas de projeto. 

II) Ausência de estudos que comprovem a viabilidade técnica do empreendimento 

89. Por meio do Ofício 2-135/2016-Equipe de Auditoria (peça 14), solicitou-se à Seinf que fosse 

encaminhado o estudo de viabilidade técnica e econômica do empreendimento. No entanto, em resposta 

ao ofício, a Secretaria encaminhou apenas o estudo de viabilidade econômica, não apresentando o estudo 

de viabilidade técnica. 

90. A finalização de uma obra pública é evento que depende de várias etapas que se iniciam 

muito antes da licitação propriamente dita. A realização dessas etapas prévias ao edital é fundamental 

para o sucesso na construção do empreendimento. A fase preliminar à licitação é requisito para a tomada 

de decisão de licitar. 

91. O estudo de viabilidade consiste em análises e avaliações de alternativas para a concepção 

da obra e de seus componentes e instalações. Nessa etapa, urge analisar e escolher a melhor solução que 

responda ao programa de necessidades sob o aspecto legal, técnico, econômico, social e ambiental. 

Também devem ser definidos métodos, prazos de execução e analisada a compatibilidade entre os 

recursos disponíveis e a necessidade a ser satisfeita. 

92. Para a correta avaliação, uma informação fundamental deve ser produzida: as estimativas de 

custos das alternativas estudadas. Tais estudos deverão ser desenvolvidos com base em custos históricos, 

índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, avaliações paramétricas, correlações ou comparação 

com projetos similares. 

93. Ademais, é essencial estudar a futura demanda do empreendimento, estimando suas receitas 

e o tamanho da população beneficiada, sempre com base em estudo de alternativas de traçado, de 

localização de estações etc. 
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94. O estudo de viabilidade, assim, será constituído por estudos e desenhos que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, bem como por relatório contendo a 

descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características principais, critérios, índices, 

parâmetros empregados, demandas a serem atendidas e pré-dimensionamento dos elementos da obra. 

95. Nesse sentido, este Tribunal também tem reforçado a necessidade da elaboração de estudos 

de viabilidade técnica previamente à contratação de obras públicas. Apresenta-se o voto condutor do 

Acórdão TCU 2.411/2010 – Plenário: 

12. Forçoso salientar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal é assente quanto à necessidade de 

elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica para obras de engenharia (v.g. Acórdãos 

2.674/2009, 2.510/2009, 2.425/2009 e 1.837/2009, todos do Plenário). 

13. Assim sendo, a utilização de um EVTEA deficiente não permite realizar estimativa adequada 

para o orçamento do empreendimento, tampouco concluir sobre a sua viabilidade. 

96. No mesmo sentido o art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011 define que o projeto básico deve 

basear-se "nas indicações dos estudos técnicos preliminares". Por sua vez, a Resolução CONFEA 361/91 

conceitua projeto básico como uma "fase precedida por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de 

viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental". 

97. A Orientação Técnica OT - IBR 001/2006 também aborda o tema e exige que projeto básico 

seja "elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade".  

98. Dessa maneira, a ausência de estudo de viabilidade técnica macula gravemente o 

empreendimento, trazendo dúvida sobre os reais benefícios à população que poderão ser proporcionados 

pela obra. 

III) Projeto Básico sem aprovação pela autoridade competente 

99. Esta equipe de auditoria solicitou à Seinf que enviasse documentação com o projeto básico 

e/ou executivo com as respectivas aprovações das autoridades competentes. No entanto, o auditado 

encaminhou apenas uma Declaração de Projeto que continha a informação de que o projeto estava 

completo e podia ser licitado (peça 52). 

100. Segundo a doutrina administrativista, a mera elaboração do projeto básico é insuficiente. 

Faz-se necessária sua aprovação, por ato formal e motivado da autoridade competente, a qual deverá 

avaliá-lo e verificar sua adequação às exigências legais e ao interesse público. 

101. A autoridade, ao aprovar o projeto, responsabiliza-se pelo juízo de legalidade e de 

conveniência adotado. Será competente para aprovar o projeto básico a autoridade competente para 

determinar a contratação da obra ou do serviço a que tal projeto se refere. 

102. Com o intuito de conferir maiores garantias à boa execução do projeto básico, a legislação 

exige que as obras e os serviços somente possam ser licitados quando houver projeto básico aprovado 

pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo 

licitatório, de acordo com o art. 8º, § 5º, da Lei 12.462/2011. 

103. Nesse sentido também expõe a Súmula 261 deste Tribunal: "Em licitações de obras e 

serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim 

considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei n.º 8.666, de 

21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a elaboração de projeto 

executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito diversos".  

III.1.3 - Medidas corretivas: 

104. A fim de elidir os indícios de irregularidade classificados como pIG-P, as medidas corretivas 

consistem: a) projeto de pavimentação: apresentar os devidos estudos que foram realizados para o projeto 

de pavimentação, justificando a solução escolhida para o empreendimento, bem como as suas memórias 
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de cálculo; b) estudo de viabilidade técnica: avaliar a viabilidade do empreendimento por meio estudos 

e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, bem 

como por relatório contendo a descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características 

principais, critérios, índices, parâmetros empregados, demandas a serem atendidas e pré-

dimensionamento dos elementos da obra nos termos art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011. 

III.1.4 - Conclusão da equipe: 

105. Ante o exposto, julga-se necessário promover a manifestação preliminar da Seinf-

Fortaleza/CE, com fulcro no art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO/2016), no subitem 9.4.10 do 

Acórdão 664/2016-TCU-Plenário e no art. 14 da Resolução TCU 280/2016. 

106. Além disso, com amparo no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, convém 

realizar, em momento processual futuro, audiência dos responsáveis pela elaboração e aprovação do 

projeto básico/executivo, sem prejuízo de efetuar as oitivas da Seinf e da empresa contratada, em razão 

das irregularidades encontradas, para que apresentem as devidas razões de justificativas. 

III.1.5 – Responsáveis 

Nome: Jose Roberto de Resende - CPF: 712.084.378-87 - Cargo: Secretário Executivo da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

Conduta: Emitiu declaração de que os projetos do Trecho 1 da Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários estava completo e podia ser licitado. 

Nexo de causalidade: Por meio da emissão da Declaração de projeto, autorizou a publicação do edital 

e realização da licitação RDC Presencial 8/CLFOR/2015 com a existência de um projeto deficiente e 

desatualizado.   

Culpabilidade: Era esperado que o responsável tivesse adotado conduta mais diligente na análise acerca 

da completude e suficiência do projeto básico. Com efeito, não se vislumbram eventuais atenuantes ou 

excludentes de culpabilidade no caso concreto. 

Nome: Ana Manuela Marinho Nogueira - CPF: 641.826.653-68 - Cargo: Assessora especial da Seinf 

(desde 1/1/2015) 

Conduta: Ter elaborado o projeto e orçamento base do empreendimento, conforme Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART 060088998000082, do trecho 1 das obras do corredor de Transporte 

Público Senador Fernandes Távora/Expedicionários, contendo lacunas e graves deficiências. 

Nexo de causalidade: A elaboração do projeto pela responsável, sem todos os elementos mínimos 

necessários, ocasionou a ocorrência achado projeto básico deficiente ou desatualizado. 

Culpabilidade: A responsável elaborou o projeto contendo lacunas e deficiências. Era esperado que a 

responsável tivesse adotado conduta condizente com os ditames legais. Com efeito, não se vislumbram 

eventuais atenuantes ou excludentes de culpabilidade no caso concreto. 

III. 2 - Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido para 

itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos 

III.2.1 - Tipificação do achado: 

Classificação - irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) Justificativa de 

enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO - Os indícios de irregularidades não se enquadram 

no disposto no inciso IV do art. 112, da Lei 13.080 (LDO/2015), pois não se referem a atos e fatos 

materialmente relevantes, tendo em vista que, do total do sobrepreço global detectado de 

R$ 9.821.850,84, restam apenas R$ 233.865,65 (ref.: 3/2015) a serem saneados, o que representa apenas 

0,77 % do valor total contratado, considerando que a atuação da Mandatária da União (Caixa), no caso 

concreto, elidiu parcela significativa do sobrepreço. 
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III.2.2 - Situação encontrada: 

107. Durante os trabalhos realizados por esta equipe de auditoria, foram verificados indícios de 

irregularidade pertinentes ao orçamento básico do Edital 008/2015, especialmente no que concerne ao: 

(i) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado; e (ii) sobrepreço decorrente de ausência de BDI 

reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

108. O sobrepreço detectado totalizou o valor global de R$ 9.821.850,84, o que representou 

32,45 % do valor inicial contratado, sendo que R$ 9.587.985,19 já foram saneados após o 1º Termo 

Aditivo.   

(I) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado 

109. Identificou-se a ocorrência de sobrepreço de R$ 9.587.985,19 na contratação da obra do 1º 

trecho do BRT Fernandes Távora/Expedicionários. 

110. O Edital RDC Presencial 008/CLFOR/2015 previu como orçamento base o valor de R$ 

30.566.094,96 (peça 26, p. 31) para implantação do trecho 1 do corredor de transporte público Senador 

Fernandes Távora/Av. Expedicionários. Após a licitação, a obra foi contratada por R$ 30.260.434,01, 

tendo como vencedora a empresa Tecnocon Tecnologia em Construções Ltda que ofertou um desconto 

de 1% sobre o preço inicialmente orçado pela Administração (peça 31, p. 40). 

111. Em 20/8/2015, foi realizado o 1º Termo Aditivo do Contrato 39/2015 - RDC 8/2015-CLFOR 

que tratou da revisão dos quantitativos e preços dos serviços. Tal revisão foi necessária pelo fato da 

SEINF ter realizado a licitação e contratação da empresa sem que os técnicos da Caixa Econômica 

tivessem aprovado os custos unitários da planilha orçamentária do edital, contrariando o item 9.1.2 do 

Acórdão 2.099/2011-TCU-Plenário. 

112. Após a revisão realizada pelos técnicos da Caixa, culminando na celebração do 1º Termo 

Aditivo, houve a supressão de R$ 11.538.533,47 de quantitativos e serviços, representando um 

percentual de 38,13% e um acréscimo de R$ 1.950.548,28 de quantitativos e serviços, representando um 

percentual de 10,42%. Desse modo, o novo valor contratual passou a ser R$ 20.672.448,82 (peça 33, p. 

21 e 22). 

113. Em reunião realizada em 19/5/2016 na CEF, os técnicos informaram que “a maior parte das 

alterações promovidas no orçamento foram decorrentes de quantitativos de serviço inadequados, já que 

não houve alteração dos preços contratuais, tendo em vista que quase a sua totalidade advém de tabelas 

referenciais do Sicro, Sinapi e Seinfra”. 

114. No total foram 22 serviços que tiveram a totalidade de seus quantitativos suprimidos, 40 

serviços tiveram seus quantitativos diminuídos, 11 novos serviços foram acrescidos e 16 serviços 

tiveram seus quantitativos acrescidos (peça 53). 

115. Tomando-se como base apenas os itens que compõem a curva ABC de serviços, o que 

representa 81,04% do valor total da obra, dos 21 itens que a integram, 19 tiveram os seus quantitativos 

alterados, perfazendo um total de 90,47% de itens da curva (peça 54). 

116. Em que pese o 1º Termo Aditivo ter saneado o sobrepreço no contrato, reduzindo o preço 

contratado de cerca de 30 milhões para aproximadamente 20 milhões, deve ser enfatizado que tal 

sobrepreço decorreu da existência da elaboração pelos técnicos da Seinf de uma planilha orçamentária 

imprecisa e deficiente e que ainda não estava pronta para ser utilizada como referência na licitação RDC 

Presencial 8/2015. 

117. Os erros de quantitativos e serviços existentes na planilha ensejaram a redução de, 

aproximadamente, 31,69% do valor inicial contratado apenas com a 1ª Revisão. Destaca-se também que 

a ocorrência do sobrepreço no valor de R$ 9.587.985,19 poderia ter sido evitado, caso a Seinf tivesse 

aguardado a análise do orçamento base pelos técnicos da CEF antes da realização da licitação.  
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II) Sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou 

equipamentos. 

118. Constatou-se que não houve a incidência de BDI reduzido para aquisição dos itens tubos de 

concreto armado, Classe PA-1, para águas pluviais previstos no orçamento base do edital RDC 

008/2015. 

119. Conforme a Súmula TCU 253/2010: 

comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos 

da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica 

que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem 

percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação 

e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens. 

120. Porém, ao elaborar o orçamento-base do Edital RDC 8/2015, a Seinf considerou a mesma 

taxa de BDI que incide sobre os demais serviços que é de 26,95%, estando em desacordo com o Acórdão 

2622/2013-TCU-Plenário, que determinou percentuais de BDI mais baixos: 11,10% para o 1º quartil, 

14,02% para o médio e de 16,80% para o 3º quartil. 

121. É importante destacar que os tubos de concreto armado, previstos no orçamento-base do 

Edital RDC 8/CLFOR/2015, alcançaram um montante de R$ 2.710.070,60, representando um percentual 

significativo do preço global da obra de, aproximadamente, 9 %.        

122. A consideração, no edital RDC 8/2015, da taxa de BDI incidente sobre os demais serviços, 

em vez da taxa de BDI reduzida, nos custos unitários dos itens tubos de concreto armado, Classe PA-1, 

para águas pluviais, implicou na ocorrência de um sobrepreço no valor total de R$ 233.865,65 (ref.: 

3/2015), conforme peça 55. 

III.2.3 - Conclusão da equipe: 

123. Ante o exposto, apesar de o sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado detectado no  

contrato ter sido elidido após atuação da Mandatária da União (Caixa), permanecendo ainda o sobrepreço 

de R$ 233.865,65 (ref.: 3/2015), decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de 

materiais e/ou equipamentos, julga-se necessário promover, em momento processual futuro, 

considerando os indícios do tipo pIG-P presentes neste relatório, com amparo no art. 250, inciso IV, do 

Regimento Interno do TCU, audiência dos responsáveis pelo projeto básico/executivo e oitivas da Seinf 

e da empresa contratada, em razão das irregularidades encontradas, para que apresentem as devidas 

razões de justificativas. 

III.2.4 – Responsáveis 

Nome: Jose Roberto de Resende - CPF: 712.084.378-87 - Cargo: Secretário Executivo da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

Conduta: Ter emitido declaração de que o projeto do Trecho 1 da av. Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários estava completo e podia ser licitado, além de ter assinado o orçamento base, 

concordando com os preços e quantitativos existentes na planilha orçamentária do RDC 8/CLFOR/2015. 

Nexo de causalidade: Por meio da emissão da Declaração de projeto e assinatura concordando com os 

preços e quantitativos existentes na planilha orçamentária do RDC 8/CLFOR/2015, autorizou a 

publicação do edital e realização da licitação RDC Presencial 8/CLFOR/2015 com a existência de 

sobrepreço no orçamento base da licitação.   

Culpabilidade: Era esperado que o responsável tivesse adotado conduta mais diligente na análise acerca 

da completude e suficiência na análise do orçamento-base do edital. Com efeito, não se vislumbram 

eventuais atenuantes ou excludentes de culpabilidade no caso concreto. Dessa forma, entende-se que a 

conduta do responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência 
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a fim de avaliar se merece ser apenado com a aplicação de multa. 

Nome: Ana Manuela Marinho Nogueira - CPF: 641.826.653-68 - Cargo: Assessora especial da Seinf 

(desde 1/1/2015) 

Conduta: Ter elaborado o projeto e orçamento base, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART 060088998000082, do trecho 1 das obras do corredor de Transporte Público Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários, contendo sobrepreço. 

Nexo de causalidade: A elaboração do orçamento base pela responsável, contribuiu para a ocorrência 

do sobrepreço verificado. 

Culpabilidade: A responsável elaborou o orçamento-base contendo lacunas e deficiências. Era esperado 

que a responsável tivesse adotado conduta condizente com os ditames legais. Com efeito, não se 

vislumbram eventuais atenuantes ou excludentes de culpabilidade no caso concreto. Dessa forma, 

entende-se que a conduta da responsável é culpável, ou seja, reprovável, razão pela qual ela deve ser 

ouvida em audiência a fim de avaliar se merece ser apenada com a aplicação de multa. 

 

III.3- Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação 

e julgamento. 

III.3.1 - Tipificação do achado:  

Classificação - irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO - Os indícios de irregularidades 

não se enquadram no disposto no art. 117, §1º, IV, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), por não ser 

materialmente relevante. 

III.3.2 - Situação encontrada:  

124. No Edital de RDC 8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 9-38), tendo por objeto a contratação de 

empresa para execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de transporte público nas 

avenidas Sen. Fernandes Távora/Expedicionários, entre o Conjunto Ceará e a Lagoa da Parangaba, foram 

identificadas cláusulas restritivas à ampla competitividade, em desacordo com a legislação aplicável à 

espécie e à jurisprudência do TCU, concernentes a: (i) realização de licitação presencial, sem a 

justificativa adequada; (ii) qualificação técnica - exigência, para fins de capacitação técnico-profissional, 

de comprovação de que a empresa possui em quadro permanente, na data da licitação, profissional 

detentor de atestado de responsabilidade técnica de obra com características semelhantes ou 

demonstração de vínculo permanente, como sócio ou empregado registrado; (iii) qualificação 

econômico-financeira: exigência de prestação de garantia de fiel cumprimento do contrato concomitante 

com apresentação de patrimônio líquido mínimo;   

I. Realização de licitação presencial, sem a justificativa adequada 

125. O subitem 3.3 do Edital de RDC 8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 15) estabeleceu como forma 

de execução da licitação a “PRESENCIAL”, fundamentado no documento da lavra do Secretário 

Municipal de Infraestrutura, Sr. Samuel Dias, inserido no processo de licitação sob título “Justificativa 

Técnica e Econômica para Utilização do RDC-Regime Diferenciado de Contratação”, do qual constam 

as seguintes argumentações (p. 54-55): 

(...) 

Esta opção traz maior conforto a esta Administração, visto trazer em seu bojo uma celeridade ainda 

maior que em sua forma eletrônica e, tendo em vista a necessidade premente destas obras e o exíguo 

tempo para a execução em decorrência de prazos estabelecidos no âmbito da segunda etapa do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), o RDC presencial é o regime que melhor se 
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adequa à situação, sobretudo se considerada a eficiência e a celeridade que tal sistema atribui às 

contratações. Importante ainda ressaltar que a celeridade estabelecida pelo RDC indica a persecução 

de interesses coletivos qualificados pela otimização do tempo e, consequentemente, pela aplicação 

mais eficiente dos recursos públicos. 

(...) 

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade: 

- Busca por maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para 

dispêndio de recursos públicos; 

- Aplicar ao Setor Público procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a 

celeridade do trâmite administrativo se reflita em economia e benefício à população. 

126. No tocante ao aspecto em foco (realização de licitação presencial), a legislação regedora da 

matéria traz os seguintes dispositivos: (i) art. 13 da Lei 12.462/2011; e (ii) art. 13 do Decreto 7.581/2011. 

127. A Lei 12.462/2011, em seu art. 13, prescreve que "as licitações deverão ser realizadas 

preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial". 

128. O Decreto 7.581/2011, que regulamentou o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, 

dispõe em seu art. 13: 

Art. 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. 

§ 1º Nos procedimentos sob a forma eletrônica, a administração pública poderá determinar, como 

condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. 

§ 2º As licitações sob a forma eletrônica poderão ser processadas por meio do sistema eletrônico 

utilizado para a modalidade pregão, de que trata o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

129. No âmbito jurisprudencial do TCU tem-se que, ao proferir o respectivo voto no Acórdão 

2438/2015 – TCU – Plenário (TC 010.199/2015-2), o Relator, E. Ministro Marcos Bemquerer Costa, 

assim se manifestou: 

7. A Lei 12.462/2011 define que as licitações sob Regime Diferenciado de Contratações Públicas – 

RDC serão realizadas pela forma eletrônica. Esta apresenta vantagens em relação ao presencial pela 

participação de maior número de licitantes, por proporcionar maior disputa, transparência e 

competitividade, apesar disso, a mencionada lei admite o RDC presencial e, em alguns casos, o uso 

dessa forma pode ser a melhor escolha. Todavia, considerando a expressa preferência na norma para 

a forma eletrônica, a escolha diversa deve ser motivada.  

130. No referido acórdão, constou ciência à entidade jurisdicionada no sentido de que: 

9.1.1. A ausência de justificativa técnica e econômica para a realização de licitações na forma 

presencial afronta o art. 13 da Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas – 

RDC). 

131. Na situação em tela, verifica-se que as motivações para a utilização da forma presencial 

foram, segundo o responsável, a busca pela simplificação, celeridade, transparência e eficiência, bem 

como aplicação ao setor público de procedimentos semelhantes aos do setor privado. 

132. Por isso, não se constituem, essencialmente, em justificativas técnicas e econômicas para a 

determinação da escolha, mormente se confrontadas com o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

de que a forma eletrônica apresenta vantagens em relação à presencial, por proporcionar a participação 

de maior número de licitantes, acarretando, por conseguinte, maior disputa, transparência e 

competitividade. 

133. Ademais, a forma presencial nas licitações acarreta ônus indevidos para os eventuais 

licitantes, já que há a necessidade de deslocamento para Fortaleza/CE. 
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134. Além disso, licitações presenciais podem resultar em menor abrangência das propostas, uma 

vez que pode afastar empresas cujas sedes estejam em outras localidades. Tal limitação é potencialmente 

maléfica para a Administração, uma vez que empresas de outras localidades poderiam também estar 

aptas a executar o objeto, apresentando um menor preço. 

135. Dessa forma, a escolha pela modalidade presencial, embora possível, deve ser justificada de 

maneira satisfatória. No caso concreto, a justificativa é insuficiente, o que consubstancia infração ao art. 

13 da Lei 12.462/2011 e art. 13 do Decreto 7.581/2011, que exige, em caso de empreendimentos com 

recursos federais, a utilização de licitação preferencialmente na forma eletrônica. 

II. Exigência, para fins de capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa possui 

em quadro permanente, na data da licitação, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica 

de obra com características semelhantes ou demonstração de vínculo permanente, como sócio ou 

empregado registrado 

136. Relativamente à comprovação de capacitação técnico-profissional, o Subitem 8.4.2.3 (peça 

25, p. 24-25) do Edital de RDC 8/CLFOR/2015 estipulou: 

8.4.2.3.  A licitante, para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverá 

apresentar: 

(...) 

II) Capacidade Técnico·Profissional: Comprovação de que a empresa possui em quadro permanente, 

na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por 

execução de obra ou serviço de característica semelhantes aos serviços objeto da licitação, cujas 

parcelas mais relevantes são: 

a) Implantação e/ou restauração de vias; 

b) Concreto betuminoso usinado a quente; 

c) Base para pavimentação; 

d) Execução de galeria de drenagem; 

e) Execução de meio fio. 

8.4.2.3.2  No caso de o responsável técnico não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao 

CREA, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro 

permanente da empresa através de um dos seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada da "FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS" onde se 

identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do livro de 

registro de empregados, quando se tratar de empregado, comprovando que o profissional detentor do 

Atestado de Responsabilidade Técnica faz parte do quadro permanente da licitante. 

b) Comprovação da participação societária, no caso de sócio, através de cópia do Contrato Social. 

137. A jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008, 103/2009, 

1.710/2009, 1.557/2009, todos do Plenário) tem considerado imprópria a exigência editalícia de que os 

profissionais constantes dos atestados apresentados para comprovação de capacitação técnico-

profissional da licitante possuam vínculo permanente com esta na data da licitação, como sócio ou 

empregado registrado. 

138. Segundo esses arestos, o quadro permanente a que se refere o art. 30, § 1º, I da Lei 

8.666/1993 importa certa extensão do seu alcance no caso de obras de engenharia, para abranger, além 

do pessoal com vínculo trabalhista ou societário, aqueles profissionais, sobretudo os mais qualificados, 

que preferem atuar no meio técnico das obras na condição de autônomos, mantendo, em certos casos, 

relação estável o suficiente para caracterizar a permanência do liame. Assim, é admissível a 
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comprovação do vínculo com a empresa também com a cópia do contrato de prestação de serviço ou 

outro documento de mesmo valor probatório. 

139. No Acórdão 2.297/2005 – Plenário, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, foi exposto 

acurado exame da matéria, do qual destacamos, em síntese, os seguintes aspectos: 

- O artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 utiliza a expressão ‘qualificação técnico-profissional’ 

para indicar a existência, nos quadros permanentes de uma empresa, de profissionais em cujo acervo 

técnico conste a responsabilidade pela execução de obras ou serviços similares àqueles aspirados 

pelo órgão licitante. Há que se atentar, todavia, para o fato de que a referida lei não define o que seja 

‘quadro permanente’. Assim, essa expressão poderia ser compreendida como o conjunto de pessoas 

ligadas à empresa de modo permanente, sem natureza eventual, por meio de vínculos de natureza 

trabalhista e/ou societária. Esse conceito, entretanto, reclama certa ampliação nas hipóteses em que 

a autonomia no exercício da profissão descaracteriza o vínculo empregatício sem afastar a 

qualificação do sujeito como integrante do quadro permanente, como é o caso dos profissionais da 

área de engenharia; 

- A exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo empregatício com o profissional 

técnico qualificado mostra-se excessiva e limitadora à participação de eventuais interessados no 

certame, uma vez que o essencial, para a Administração, é que o profissional esteja em condições de 

efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato.  

- Se o profissional assume os deveres de desempenhar suas atividades de modo a assegurar a 

execução satisfatória do objeto licitado, o correto é entender que os requisitos de qualificação 

profissional foram atendidos. Não se pode conceber que as empresas licitantes sejam obrigadas a 

manter profissionais de alta qualificação, sob vínculo empregatício, apenas para participar da 

licitação; 

140. Nessa linha de entendimento, tem-se que as exigências editalícias referidas constituem 

cláusula com caráter restritivo ao certame, em descumprimento ao art. 3º, caput, e § 1º, inciso I, da Lei 

8.666/1993 e ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

III. Exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de apresentação de patrimônio 

líquido mínimo, concomitantemente com prestação de garantia de fiel cumprimento do contrato  

141. O Subitem 8.5.2 do Edital de RDC 8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 27), alusivo à qualificação 

econômico-financeira, traz a exigência abaixo especificada: 

8.5.2.3. Comprovação de que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor de sua 

proposta de percentual de desconto, após a fase de lances. 

Já o Item 15 do mesmo edital (peça 25, p. 33), que trata das obrigações da adjudicatária, traz a 

seguinte disposição: 

15.1.1. A contratada obriga-se, ainda, a entregar na SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, antes da assinatura do Contrato, “Garantia de Cumprimento do Contrato”, 

com prazo de vigência igual ao do contrato, numa das seguintes modalidades, no valor de 5% (cinco 

por cento) do valor global da contratação: 

15.1.1.1. Caução em dinheiro; 

15.1.1.2. Fiança bancária (Modelo – Anexo VI); 

15.1.1.3. Seguro – garantia; 

142. O art. 14 da Lei 12.462/2011 remete as exigências de habilitação em certames regidos pelo 

RDC ao disposto nos arts. 27 a 33 da Lei 8.666/1993. Especificamente quanto aos aspectos ora tratados, 

o art. 31, § 2º, da Lei de Licitações estipula que, no caso de obras, a Administração poderá estabelecer, 

no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido ou 

ainda as garantias realizadas por meio de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. 
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143. Dessa forma, é possível afirmar que as duas alternativas ali indicadas seriam consideradas 

como equivalentes, o que conduz à ideia de que o participante do certame pode comprovar sua 

qualificação econômico-financeira, por uma das duas vias, à sua escolha. O entendimento contrário 

levaria a um acúmulo de garantias, gerando obstáculos excessivos à participação de licitantes e 

comprometendo a competitividade, incidindo nas vedações previstas no art. 3º, inciso I, da Lei 

8.666/1993. 

144. Acerca do tema, este Tribunal, editou a Súmula TCU 275/2012, com fundamento no art. 31, 

§ 2°, da Lei de Licitações e Contratos, aplicável ao caso concreto por força do art. 14 da Lei 12.462/2011, 

conforme a seguir transcrito: 

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma 

não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o 

adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de 

obras e serviços.  

145. Em face do exposto, a exigência prevista no edital, no sentido de exigir cumulativamente 

comprovação de patrimônio líquido mínimo juntamente com as garantias previstas no art. 56, § 1º, da 

Lei 8.666/1993, não encontra amparo na referida norma, estando também em desacordo com a 

jurisprudência deste Tribunal (Súmula TCU 275/2012). 

III.3.3 - Conclusão da equipe:  

146. Ante as análises efetuadas, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do 

TCU, cumpre ser promovida, em momento processual futuro, a audiência dos responsáveis pela restrição 

à competitividade contida no edital de licitação RDC Presencial 8/CLFOR/2015 decorrente de critérios 

inadequados de habilitação e julgamento. 

III.3.4 - Responsáveis:  

Nome: Samuel Antônio Silva Dias - CPF: 070.353.197-27 - Cargo: Secretário Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

Conduta: Adjudicou e homologou o processo licitatório sob Regime Diferenciado de Contratação RDC 

8/CLFOR/2015, cujo edital conteve cláusulas restritivas à competitividade, em desrespeito ao art. 3º, 

caput e § 1º, inciso I da Lei 8.666/1993, e em desacordo com a jurisprudência do TCU correlacionada à 

matéria. 

Nexo de causalidade: A adjudicação e homologação do certame cujo edital conteve cláusula restritivas 

à competitividade comprometeu a igualdade de condições aos concorrentes e possíveis interessados. 

Culpabilidade: Era esperado que o gestor tivesse adotado conduta diversa, somente adjudicando e 

homologando a licitação após se certificar-se de que não existiam quaisquer vícios de ilegalidade nas 

cláusulas editalícias do edital de licitação, pois deveria o gestor ter anulado o procedimento licitatório 

ou determinado o seu saneamento, se possível, principalmente por se tratar de objeto de grande vulto a 

cargo da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE.  

Nome: Tayana Benevides de Oliveira - CPF: 028.376.443-07 - Cargo: Analista Judiciário da Seinf 

(desde 1/5/2013) 

Conduta: Emitiu o Parecer 254/2015 ASJUR/SEINF favorável pela continuidade da licitação, 

afirmando que o edital RDC para contratação do trecho 1 da Senador Fernandes Távora/Expedicionários 

havia sido elaborado conforme legislação vigente. 

Nexo de causalidade: Por ter emitido parecer favorável à realização do certame licitatório do trecho 1 

do corredor Fernandes Távora/Expedicionários contendo o edital cláusulas restritivas à competitividade 

da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. 

Culpabilidade: Era esperado que a responsável tivesse adotado conduta diversa, somente emitindo 
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parecer favorável aos termos do edital, após verificar todas as justificativas para as cláusulas editalícias, 

principalmente por se tratar de objeto de grande vulto a cargo da Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE. 

Nome: Gláucio Valença Pereira Rangel - CPF: 002.136.267-05 - Cargo: Coordenador Jurídico da Seinf 

(desde 1/5/2013) 

Conduta: Concordou com o parecer 254/2015 ASJUR/SEINF favorável pela continuidade da licitação 

que afirmava que o edital RDC para contratação do trecho 1 da Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários havia sido elaborado conforme legislação vigente. 

Nexo de causalidade: Concordou com a emissão do parecer favorável à realização do certame licitatório 

do trecho 1 do corredor Fernandes Távora/Expedicionários, cujo edital RDC 8/CLFOR/2015 continha 

cláusulas restritivas à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e 

julgamento, o que acarretou a realização da aludida licitação contendo o problema mencionado. 

Culpabilidade: Era esperado que o responsável tivesse adotado conduta diversa, se certificando acerca 

da qualidade e consistência do parecer 254/2015 ASJUR/SEINF, verificando todas as justificativas para 

as cláusulas editalícias, principalmente por se tratar de objeto de grande vulto a cargo da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza/CE. Nesse diapasão, entende-se que o gestor incorreu em culpa in vigilando. 

III.4 – Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação 

prévia do projeto pela CEF e início das obras sem a respectiva emissão da Autorização de Início 

de Execução do Objeto (AIO).  

III.4.1 - Tipificação do achado:  

Classificação - irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO - Os indícios de irregularidades 

não se enquadram no disposto no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), por não 

ensejarem a nulidade do procedimento licitatório. 

III.4.2 - Situação encontrada:  

I - Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação prévia do 

projeto pela CEF 

147. A Seinf, por meio do Ofício 15051220, de 12/5/2015 (peça 25, p. 8), requereu à Central de 

Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR) a realização de licitação na modalidade Regime 

Diferenciado de Contratação, objetivando a contratação de empresa para a implantação do Trecho 1 do 

BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionários (segmento do Conjunto Ceará à Lagoa de Parangaba, 

com comprimento total de 5,7 Km de corredor) sem prévio encaminhamento à Caixa Econômica Federal 

- CEF do projeto específico e do orçamento correspondente. 

148. O mencionado órgão setorial incumbido da realização das licitações da Prefeitura de 

Fortaleza realizou, a partir da expedição do Edital 2164/2015, de 6/5/2015, o certame RDC 

8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 9-60 e peças 26 a 32), sob regime de execução de empreitada por preço 

unitário, modo de disputa aberto, critério de julgamento pelo maior desconto e data de abertura das 

propostas em 29/5/2015. Participaram do referido certame apenas duas empresas, tendo sido sagrada 

vencedora a Tecnocon Tecnologia em Construções Ltda, no valor global de R$ 30.260.434,01 (Relatório 

e Termo de Homologação e Adjudicação - peça 31, p. 16-24). O termo de contrato foi firmado em 

17/6/2015 (Contrato 39/2015), com prazo de vigência de dezesseis meses, contados da data de 

assinatura, e prazo de execução das obras de doze meses, a partir da emissão da ordem de serviço (peça 

31, p. 40-57). O início dos serviços foi inicialmente autorizado em 3/7/2015 (Ordem de Serviço 20/2015 

– peça 32, p. 11). 

149. Apenas após a realização da licitação e da contratação dos serviços a referida documentação 

foi encaminhada pela Seinf à CEF, para análise. Em 8/7/2015, foi expedido o Termo de Revogação da 
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Ordem de Serviço 20/2015, sob justificativa de resguardo dos interesses da Administração, constando 

no referido documento que tal providência se deu “...tendo em vista que serão necessários ajustes de 

projeto, decorrentes de análises técnicas do Agente Financiador”. Na mesma data foi emitida a Ordem 

de Paralisação das obras pelo período de 180 dias a contar da data de assinatura do contrato (peça 32, p. 

29-30). 

150. Posteriormente à efetuação das pertinentes análises (resultando em alterações de 

quantitativos, supressões e acréscimos de serviços), a CEF elaborou, em 14/8/2015, a respectiva Planilha 

Comparativa (análise de custos dos serviços considerados significativos – peça 33, p. 10-16).  

151. Em função dos novos valores, serviços e quantitativos aprovados pela CEF, a Seinf ajustou 

a respectiva planilha contratual e, em 20/8/2015, após consulta à empresa contratada quanto à sua 

anuência (Ofício 1508204/OF-Cogepro/Seinf - peça 33, p. 20), firmou o 1º Termo Aditivo ao contrato 

39/2015, reduzindo o valor contratual para R$ 20.672.448,82 (incluindo os custos alusivos ao desvio de 

tráfego, no valor de R$ 1.030.575,83) (peça 33, p. 21-22 e 39-45; peça 34, p. 1-9). Tal aditivo importou 

em uma redução de R$ 9.587.985,19 no valor original do contrato, resultante da supressão de 38,13% e 

do acréscimo de 10,42% em itens de serviço. 

152. É importante destacar que tal situação não se trata de licitação pretérita, conforme exposto 

no subitem 9.1.3 do Acordão 2099/2011-Plenário, tendo em vista que a celebração do Termo de 

Compromisso, tendo por Compromitente a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades (na 

qualidade de repassador dos recursos), representada pela Caixa Econômica Federal; e por 

Compromissária a Prefeitura Municipal de Fortaleza, foi firmado em 22/11/2013 (peça 18), ou seja, 

antes da realização da licitação RDC Presencial 8/CLFOR/2015 em 29/5/2015. Dessa forma, o indício 

de irregularidade encontrado trata da abertura do processo licitatório, com a previsão de repasse de 

recursos federais por meio de termo de compromisso, sem que houvesse a prévia aprovação do projeto 

básico pela Caixa Econômica Federal – CAIXA.  

153. Quanto ao assunto, tem-se que o Tribunal, ao proferir o Acórdão 2099/2011 – TCU – 

Plenário, no TC-030.336/2010-4, que versou sobre consulta formulada pelo Ministério das Cidades 

alusiva a procedimentos a serem adotados em relação às descentralizações de recursos orçamentários 

para entes federados (em especial aqueles liberados por intermédio da CEF por meio de contratos de 

repasse ou termos de compromisso), decidiu: 

 

9.1. conhecer da presente Consulta, formulada pelo Ministro de Estado das Cidades, Sr. Márcio 

Fortes de Almeida, por atender aos requisitos de admissibilidade de que tratam os arts. 1º, 

inciso XVII, e § 2º, da Lei n. 8.443/1992, e 264, inciso V, §§ 1° e 2°, do Regimento 

Interno/TCU, para responder ao consulente que: 9.1.1. a jurisprudência desta Corte de Contas 

é pacífica no sentido do necessário cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 7º da Lei n. 

8.666/1993 para qualquer empreendimento que utilize recursos federais, por meio de termo de 

compromisso ou contrato de repasse, de tal forma que não há como se admitir a realização de 

licitação com base em projeto básico que não obteve a aprovação do órgão técnico competente 

na esfera federal; 

 

9.1.2. no tocante à abertura de licitação pelo ente federado, quando há previsão de repasse de 

recursos federais por meio de termo de compromisso ou contrato de repasse, além da prévia 

aprovação do projeto básico pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, deve haver a necessária 

publicação do edital do certame no Diário Oficial da União – DOU;  

154. Na respectiva proposta de deliberação, o Relator, E. Ministro Marcos Bemquerer Costa, 

expôs minudente análise acerca do assunto, sob o título “II – Momento oportuno para abertura de 

licitação pelo ente federado”, do qual destacamos os seguintes aspectos (em síntese): 
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i) O disposto no § 2º, artigo 7º, da Lei n. 8.666/1993 assim reza: 

 

§ 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame 

dos interessados em participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários;  

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro 

em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que 

trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.” (grifos acrescidos). 

ii) Ante o teor deste dispositivo legal, é importante explicitar que o seu cumprimento deve ser 

observado em qualquer empreendimento que utilize recursos federais, sem exceção; Supostas 

peculiaridades das obras executadas por meio de termos de compromisso e de contratos de repasse 

não podem ser utilizadas como justificativa para que o Ministério das Cidades e a CAIXA se 

desobriguem de assegurar o cumprimento do que prevê a Lei de Licitações 

iii) Se há emprego de recurso federal, não há como repassar a responsabilidade pelo cumprimento da 

legislação ao ente federado e deixar que processos licitatórios ocorram sem que se garanta a 

adequabilidade do projeto que serviu de base para o certame; Somente após a efetiva aprovação pela 

CAIXA é que essa adequabilidade pode ser garantida; 

iv) Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, de tal forma que não é possível, no 

âmbito de um ajuste a ser efetivado com aporte de recursos federais, admitir-se a realização de 

licitação com base em projeto básico que não obteve o devido respaldo técnico do órgão federal 

competente. 

155. Na mesma linha de entendimento foi prolatado o Acórdão 1981/2012 – TCU – Plenário, ao 

apreciar o TC 006.742/2012-2 (Representação formulada pelo Ministério Público Federal, em face de 

possível celebração de termo de convênio entre a União, por meio do Ministério das Cidades, com vistas 

a transferir recursos para custeio de projeto de implantação de sistema de Ônibus de Trânsito Rápido), 

com ênfase para a necessidade de aprovação prévia do projeto básico pela CEF no âmbito da 

implementação do PAC 2 – Mobilidade Grandes Cidades, nos seguintes termos: 

9.2. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de 

mandatária da União, para que: 

9.2.1 condicionem a celebração de instrumento de convênio, repasse ou ajuste, com vistas transferir 

recursos do PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades para custeio de projeto de implantação de sistema 

de Ônibus de Trânsito Rápido em Belém/PA ao atendimento das seguintes exigências: 

(...) 

9.2.1.2. na hipótese de abertura de nova licitação pelo ente federado, além da prévia aprovação do 

projeto básico pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, deve haver a necessária publicação do edital 

do certame no Diário Oficial da União – DOU, conforme subitem 9.1.2 do Acórdão nº 2.099/2011-

TCU-Plenário; 

156. A realização da licitação e respectiva contratação da referida empresa para a execução do 

trecho 1 do empreendimento sem o prévio encaminhamento da documentação à CEF, para fins de análise 

e aprovação, contraria o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União em relação ao tema, 

nos termos da jurisprudência precitada, no tocante à interpretação do disposto no § 2º, artigo 7º, da Lei 

8.666/1993, quanto às condições a serem plenamente satisfeitas para que a licitação pudesse ser 

realizada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art165
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157. A impropriedade verificada motivou a necessidade de repactuação pós-contratual para ajuste 

de valor, decorrente de correções na planilha de serviços, acarretando atrasos no cronograma de 

execução das obras.  

II – Início dos serviços do Trecho 1 do empreendimento sem a respectiva emissão da Autorização de 

Início de Execução do Objeto (AIO) 

158. O Anexo ao Termo de Compromisso 0402093-29/2013/Ministério das Cidades/Caixa 

estabeleceu em sua Cláusula Quinta - Da Autorização para Início das Obras/Serviços (peça 18, p. 4): 

5 - O COMPROMISSÁRIO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordância em 

aguardar a autorização escrita da COMPROMITENTE para o início das obras e/ou serviços 

objeto do Termo de Compromisso. 

5.1 - A autorização mencionada acima ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-

contratual. 

5.2 - Eventuais obras e/ou serviços executados antes da autorização da COMPROMITENTE não 

serão objeto de medição com vistas à liberação de recursos até a emissão da autorização acima 

disposta. 

159. Não obstante referida disposição, verificou-se que a Seinf, após transcorrido o prazo de 180 

dias de paralisação determinada em 8/7/2015 (decorrente da necessidade de alteração da planilha 

orçamentária em face das análises levadas a efeito pela CEF – peça 32, p. 29-30), expediu a Ordem de 

Serviço 5/2016, em 4/1/2016 (peça 32, p. 31), autorizando a empresa Tecnocon Ltda a iniciar 

efetivamente os serviços, sem a necessária autorização federal, por meio da Mandatária da União 

(Caixa), mediante a emissão da respectiva Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO). 

160. Os serviços realizados, abrangendo basicamente segmentos de drenagem na Av. Genibaú, 

totalizaram R$ 270.076,73, conforme planilha da 1ª Medição (peça 36), tendo sido pagos com recursos 

oriundos do orçamento municipal. Em 29/1/2016, a Seinf emitiu o 1º Relatório Mensal de Fiscalização 

(peça 22), referente aos serviços executados no período de 4/1 a 29/1/2016, incluindo planta iluminada 

destacando os segmentos em que houve intervenção (peça 37). 

161. A obra veio a ser objeto de novas interrupções, por meio da emissão das Ordens de 

Paralisação emitidas em 2/2/2016 (120 dias) e 31/5/2016 (120 dias), constando desta última a seguinte 

justificativa (peça 32, p. 38-39):  

Considerando que a Contratante aguarda a emissão de AIO (Autorização de Início de Obra) do 

Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal para dar continuidade às obras, fica mantida a 

paralisação da mesma pelo período de até 120 dias a contar da data de assinatura deste. Fica o 

cronograma de execução prorrogado por igual período.  

162. Quanto à normatização específica aplicável à espécie, cumpre fazer referência à Portaria 

164, de 12 de abril de 2013 – Ministério das Cidades, que aprovou o Manual de Instruções para 

Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda fase do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 (peça 38).  

163. Referido manual definiu em seu item 10.1 e subitem 10.1.1 que, resolvidas as eventuais 

pendências identificadas na análise da documentação, a Mandatária (CEF) deverá encaminhar ao 

MCIDADES a Síntese do Projeto Aprovado (SPA) de cada operação, para homologação, a qual somente 

deverá ser enviada após a emissão do correspondente Laudo de Análise de Engenharia (LAE) de cada 

etapa do empreendimento.     

164. Os Item 11 e 12 do referido manual, ao tratarem da autorização para início da execução do 

objeto, prescreveram:   

11. Análise da SPA Pelo MCidades 
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SPA E O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

(...)  

11.5.  A aprovação da SPA pelo MCIDADES é condição para a autorização do início da 

execução do objeto do Termo de Compromisso, conforme disposto no subitem 12.1  

(...) 

12. Autorização Para Início da Execução do Objeto  

REQUISITOS PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

(...) 

12.2.  A MANDATÁRIA comunicará ao COMPROMISSÁRIO a autorização de início de 

objeto.  

165. No mesmo sentido, a Norma CEF AE099012, que expediu Orientações acerca das as 

atividades técnicas especializadas de engenharia realizadas em operações de repasse PAC e não-PAC, 

consignou: 

3.3.17  SÍNTESE DO PROJETO APROVADO 

3.3.17.1  Para encerramento da análise de engenharia, em parte dos programas sob gestão do 

MCidades, cabe ao arquiteto/engenheiro CAIXA o preenchimento dos itens correspondentes à 

análise de engenharia no aplicativo SPA Eletrônica, disponível no endereço 

https://servicossociais.caixa. 

(...) 

3.5.11  ACOMPANHAMENTO DE OBRAS LICITADAS COM UTILIZAÇÃO DO RDC 

(...) 

3.5.11.2.4  Após análise dos principais elementos do projeto de engenharia, conforme expresso 

no item 3.5.11.2.1, a CAIXA manifestar-se-á formalmente sobre o aceite deste projeto, 

encaminhando AIO do CR ou TC (execução da obra ou de parte da obra). 

166. Dessa forma, a determinação, de forma inadequada, do início das obras pela Seinf, sem que 

tivesse sido precedida da obrigatória autorização pelo Ministério das Cidades/CEF, mediante emissão 

da respectiva AIO, configura descumprimento à referida normatização específica, nos termos 

mencionados, bem como às condições acordadas no Termo de Compromisso 0402093-

29/2013/Ministério das Cidades/Caixa, o que acarretou na paralisação dos serviços com a interrupção 

de continuidade das obras, descumprimento do cronograma previsto e defasagem nos prazos contratuais, 

com implicações nos custos da obra inerentes à mobilização/desmobilização e reajustamentos dos preços 

inicialmente pactuados.  

III.4.3 - Conclusão da equipe:  

167. Ante as análises efetuadas, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do 

TCU, cumpre ser promovida, em momento processual futuro, a audiência dos responsáveis pelos 

indícios de irregularidades concernentes à realização de licitação na modalidade Regime Diferenciado 

de Contratação para contratação da execução do Trecho 1 do corredor de transporte público nas 

Avenidas Senador Fernandes Távora/Expedicionários (RDC 8/CLFOR/2015) sem o encaminhamento 

prévio à CEF do projeto básico para fins de análises técnicas e emissão de pareceres pertinentes e início 

da execução dos serviços sem a emissão da respectiva Autorização de Início de Execução do Objeto 

(AIO), acarretando na paralisação da obra, para apresentação das correspondentes razões de 

justificativas. 

III.4.4 - Responsáveis:  

Nome: Samuel Antônio Silva Dias - CPF: 070.353.197-27 - Cargo: Secretário Municipal de 
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Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

Conduta: Autorizou a realização da licitação, adjudicou e homologou o processo licitatório sob Regime 

Diferenciado de Contratação RDC 8/CLFOR/2015, assinando o respectivo temo de contrato (Contrato 

39/2015), sem o encaminhamento prévio à CEF do projeto para fins de análises técnicas e emissão de 

pareceres pertinentes, contrariando o entendimento firmado no Acórdão 2099/2011 – TCU – Plenário. 

Nexo de causalidade: A autorização da realização da licitação, a adjudicação e homologação do certame 

e a assinatura do contrato sem prévia aprovação pela CEF propiciou a que obra fosse contratada com 

sobrepreço, constatado posteriormente pela citada instituição financeira, e retificado por meio de 

assinatura de termo aditivo contratual, bem como deu ensejo à sua paralisação. 

Culpabilidade: É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável somente autorizar a 

realização da licitação e efetivar a contratação após o encaminhamento e a conclusão das análises por 

parte dos setores técnicos da CEF. 

Nome: Jose Roberto de Resende - CPF: 712.084.378-87 - Cargo: Secretário Executivo da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

Conduta: Autorizou o início da execução dos serviços sem a emissão da respectiva Autorização de 

Início de Execução do Objeto (AIO) por parte da CEF, em desacordo com a Cláusula Quinta do Anexo 

ao Termo de Compromisso 0402093-29/2013/Ministério das Cidades/Caixa, com os subitens 11.5 e 12.2 

do Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades 

aprovado pela Portaria 164, de 12 de abril de 2013 – Ministério das Cidades, e com o subitem 3.5.11.2.4 

da Norma CEF AE099012, que expediu Orientações acerca das as atividades técnicas especializadas de 

engenharia realizadas em operações de repasse PAC e não-PAC.  

Nexo de causalidade: A autorização de início dos serviços sem a emissão da respectiva Autorização de 

Início de Execução do Objeto (AIO) por parte da CEF, somente a partir da qual o empreendimento 

estaria hábil ao recebimento de recursos federais, submeteu o empreendimento a riscos, os quais se 

materializaram na paralisação da obra. 

Culpabilidade:  

É razoável afirmar que era exigível do responsável conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas 

as circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável somente autorizar o início dos serviços 

somente após a emissão da respectiva Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO) por parte da 

CEF. 

 

IV. Conclusão  

168. A presente auditoria teve como objeto a fiscalização das obras do Programa de Mobilidade 

Urbana e Trânsito – BRT Senador Fernandes Távora/ Expedicionários localizadas em Fortaleza/CE – 

trecho 1. 

169. As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 

i) Projeto básico deficiente ou desatualizado; 

ii) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado de quantitativo inadequado e de 

ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

iii) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento; 

iv) Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação 
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prévia do projeto pela CEF e início das obras sem a respectiva emissão da Autorização de Início de 

Execução do Objeto (AIO); 

170. Para as demais questões da matriz de planejamento, não foram identificados achados de 

auditoria. 

171. Os indícios de irregularidades encontradas durante a fiscalização, para cada achado, podem 

ser assim resumidos: 

i) Projeto básico deficiente ou desatualizado. 

172. Os indícios de irregularidades encontrados são concernentes ao projeto básico deficiente; à 

ausência de estudo de viabilidade técnica; e à ausência de aprovação do projeto básico. 

173. Quanto às possíveis irregularidades identificadas no projeto básico deficiente, verificou-se 

que não houve a realização de estudos de desapropriação, embora a existência do Decreto 13.091/2013, 

publicado pela Prefeito de Fortaleza, declarando como de utilidade pública as vias onde será implantado 

o trecho 1 do Corredor Troncal Senador Fernandes Távora/Expedicionários. 

174. Também foram encontradas falhas no projeto de pavimentação, devido à inexistência de 

justificativas para as alternativas de pavimento aprovadas em projeto, à ausência de memórias de cálculo 

de seu respectivo dimensionamento e à divergência entre a solução de sub-base prevista no projeto e na 

adotada no orçamento-base do edital de licitação para o pavimento rígido. Tais falhas correspondem a 

16,97% do valor total inicialmente contratado. Dessa forma, o percentual identificado é materialmente 

relevante frente ao valor total contratado.    

175. Não foram encontrados um adequado estudo de interferências, constando os custos 

envolvidos, bem como uma matriz contendo a responsabilidade pela execução e/ou remanejamento das 

redes com os respectivos prazos de conclusão. 

176. Por último, não foi realizado um mapeamento das jazidas comerciais existentes na região, 

tendo essa equipe de auditoria apresentado uma pedreira comercial com distância de transporte da brita 

até a usina inferior à da escolhida em projeto. Também não foram encontradas as justificativas técnicas 

para as jazidas selecionadas em projeto, bem como os ensaios de caracterização inerentes. 

177. No que se refere ao estudo de viabilidade técnica-econômica do empreendimento, constatou-

se a existência apenas do estudo econômico, não tendo sido apresentado pelo auditado o estudo de 

viabilidade técnica. Dentre outras consequências, a ausência de um correto estudo de viabilidade  

impossibilita avaliar se a realização do empreendimento é viável e se atenderá a demanda esperada, 

entendendo-se que tal irregularidade é materialmente relevante para a consecução dos objetivos do 

empreendimento.  

178. Por fim, constatou-se que o projeto básico e/ou executivo não foi acompanhado das devidas 

aprovações por parte das autoridades competentes, tendo sido apresentado apenas uma Declaração de 

Projeto que continha a informação de que o projeto estava completo e podia ser licitado. 

179. Notadamente quanto às irregularidades identificadas no projeto básico deficiente e na 

ausência do estudo de viabilidade técnica-econômica, entende-se que tais falhas são materialmente 

relevantes, possuem potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário, além de configurar graves desvios 

aos princípios constitucionais a que está submetida a Administração Pública, notadamente os princípios 

da legalidade e da eficiência. 

180. Por essas razões, entende-se que tais os indícios estão enquadrados no disposto no art. 117, 

§ 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 (LDO/2016). Ou seja, o presente achado recebeu classificação de 

pIG-P (proposta de irregularidade grave com recomendação de paralisação). 

ii) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido para itens de 

fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 
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181. Os indícios de irregularidades encontrados são concernentes à licitação e contratação da obra 

com sobrepreço; e à ausência de BDI reduzido em itens orçamentários fornecidos por empresas de 

especialidades própria e diversas, contrariando o disposto na Súmula TCU 253/2010. O sobrepreço 

global detectado atingiu a cifra de R$ 9.821.850,84, o que representa 32,46 % do valor total contratado 

(R$ 30.260.434,01). 

182. Quanto ao sobrepreço evidenciado na licitação e contratação da obra de R$ 9.587.985,19, 

decorreu da aprovação de um orçamento de referência deficiente e impreciso, culminando numa 

diminuição do valor contratado de R$ 30.260.434,01 para R$ 20.672.448,82 após o 1º Termo Aditivo. 

183. Por fim, quanto à ausência do BDI reduzido em itens orçamentários fornecidos por empresas 

de especialidades própria e diversas, constatou-se que houve a incidência de BDI de 26,95% para 

aquisição dos itens tubos de concreto armado, Classe PA-1, para águas pluviais, em vez da aplicação do 

BDI reduzido previsto Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário, contrariando o disposto na Súmula TCU 

253/2010, acarretando num sobrepreço de R$ 233.865,65 (ref.: mar/2015). 

184. Cabe ressaltar que o sobrepreço decorrente de quantitativos inadequados detectado no 

contrato foi elidido após atuação da Mandatária da União (Caixa), readequando-o por meio do 1º Termo 

Aditivo, permanecendo ainda o sobrepreço de R$ 233.865,65 (ref.: 3/2015), decorrente de ausência de 

BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

iii) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e 

julgamento. 

185. Verificou-se a ocorrência de indícios de irregularidade no Edital de RDC 8/CLFOR/2015, 

para a contratação de empresa para execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de 

transporte público nas avenidas Sen. Fernandes Távora/Expedicionários, alusivos à:  (i) realização de 

licitação presencial, sem a justificativa adequada; (ii) exigência de declaração de visita 

preferencialmente por integrante do quadro de responsáveis técnicos da empresa licitante; (iii) exigência, 

para fins de capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa possui em quadro 

permanente, na data da licitação, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica de obra 

com características semelhantes ou demonstração de vínculo permanente, como sócio ou empregado 

registrado; e (iv) exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de apresentação de 

patrimônio líquido mínimo, concomitantemente com prestação de garantia de fiel cumprimento do 

contrato. 

iv) Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação prévia do 

projeto pela CEF e início das obras sem a respectiva emissão da Autorização de Início de Execução do 

Objeto (AIO). 

186. Constatou-se a realização de licitação na modalidade Regime Diferenciado de Contratação 

para contratação da execução do Trecho 1 do corredor de transporte público nas Avenidas Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários sem o encaminhamento prévio à CEF do projeto para fins de análises 

técnicas e emissão de pareceres pertinentes, contrariando o Acórdão 2099/2011 – TCU – Plenário. 

187. Constatou-se ainda que houve determinação, pela Seinf, para início da execução dos serviços 

sem a emissão da respectiva Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO) por parte da CEF, 

somente a partir da qual o empreendimento estaria hábil ao recebimento de recursos federais, 

configurando uma conduta que submeteu o empreendimento a riscos, os quais se materializaram na 

paralisação da obra. 

188. Ante o exposto, as propostas de encaminhamento para as principais constatações 

contemplam audiência de responsáveis e oitivas da Seinf/Fortaleza e da empresa contratada para 

execução do trecho 1 do Corredor Troncal Fernandes Távora/Expedicionários. 
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V. Proposta de encaminhamento 

189. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

V.1) em cumprimento ao § 9º do art. 117 da Lei 13.242/2015 (LDO 2016) e com fulcro no 

item 9.4.10 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário e no art. 14 da Resolução TCU 280/2016, colher a 

manifestação preliminar da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), para que esta, 

no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, pronuncie-se quanto à proposta desta unidade técnica de 

classificar como IG-P (inciso IV do § 1º do art. 112 da LDO 2015) os indícios de irregularidades graves 

tratados no item III.1 deste relatório, notadamente quanto às irregularidades encontradas no projeto 

básico deficiente e ausência de estudo de viabilidade técnica. 

190. Consolidar, na instrução que tratar da análise da manifestação supramencionada, as seguintes 

propostas de encaminhamento:  

V.2) com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da 

Seinf/Fortaleza, enviando cópia deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de 

quinze dias, se manifeste acerca dos seguintes indícios de irregularidade: 

V.2.1) projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários - Trecho 1, no que concerne à ausência de aprovação do projeto básico (achado 

III.1); 

V.2.2) sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de 

materiais e/ou equipamentos (achado III.2). 

V.3) com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da 

empresa Tecnocon – Tecnologia em Construções Ltda (CNPJ 00.700.782/0001-71), enviando cópia 

deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste acerca 

dos seguintes indícios de irregularidade: 

V.3.1) projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários - Trecho 1, no que concerne ao projeto básico deficiente (achado III.1);  

V.3.2) sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de 

materiais e/ou equipamentos (achado III.2). 

V.4) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência do 

responsável Sr. Samuel Antônio Silva Dias (CPF: 070.353.197-27), secretário municipal de 

infraestrutura de Fortaleza, enviando cópia deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, 

no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pela irregularidade indicada: 

V.4.1) autorização da realização da licitação do trecho 1 do Corredor Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários sem a aprovação prévia do projeto pela CEF (achado III.4).  

V.4.2) adjudicação e homologação do certame licitatório com cláusulas restritivas à 

competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento, alusivos 

à:  (i) realização de licitação presencial, sem a justificativa adequada; (ii) exigência, para fins de 

capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa possui em quadro permanente, na 

data da licitação, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica de obra com 

características semelhantes ou demonstração de vínculo permanente, como sócio ou empregado 

registrado; e (iii) exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de apresentação de 

patrimônio líquido mínimo, concomitantemente com prestação de garantia de fiel cumprimento do 

contrato (achado III.3). 

V.5) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência da 

responsável Sra. Tayana Benevides de Oliveira (CPF: 028.376.443-07), Analista Judiciário da Seinf, 

enviando cópia deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, 
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apresente razões de justificativa pela irregularidade indicada: 

V.5.1) emissão de parecer favorável à realização do certame licitatório do trecho 1 do 

corredor Fernandes Távora/Expedicionários, contendo cláusulas restritivas à competitividade no edital 

da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento (achado III.3).  

V.6) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência do 

responsável Sr. Gláucio Valença Pereira Rangel (CPF: 002.136.267-05), Coordenador Jurídico da Seinf, 

enviando cópia deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, 

apresente razões de justificativa pela irregularidade indicada: 

V.6.1) concordou com a emissão do parecer favorável à realização do certame licitatório do 

trecho 1 do corredor Fernandes Távora/Expedicionários, contendo cláusulas restritivas à 

competitividade no edital da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento 

(achado III.3). 

V.7) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência do 

responsável Sr. José Roberto Resende (CPF: 712.084.378-87), secretário executivo municipal de 

infraestrutura de Fortaleza, enviando cópia deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, 

no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 

V.7.1) autorização do início da execução das obras sem a respectiva emissão da Autorização 

de Início de Execução do Objeto (AIO) (achado III.1); 

V.7.2) projeto básico deficiente ou desatualizado, principalmente em relação às ocorrências 

a seguir: (i) projeto básico deficiente; (ii) ausência de estudo de viabilidade técnica; e (iii) ausência de 

aprovação do projeto básico (achado III.3); 

V.7.3) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido para 

itens de fornecimento de materiais e/ou serviços (achado III.4); 

V.8) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência da 

responsável Sra. Ana Manuela Marinho Nogueira (CPF: 641.826.653-68), assessora especial, 

responsável técnica pela elaboração e aprovação do projeto e orçamento-base do Corredor de ônibus 

Fernandes Távora/Expedicionários - Trecho 1, enviando cópia deste relatório para subsidiar suas 

manifestações, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades 

indicadas: 

V.8.1) projeto básico deficiente ou desatualizado, principalmente em relação às ocorrências 

a seguir: (i) projeto básico deficiente; (ii) ausência de estudo de viabilidade técnica; e (iii) ausência de 

aprovação do projeto básico (achado III.3); 

V.8.2) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido para 

itens de fornecimento de materiais e/ou serviços (achado III.4); 

V.9) encaminhar cópia da decisão que vier a ser proferida nos presentes autos, acompanhada 

de relatório e voto, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. 

 

 

Secex-CE, 18 de julho de 2016. 
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APÊNDICE A - Matriz de Achados 

 

DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

pIG-P - Projeto 

básico deficiente ou 

desatualizado. 

Os indícios de irregularidades 

encontrados no projeto básico 

do corredor de ônibus 

Senador Fernandes Távora/ 

Expedicionários são 

concernentes ao projeto 

básico deficiente; à ausência 

de estudo de viabilidade 

técnica; e à ausência de 

aprovação do projeto básico. 

Quanto às falhas relacionadas 

ao projeto básico, verificou-

se que não houve a realização 

de estudos de desapropriação, 

embora a Prefeitura de 

Fortaleza/CE tenha publicado 

o Decreto 13.091/2013, 

declarando como de utilidade 

pública as vias onde será 

implantado o trecho 1 do 

Corredor Troncal Senador 

Fernandes 

Távora/Expedicionários. 

Também foram encontradas 

falhas no projeto de 

pavimentação, devido à 

inexistência de justificativas 

para as alternativas de 

pavimento aprovadas em 

projeto, à ausência de 

memórias de cálculo de seu 

Edital - RDC 

Presencial nº 

008/CLFOR/201

5 

Projeto Básico - 

Corredor 

Fernandes 

Távora/Expedici

onários 

Lei 

8666/1993, 

art. 40, § 2º, 

inciso I 

Lei 

12462/2011, 

art. 2º, § 

único; art. 2º, 

inciso IV; art. 

8º, § 5º 

Orientação 

Técnica 

1/2006, 

IBRAOP, 

cláusula/art. 

6º 

Resolução 

361/1991, 

CONFEA, 

art. 2º 

Súmula 

261/2010, 

TCU 

Evidência 15 - 

ART VBA 

Evidência 16 - 

Resposta ao 

Ofício nº 3-

135_2016 

Evidência 17 - 

Decreto para 

fins de 

desapropriação 

Evidência 18 - 

Projeto de 

Pavimentação 

Evidência 19 - 

RELATORIO 

DE PROJETO-

ESTUDO 

GEOTÉCNICO 

ENSAIOS E 

CALC 

PAV_Parte1 

Evidência 20 - 

RELATORIO 

DE PROJETO-

ESTUDO 

GEOTÉCNICO 

ENSAIOS E 

CALC 

PAV_Parte2 

Evidência 21 - 

Desatualização 

do Projeto, 

tendo em vista 

sua elaboração 

em 2003 e sua 

utilização, após 

revisão, em 

2015. 

Deficiência de 

controles 

internos, pois o 

projeto básico 

não estava 

aprovado. 

Prejuízo 

decorrente da 

escolha de 

empreendimento 

que não atenda 

aos anseios da 

população. 

Revisões 

contratuais 

destinadas a 

readequar as 

características do 

objeto. 

Superestimativa 

de quantitativos 

Audiência de 

Responsável (Jose 

Roberto de Resende) 

Audiência de 

Responsável (Ana 

Manuela Marinho 

Nogueira) 

Oitiva 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

respectivo dimensionamento 

e à divergência entre a 

solução de sub-base prevista 

no projeto e na adotada no 

orçamento-base do edital de 

licitação para o pavimento 

rígido. Tais falhas 

correspondem a 16,97% do 

valor total inicialmente 

contratado. Dessa forma, o 

percentual identificado é 

materialmente relevante 

frente ao valor total 

contratado. 

Além disso, não foi 

encontrado um adequado 

estudo de interferências, 

constando os custos 

envolvidos, bem como uma 

matriz contendo a 

responsabilidade pela 

execução e/ou 

remanejamento das redes com 

os respectivos prazos de 

conclusão. 

Também não foi realizado um 

mapeamento das jazidas 

comerciais existentes na 

região, tendo essa equipe de 

auditoria apresentado uma 

pedreira comercial com 

distância de transporte da 

brita até a usina inferior à da 

escolhida em projeto. 

RELATORIO 

DE PROJETO-

ESTUDO 

GEOTÉCNICO 

ENSAIOS E 

CALC 

PAV_Parte3 

Evidência 22 - 

RELATORIO 

DE PROJETO-

ESTUDO 

GEOTÉCNICO 

ENSAIOS E 

CALC 

PAV_Parte4 

Evidência 23 - 

Estudos de 

Interferências 

Evidência 24 - 

Lista de 

empresas que 

extraem 

BRITA 

Evidência 25 - 

Clientes da 

BRITACET 

Evidência 26 - 

DMT 

BRITACET e 

PYLA ATÉ A 

USINA 

Evidência 27 - 

Sobrepreço 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

Também não foram 

encontradas as justificativas 

técnicas para as jazidas 

selecionadas em projeto, bem 

como os ensaios de 

caracterização inerentes. 

No que se refere ao estudo de 

viabilidade técnica-

econômica do 

empreendimento, constatou-

se a existência apenas do 

estudo econômico, não tendo 

sido apresentado pelo 

auditado o estudo de 

viabilidade técnica. Dentre 

outras consequências, a 

ausência de um correto 

estudo de viabilidade  

impossibilita avaliar se a 

realização do 

empreendimento é viável e se 

atenderá a demanda esperada, 

entendendo-se que tal 

irregularidade é 

materialmente relevante para 

a consecução dos objetivos 

do empreendimento. 

Por fim, constatou-se que o 

projeto básico e/ou executivo 

não foi acompanhado das 

devidas aprovações por parte 

das autoridades competentes, 

tendo sido apresentado 

apenas uma Declaração de 

BRITACETXP

YLA 

Evidência 28 - 

Declaração do 

projeto BRT 

Fernandes 

Tavora 

Evidência 32 - 

Anotações de 

Responsabilida

de Técnica 

(ARTs) 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

Projeto que continha a 

informação de que o projeto 

estava completo e podia ser 

licitado. 

Notadamente quanto às 

irregularidades identificadas 

no projeto básico deficiente e 

na ausência do estudo de 

viabilidade técnica-

econômica, entende-se que 

tais falhas possuem 

potencialidade de ocasionar 

prejuízos ao erário, além de 

configurar graves desvios aos 

princípios constitucionais a 

que está submetida a 

Administração Pública, 

notadamente os princípios da 

legalidade e da eficiência. 

Por essas razões, entende-se 

que tais indícios estão 

enquadrados no disposto no 

art. 117, § 1º, inciso IV, da 

Lei 13.242/2015 

(LDO/2016). Ou seja, o 

presente achado recebeu 

classificação de pIG-P 

(proposta de irregularidade 

grave com recomendação de 

paralisação). 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

IG-C - Sobrepreço 

decorrente de 

quantitativo 

inadequado e de 

ausência de BDI 

reduzido para itens de 

fornecimento de 

materiais e/ou 

equipamentos. 

Os indícios de irregularidades 

encontrados são concernentes 

à licitação e contratação da 

obra com sobrepreço; e à 

ausência de BDI reduzido em 

itens orçamentários 

fornecidos por empresas de 

especialidades própria e 

diversas, contrariando o 

disposto na Súmula TCU 

253/2010. O sobrepreço 

global detectado atingiu a 

cifra de R$ 9.821.850,84, o 

que representa 32,46 % do 

valor total contratado (R$ 

30.260.434,01). 

Quanto ao sobrepreço 

evidenciado na licitação e 

contratação da obra de R$ 

9.587.985,19, decorreu da 

aprovação de um orçamento 

de referência deficiente e 

impreciso, culminando numa 

diminuição do valor 

contratado de R$ 

30.260.434,01 para R$ 

20.672.448,82 após o 1º 

Termo Aditivo. 

Por fim, quanto à ausência do 

BDI reduzido em itens 

orçamentários fornecidos por 

empresas de especialidades 

própria e diversas, constatou-

se que houve a incidência de 

Edital - RDC 

Presencial nº 

008/CLFOR/201

5 

Contrato - 

39/2015 

Projeto Básico - 

Corredor 

Fernandes 

Távora/Expedici

onários 

Acórdão 

2622/2013, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Decreto 

7983/2011, 

art. 9º, § 1º 

Lei 

12462/2011, 

art. 2º, § 

único; art. 2º, 

inciso VI; art. 

8º, § 4º; art. 

8º, § 3º 

Súmula 

253/2010, 

TCU 

Evidência 2 -  

RDC Nº 

8_2015_Parte2, 

folha 31 

Evidência 7 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte7, 

folha 40 

Evidência 9 - 1º 

Termo 

Aditivo_Parte1, 

folhas 21/22 

Evidência 29 - 

Alteração dos 

quantitativos e 

de serviços 

decorrentes do  

1º TERMO 

ADITIVO 

Evidência 30 - 

ABC com 

quantitativos 

alterados 

Evidência 31 - 

Sobrepreço 

tubo de 

concreto - 

ausência de 

BDI reduzido 

Evidência 34 - 

Assinatura do 

orçamento base 

do RDC 8/2015 

Planejamento 

inadequado da 

contratação - 

Planejamento 

inadequado da 

contratação, já 

que há erros de 

quantitativos de 

serviços 

relevantes. 

Deficiência de 

controles 

internos. - 

Deficiência de 

controles 

internos, pois o 

projeto básico 

não estava 

aprovado. 

Revisões 

contratuais 

destinadas a 

readequar as 

características do 

objeto (alterações 

nos projetos 

básicos e 

executivo) que, 

em geral, levam à 

majoração 

indevida do valor 

global da 

contratação. 

Superestimativa 

de quantitativos 

Audiência de 

Responsável (Jose 

Roberto de Resende) 

Audiência de 

Responsável (Ana 

Manuela Marinho 

Nogueira) 

Oitiva 
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BDI de 26,95% para 

aquisição dos itens tubos de 

concreto armado, Classe PA-

1, para águas pluviais, em vez 

da aplicação do BDI reduzido 

previsto Acórdão 2622/2013-

TCU-Plenário, contrariando o 

disposto na Súmula TCU 

253/2010, acarretando num 

sobrepreço de R$ 233.865,65 

(ref.: mar/2015). 

Cabe ressaltar que o 

sobrepreço decorrente de 

quantitativos inadequados 

detectado no contrato foi 

elidido após atuação da 

Mandatária da União (Caixa), 

readequando-o por meio do 

1º Termo Aditivo, 

permanecendo ainda o 

sobrepreço de R$ 233.865,65 

(ref.: 3/2015), decorrente de 

ausência de BDI reduzido 

para itens de fornecimento de 

materiais e/ou equipamentos. 

IG-C - Restrição à 

competitividade da 

licitação decorrente 

de critérios 

inadequados de 

habilitação e 

julgamento. 

Verificou-se a ocorrência de 

indícios de irregularidade no 

Edital de RDC 

8/CLFOR/2015, para a 

contratação de empresa para 

execução dos serviços de 

implantação do trecho 1 do 

corredor de transporte público 

nas avenidas Sen. Fernandes 

Edital - RDC 

Presencial nº 

008/CLFOR/201

5 

Acórdão 

2297/2005, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

2028/2006, 

Tribunal de 

Contas da 

Evidência 1 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte1, 

folhas 9/38 

Evidência 6 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte6, 

folhas 11/15 

Deficiência dos 

controles 

internos - A 

deficiência dos 

controles 

internos da Seinf 

permitiu que, 

apesar das 

indicações 

Aquisições sem o 

devido caráter 

competitivo 

Audiência de 

Responsável (Tayana 

Benevides de Oliveira) 

Audiência de 

Responsável (Gláucio 

Valença Pereira Rangel) 

Audiência de 

Responsável (Samuel 
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Távora/Expedicionários, 

alusivos à:  (i) realização de 

licitação presencial, sem a 

justificativa adequada; (ii) 

exigência, para fins de 

capacitação técnico-

profissional, de comprovação 

de que a empresa possui em 

quadro permanente, na data 

da licitação, profissional 

detentor de atestado de 

responsabilidade técnica de 

obra com características 

semelhantes ou demonstração 

de vínculo permanente, como 

sócio ou empregado 

registrado; e (iii) exigência, 

para fins de qualificação 

econômico-financeira, de 

apresentação de patrimônio 

líquido mínimo, 

concomitantemente com 

prestação de garantia de fiel 

cumprimento do contrato. 

União 

Acórdão 

874/2007, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

2656/2007, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

800/2008, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

2882/2008, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

103/2009, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

1557/2009, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

1710/2009, 

Evidência 7 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte7, 

folhas 16/24 

Evidência 35 - 

Parecer 

favorável à 

realização da 

Licitação 

jurisprudenciais 

do TCU em 

contrário, fosse 

autorizada a 

publicação 

indevida de 

edital de RDC 

Presencial 

contendo 

cláusulas 

restritivas à 

competitividade. 

Antônio Silva Dias) 
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Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

2477/2009, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

1733/2010, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

785/2012, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

3373/2013, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Acórdão 

872/2016, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Decreto 

7581/2011, 

art. 13, caput 

Lei 

8666/1993, 
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art. 3º, § 1º, 

inciso I; art. 

3º, caput ; art. 

30, § 1º, 

inciso I; art. 

31, § 2º; art. 

40, inciso 

VII; art. 44; 

art. 45 

Lei 

12462/2011, 

art. 13, caput 

; art. 14 

Súmula 

275/2012, 

TCU 

IG-C - Realização da 

licitação e 

contratação do 

Trecho 1 do 

empreendimento sem 

a aprovação prévia do 

projeto pela CEF e 

início das obras sem 

a respectiva emissão 

da Autorização de 

Início de Execução 

do Objeto (AIO). 

Constatou-se a realização de 

licitação na modalidade 

Regime Diferenciado de 

Contratação para contratação 

da execução do Trecho 1 do 

corredor de transporte público 

nas Avenidas Senador 

Fernandes 

Távora/Expedicionários sem 

o encaminhamento prévio à 

CEF do projeto para fins de 

análises técnicas e emissão de 

pareceres pertinentes, 

contrariando o Acórdão 

2099/2011 –  TCU –  

Plenário. 

Verificou-se, ainda, que 

Termo de 

compromisso - T. 

Compromisso 

0402093-

29/2013 - M. 

Cidades/CEF 

Edital - RDC 

Presencial nº 

008/CLFOR/201

5 

Contrato - 

39/2015 

Acórdão 

2099/2011, 

item 9.1.2, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Convênio 

0402093/201

3, Ministério 

das Cidades - 

Termo de 

Compromisso

, cláusula 5ª 

Lei 

8666/1993, 

art. 7º, § 2º 

Norma 

Peça 18 - 

Termo de 

Compromisso 

0402093-29_2-

13 - 

MCidades_Cai

xa, folha 4 

Evidência 1 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte1, 

folhas 1/60 

Evidência 2 -  

RDC Nº 

8_2015_Parte2, 

folhas 1/60 

Evidência 3 - 

RDC Nº 

Deficiência dos 

controles 

internos - A 

deficiência dos 

controles 

internos da Seinf 

permitiu que a 

obra fosse 

licitada e 

contratada sem 

houvesse a 

aprovação 

prévia do 

projeto pela 

CEF, bem como 

que fosse 

autorizado o 

início das obras 

Início das obras 

sem a garantia de 

transferência de 

recursos federais 

Revisão e 

repactuação 

contratual 

destinadas a 

readequar a 

planilha acordada, 

em decorrência da 

superestimativa de 

quantitativos e 

especificação 

indevida de itens 

de serviços 

Possíveis 

Audiência de 

Responsável (Jose 

Roberto de Resende) 

Audiência de 

Responsável (Samuel 

Antônio Silva Dias) 
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houve determinação, pela 

Seinf, para início da execução 

dos serviços sem a emissão 

da respectiva Autorização de 

Início de Execução do Objeto 

(AIO) por parte da CEF, 

somente a partir da qual o 

empreendimento estaria hábil 

ao recebimento de recursos 

federais, configurando uma 

conduta que submeteu o 

empreendimento a riscos, os 

quais se materializaram na 

paralisação da obra. 

Técnica - 

Caixa 

Econômica 

Federal - 

Norma 

AE099012/20

15 - item 

3.5.11.2.4 

Portaria 

164/2013, 

Ministério 

das Cidades - 

Manual de 

Instruções 

para 

Contratação e 

Execução dos 

Programas e 

Ações, art. 

12, item 

12.2;art. 11, 

item 11.5 

8_2015_Parte3, 

folhas 1/60 

Evidência 4 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte4, 

folhas 1/60 

Evidência 5 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte5, 

folhas 1/60 

Evidência 6 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte6, 

folhas 1/60 

Evidência 7 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte7, 

folhas 1/60 

Evidência 8 - 

RDC Nº 

8_2015_Parte8, 

folhas 1/39 

Evidência 9 - 1º 

Termo 

Aditivo_Parte1, 

folhas 1/45 

Evidência 10 - 

1º Termo 

Aditivo_Parte2, 

folhas 1/45 

Evidência 11 - 

1º Termo 

sem a respectiva 

emissão da 

Autorização de 

Início de 

Execução do 

Objeto (AIO). 

acréscimos de 

custos de 

remobilização e 

de reajustamentos 

contratuais 

Atraso na 

conclusão da 

execução do 

objeto, decorrente 

das paralisações 

da obra e 

redimensionament

os do cronograma 

contratual 
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Aditivo_Parte3, 

folhas 1/38 

Evidência 12 - 

1ª Medição, 

folhas 1/13 

Evidência 13 - 

Relatório de 

Fiscalização, 

folhas 1/43 

Evidência 14 - 

Portaria 

MCidades nº 

164, DE 12 DE 

ABRIL DE 

2013, folhas 

27/29 

Peça 19 - 

Análise Inicial 

- CEF_Parte1, 

folhas 1/43 

Peça 20 - 

Análise Inicial 

- CEF_Parte2, 

folhas 1/60 

Peça 21 - 

Alterações de 

projeto_Parte1, 

folhas 1/42 

Peça 22 - 

Alterações de 

projeto_Parte2, 

folhas 1/40 
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Peça 23 - 

Alterações de 

projeto_Parte3, 

folhas 1/38 

Peça 24 - 

Alterações de 

projeto_Parte4, 

folhas 1/74 
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 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

Projeto básico deficiente ou 

desatualizado. 
Jose Roberto de Resende 

(CPF: 712.084.378-87) 
Secretário Executivo da 

Seinf (desde 

10/01/2013) 

Emitiu declaração de 

que os projeto do 

Trecho 1 da Senador 

Fernandes 

Távora/Expedicionár

ios estava completo 

e podia ser licitado. 

Por meio da emissão da Declaração de 

projeto, autorizou a publicação do 

edital e realização da licitação RDC 

Presencial 8/CLFOR/2015 com a 

existência de um projeto deficiente e 

desatualizado. 

Era esperado que o 

responsável tivesse 

adotado conduta mais 

diligente na análise 

acerca da completude e 

suficiência do projeto 

básico. Com efeito, não 

se vislumbram 

eventuais atenuantes ou 

excludentes de 

culpabilidade no caso 

concreto. 

Ana Manuela Marinho 

Nogueira (CPF: 641.826.653-

68) 

Assessora Especial da 

Seinf (desde 

01/01/2015) 

Ter elaborado o 

projeto e orçamento 

base do 

empreendimento, 

conforme Anotação 

de Responsabilidade 

Técnica - ART 

060088998000082, 

do trecho 1 das obras 

do corredor de 

Transporte Público 

Senador Fernandes 

Távora/Expedicionár

ios, contendo 

lacunas e graves 

deficiências. 

A elaboração do projeto pela 

responsável, sem todos os elementos 

mínimos necessários, ocasionou a 

ocorrência achado projeto básico 

deficiente ou desatualizado, 

A responsável elaborou 

o projeto contendo 

lacunas e deficiências. 

Era esperado que a 

responsável tivesse 

adotado conduta 

condizente com os 

ditames legais. Com 

efeito, não se 

vislumbram eventuais 

atenuantes ou 

excludentes de 

culpabilidade no caso 

concreto. 

Sobrepreço decorrente de 

quantitativo inadequado e de 

ausência de BDI reduzido 

Jose Roberto de Resende 

(CPF: 712.084.378-87) 
Secretário Executivo da 

Seinf (desde 

10/01/2013) 

Ter emitido 

declaração de que o 

projeto do Trecho 1 

Por meio da emissão da Declaração de 

projeto e assinatura concordando com 

os preços e quantitativos existentes na 

Era esperado que o 

responsável tivesse 

adotado conduta mais 
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 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

para itens de fornecimento 

de materiais e/ou 

equipamentos. 

da av. Senador 

Fernandes 

Távora/Expedicionár

ios estava completo 

e podia ser licitado, 

além de ter assinado 

o orçamento base, 

concordando com os 

preços e 

quantitativos 

existentes na 

planilha 

orçamentária do 

RDC 

8/CLFOR/2015. 

planilha orçamentária do RDC 

8/CLFOR/2015, autorizou a 

publicação do edital e realização da 

licitação RDC Presencial 

8/CLFOR/2015 com a existência de 

sobrepreço no orçamento base da 

licitação. 

diligente na análise 

acerca da completude e 

suficiência na análise do 

orçamento-base do 

edital. Com efeito, não 

se vislumbram 

eventuais atenuantes ou 

excludentes de 

culpabilidade no caso 

concreto. Dessa forma, 

entende-se que a 

conduta do responsável 

é culpável, ou seja, 

reprovável, razão pela 

qual ele deve ser ouvido 

em audiência a fim de 

avaliar se merece ser 

apenado com a 

aplicação de multa. 

Ana Manuela Marinho 

Nogueira (CPF: 641.826.653-

68) 

Assessora Especial da 

Seinf (desde 

01/01/2015) 

Ter elaborado o 

projeto e orçamento 

base, conforme 

Anotação de 

Responsabilidade 

Técnica - ART 

060088998000082, 

do trecho 1 das obras 

do corredor de 

Transporte Público 

Senador Fernandes 

Távora/Expedicionár

ios, contendo 

sobrepreço. 

A elaboração do orçamento base pela 

responsável, contribuiu para a 

ocorrência do sobrepreço verificado. 

A responsável elaborou 

o orçamento-base 

contendo lacunas e 

deficiências. Era 

esperado que a 

responsável tivesse 

adotado conduta 

condizente com os 

ditames legais. Com 

efeito, não se 

vislumbram eventuais 

atenuantes ou 

excludentes de 

culpabilidade no caso 

concreto. Dessa forma, 
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 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

entende-se que a 

conduta da responsável 

é culpável, ou seja, 

reprovável, razão pela 

qual ela deve ser ouvida 

em audiência a fim de 

avaliar se merece ser 

apenada com a 

aplicação de multa. 

Restrição à competitividade 

da licitação decorrente de 

critérios inadequados de 

habilitação e julgamento. 

Samuel Antônio Silva Dias 

(CPF: 070.353.197-27) 
Secretário Municipal de 

Infraestrutura da Seinf 

(desde 01/01/2013) 

Adjudicou e 

homologou o 

processo licitatório 

sob Regime 

Diferenciado de 

Contratação RDC 

8/CLFOR/2015, cujo 

edital conteve 

cláusulas restritivas 

à competitividade, 

em desrespeito ao 

art. 3º, caput e § 1º, 

inciso I da Lei 

8.666/1993, e em 

desacordo com a 

jurisprudência do 

TCU correlacionada 

à matéria. 

A  adjudicação e homologação do 

certame cujo edital conteve cláusula 

restritivas à competitividade 

comprometeu a igualdade de 

condições aos concorrentes e possíveis 

interessados. 

Era esperado que o 

gestor tivesse adotado 

conduta diversa, 

somente adjudicando e 

homologando a licitação 

após se certificar-se de 

que não existiam 

quaisquer vícios de 

ilegalidade nas 

cláusulas editalícias do 

edital de licitação, pois 

deveria o gestor ter 

anulado o procedimento 

licitatório ou 

determinado o seu 

saneamento, se possível, 

principalmente por se 

tratar de objeto de 

grande vulto a cargo da 

Prefeitura Municipal de 

Fortaleza/CE. 

Gláucio Valença Pereira 

Rangel (CPF: 002.136.267-

05) 

Coordenador Jurídico da 

Seinf (desde 

01/05/2013) 

Concordou com o 

parecer 254/2015 

ASJUR/SEINF 

favorável pela 

Concordou com a emissão do parecer 

favorável à realização do certame 

licitatório do trecho 1 do corredor 

Fernandes Távora/Expedicionários, 

Era esperado que o 

responsável tivesse 

adotado conduta 

diversa, se certificando 
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 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

continuidade da 

licitação que 

afirmava que o edital 

RDC para 

contratação do 

trecho 1 da Senador 

Fernandes 

Távora/Expedicionár

ios havia sido 

elaborado conforme 

legislação vigente. 

cujo edital RDC 8/CLFOR/2015 

continha cláusulas restritivas à 

competitividade da licitação decorrente 

de critérios inadequados de habilitação 

e julgamento, o que acarretou a 

realização da aludida licitação 

contendo o problema mencionado. 

acerca da qualidade e 

consistência do parecer 

254/2015 

ASJUR/SEINF, 

verificando todas as 

justificativas para as 

cláusulas editalícias, 

principalmente por se 

tratar de objeto de 

grande vulto a cargo da 

Prefeitura Municipal de 

Fortaleza/CE. Nesse 

diapasão, entende-se 

que o gestor incorreu 

em culpa in vigilando. 

Tayana Benevides de 

Oliveira (CPF: 028.376.443-

07) 

Analista Jurídico (desde 

01/05/2013) 
Emitiu o Parecer 

254/2015 

ASJUR/SEINF 

favorável pela 

continuidade da 

licitação, afirmando 

que o edital RDC 

para contratação do 

trecho 1 da Senador 

Fernandes 

Távora/Expedicionár

ios havia sido 

elaborado conforme 

legislação vigente. 

Por ter emitido parecer favorável à 

realização do certame licitatório do 

trecho 1 do corredor Fernandes 

Távora/Expedicionários contendo o 

edital cláusulas restritivas à 

competitividade da licitação decorrente 

de critérios inadequados de habilitação 

e julgamento. 

Era esperado que a 

responsável tivesse 

adotado conduta 

diversa, somente 

emitindo parecer 

favorável aos termos do 

edital, após verificar 

todas as justificativas 

para as cláusulas 

editalícias, 

principalmente por se 

tratar de objeto de 

grande vulto a cargo da 

Prefeitura Municipal de 

Fortaleza/CE. 

Realização da licitação e 

contratação do Trecho 1 do 

empreendimento sem a 

aprovação prévia do projeto 

Jose Roberto de Resende 

(CPF: 712.084.378-87) 
Secretário Executivo da 

Seinf (desde 

10/01/2013) 

Autorizou o início 

da execução dos 

serviços sem a 

emissão da 

A autorização de início dos serviços 

sem a emissão da respectiva 

Autorização de Início de Execução do 

Objeto (AIO) por parte da CEF, 

É razoável afirmar que 

era exigível do 

responsável conduta 

diversa daquela que ele 
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 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

pela CEF e início das obras 

sem a respectiva emissão da 

Autorização de Início de 

Execução do Objeto (AIO). 

respectiva 

Autorização de 

Início de Execução 

do Objeto (AIO) por 

parte da CEF, em 

desacordo com a 

Cláusula Quinta do 

Anexo ao Termo de 

Compromisso 

0402093-

29/2013/Ministério 

das Cidades/Caixa, 

com os subitens 11.5 

e 12.2 do Manual de 

Instruções para 

Contratação e 

Execução dos 

Programas e Ações 

do Ministério das 

Cidades aprovado 

pela Portaria 164, de 

12 de abril de 2013 

–  Ministério das 

Cidades, e com o 

subitem 3.5.11.2.4 

da Norma CEF 

AE099012, que 

expediu Orientações 

acerca das as 

atividades técnicas 

especializadas de 

engenharia 

realizadas em 

operações de repasse 

somente a partir da qual o 

empreendimento estaria hábil ao 

recebimento de recursos federais, 

submeteu o empreendimento a riscos, 

os quais se materializaram na 

paralisação da obra. 

adotou, consideradas as 

circunstâncias que o 

cercavam, pois deveria 

o responsável somente 

autorizar o início dos 

serviços somente após a 

emissão da respectiva 

Autorização de Início de 

Execução do Objeto 

(AIO) por parte da CEF. 
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 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

PAC e não-PAC. 

Samuel Antônio Silva Dias 

(CPF: 070.353.197-27) 
Secretário Municipal de 

Infraestrutura  de 

Fortaleza (desde 

01/01/2013) 

Autorizou a 

realização da 

licitação, adjudicou 

e homologou o 

processo licitatório 

sob Regime 

Diferenciado de 

Contratação RDC 

8/CLFOR/2015, 

assinando o 

respectivo temo de 

contrato (Contrato 

39/2015), sem o 

encaminhamento 

prévio à CEF do 

projeto para fins de 

análises técnicas e 

emissão de pareceres 

pertinentes, 

contrariando o 

entendimento 

firmado no Acórdão 

2099/2011 –  TCU 

–  Plenário. 

A autorização da realização da 

licitação, a adjudicação e homologação 

do certame e a assinatura do contrato 

sem prévia aprovação pela CEF 

propiciou a que obra fosse contratada 

com sobrepreço, constatado 

posteriormente pela citada instituição 

financeira, e retificado por meio de 

assinatura de termo aditivo contratual, 

bem como deu ensejo à sua 

paralisação. 

É razoável afirmar que 

era exigível do 

responsável conduta 

diversa daquela que ele 

adotou, consideradas as 

circunstâncias que o 

cercavam, pois deveria 

o responsável somente 

autorizar a realização da 

licitação e efetivar a 

contratação após o 

encaminhamento e a 

conclusão das análises 

por parte dos setores 

técnicos da CEF. 
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APÊNDICE C - Dados da obra 

 

1. Dados Cadastrais 

 

Obra bloqueada na LOA deste ano: Não 

 

1.1. Execução física, orçamentária e financeira 

 

1.1.1. Execução física 

 
Data de vistoria: 07/06/2016 Percentual executado: 1,31% 

Data do início da obra: 04/01/2016 Data prevista para conclusão:  

Situação na data da vistoria: Paralisada 

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: 

Os serviços realizados, abrangendo basicamente segmentos de drenagem na Av. Genibaú, totalizaram R$ 

270.076,73, conforme planilha da 1ª Medição (peça 36), tendo sido pagos com recursos oriundos do 

orçamento municipal. Em 29/1/2016, a Seinf emitiu o 1º Relatório Mensal de Fiscalização (peça 22), 

referente aos serviços executados no período de 4/1 a 29/1/2016, incluindo planta iluminada destacando os 

segmentos em que houve intervenção (peça 37). 

 

Observações: 

 

 

1.1.2. Execução orçamentária e financeira 

 
Valor estimado para conclusão: R$ 20.402.372,09 

Valor estimado global da obra: R$ 20.672.448,82 

Data base da estimativa: 18/07/2016 

 
Observações: 

A obra foi contratada por R$ 30.260.434,01, tendo como vencedora a empresa Tecnocon Tecnologia em 

Construções Ltda que ofertou um desconto de 1% sobre o preço inicialmente orçado pela Administração. 

Em 20/8/2015, foi realizado o 1º Termo Aditivo do Contrato 39/2015 - RDC 8/2015-CLFOR, passando a 

um novo valor contratual no total de R$ 20.672.448,82. A obra teve início em 4/1/2016, com o total de R$ 

270.076,73 de serviços executados, sendo pagos com recursos municipais. 

 

1.2. Contratos principais 

 
Nº contrato: 39/2015 

Objeto do contrato:  

Execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de transporte público nas avenidas Sen. 

Fernandes Távora / Expedicionários, entre o Conj. Ceará e a Lagoa da Parangaba 

Data da assinatura: 17/06/2015 Mod. licitação: RDC - Regime Diferenciado de 

Contratação 

SIASG:  Código interno do SIASG:  

CNPJ contratada: 00.700.782/0001-71 Razão social: Tecnocon Tecnologia em Construções Ltda. 

CNPJ contratante: 07.954.605/0001-60 Razão social: Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE 

  

Situação inicial Situação atual 

Vigência: 17/06/2015 a 17/10/2016 Vigência: 17/06/2015 a 17/10/2016 

Valor: R$ 30.260.434,01 Valor: R$ 20.672.448,82 

Data-base: 29/05/2015 Data-base: 29/05/2015 

Volume de serviço: 5.7 km Volume de serviço: 5.7 km 

Custo unitário: R$ 5.308.848,07 Custo unitário: R$ 3.626.745,40 

BDI: 26.95% BDI: 26.95% 

 Nº/Data aditivoAtual: 1º 20/08/2015 

 Situação do contrato: Suspenso. 
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Alterações do objeto:  
 

 

Observações: 

 

 

Execução física e financeira: 

Data da coleta de dados / vistoria: 07/06/2016 

Situação: Paralisada 

Percentual de execução física: 1,31% 

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: 

Os serviços realizados, abrangendo basicamente segmentos de drenagem na Av. Genibaú, totalizaram R$ 

270.076,73, conforme planilha da 1ª Medição (peça 36), tendo sido pagos com recursos oriundos do orçamento 

municipal 

Valores medidos: R$ 270.076,73 

Valores pagos: R$ 270.076,73 

Percentual de execução financeira: 1,31% 

Observações acerca da execução física e financeira do contrato: 

 

 

1.3. Editais 

 
Nº do edital: 2164/2015 

Objeto:  

Execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de transporte público nas avenidas Sen. 

Fernandes Távora / Expedicionários, entre o Conj. Ceará e a Lagoa da Parangaba 

UASG:  Modalidade de licitação: RDC - Regime Diferenciado de 

Contratação 

Data da publicação: 06/05/2015 Tipo de licitação ou critérios de julgamento: Menor 

preço ou maior desconto 

Data da abertura da documentação: 

29/05/2015 

Valor estimado: R$ 30.566.094,00 

Quantidade de propostas classificadas: 2 

  

Observações:  

 

 

1.4.  Histórico de fiscalizações 

 

A classe da irregularidade listada é referente àquela vigente em 30 de novembro do ano da 

fiscalização. 

 
 2013 2014 2015 

Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Não Não Não 

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não Não Não 

 

 

2. Deliberações do TCU 

 

A listagem poderá conter deliberações de processos já encerrados. 

 

Processo de interesse (deliberações até a data de início da auditoria) 

 

Não há deliberações para os processos de interesse até a data de início da auditoria. 
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Processo de interesse (deliberações após a data de início da auditoria) 

 

Não há deliberações até a emissão desse relatório. 
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APÊNDICE D - Achados reclassificados após a conclusão da fiscalização 

 

 

1. Achados desta fiscalização 

 

1.1. (IG-C) Projeto básico deficiente ou desatualizado. (TC 010.399/2016-0) 

 

Objeto: Edital 2164/2015 , 6/5/2015, RDC - REGIME DIFERENCIADO DE 

CONTRATAÇÃO, Execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de transporte 

público nas avenidas Sen. Fernandes Távora / Expedicionários, entre o Conj. Ceará e a Lagoa 

da Parangaba 

Este achado está sendo tratado no processo 010.399/2016-0 e teve sua gravidade alterada de 

pIG-P para IG-C por meio do AC-2616-40/2016-PL. 

 

1.2. (IG-C) Projeto básico deficiente ou desatualizado. (TC 010.399/2016-0) 

 

Objeto: Projeto Básico 31/3/2015, Execução dos serviços de implantação do trecho 1 do 

corredor de transporte público nas avenidas Sen. Fernandes Távora / Expedicionários, entre o 

Conj. Ceará e a Lagoa da Parangaba. 

Este achado está sendo tratado no processo 010.399/2016-0 e teve sua gravidade alterada de 

pIG-P para IG-C por meio do AC-2616-40/2016-PL. 

 

 

2. Achados de outras fiscalizações 

 

2.1. Não há. 
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APÊNDICE E - Despachos 
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Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 Processo: 010.399/2016-0 

 Fiscalização: 135/2016 

 Objetivo: fiscalizar as obras do 

Programa de Mobilidade Urbano e 

Trânsito –  BRT Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários 

 

 

 

 

DESPACHO 
 

 

 

 

1. Diante da gravidade das irregularidades apontadas, lastreadas pelas evidências e percucientes análises 

carreadas aos autos, manifesto, desde logo, concordância com as propostas da equipe de auditoria, 

tecendo os seguintes acréscimos e adaptações.  

 

2. Em particular, destaco: (i) as gravíssimas deficiências constatadas no projeto básico, sobretudo a 

ausência de justificativas para as soluções dadas no projeto de pavimentação da obra, uma vez que não 

há memórias de cálculo de dimensionamento do pavimento, além da divergência entre as concepções de 

sub-base especificadas no projeto e na planilha orçamentária; e (ii) graves vícios na licitação, 

considerando a existência de cláusulas do edital de licitação que restringiram a competitividade do 

certame e a realização do certame, inclusive a posterior celebração do contrato, antes da assinatura do 

instrumento de transferência de recursos federais e da aprovação do projeto pela Caixa Econômica 

Federal, o que afronta os subitens 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4, todos do Acórdão 2.099/2011-TCU-Plenário. 

 

3. Com efeito, o projeto básico não apresenta nível de detalhamento suficiente para atender os ditames 

legais; não há segurança quanto à adequação e economicidade das soluções de projeto; e não se sabe se 

o empreendimento é tecnicamente viável. 

 

4. Além disso, o orçamento do certame não refletiu adequadamente a obra necessária, haja vista a 
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inadequação dos quantitativos previstos. Tal fato, inclusive já resultou em aditivo que extrapolou os 

limites de alterações permitidos pela Lei, considerando que o 1º TA ao contrato promoveu supressões 

de 38,13% e acréscimos de 10,42% do valor total do contrato. 

 

5. Esse fato, sob a ótica do Acórdão 1.733/2009-TCU-Plenário, o qual dispõe que o conjunto de 

supressões e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre 

eles, os limites de alteração estabelecidos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, mostra que houve 

descumprimento aos ditames legais. 

 

6. Portanto, o conjunto de indícios de irregularidade identificados demonstra haver diversas máculas que 

afetaram a lisura da licitação realizada e, consequentemente, do contrato firmado.  

 

7. Tal contexto de indícios de ilegalidades indica a necessidade de assinalar, como medida corretiva para 

o achado de auditoria do tipo pIG-P, a anulação da licitação e, consequentemente, do contrato firmado. 

 

8. Cabe registrar que, de acordo com a equipe de auditoria, a obra está paralisada aguardando a emissão 

de AIO (Autorização de Início de Objeto) do Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal. Ainda, 

poucos serviços foram realizados até o momento, abrangendo basicamente segmentos de drenagem que 

totalizaram R$ 270.076,73. Neste contesto, a anulação não se mostra uma medida desarrazoada. Por isso 

também, não se vislumbra a necessidade de adoção de medidas cautelares, ante a ausência de perigo da 

demora. 

 

9. Considerando a classificação de um dos achados como pIG-P, há que se conferir a necessária 

celeridade no sentido de imediato encaminhamento do relatório à manifestação dos gestores, nos exatos 

termos do item V.1 da proposta da equipe. 

 

10. Portanto, avalio ser necessário promover os seguintes acréscimos ao relatório de auditoria: 

 

a) indicar como medida corretiva para o primeiro achado de auditoria a realização de nova licitação para 

o empreendimento que respeite os ditames legais, sobretudo o art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011, 

sobretudo contemplando os seguintes pontos: 

a.1) projeto de pavimentação: apresentar ou elaborar os devidos estudos que foram realizados para o 

projeto de pavimentação, justificando a solução escolhida para o empreendimento, bem como memórias 

de cálculo; e 

a.2) estudo de viabilidade técnica: avaliar a viabilidade do empreendimento por meio estudos e desenhos 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, bem como por 

relatório contendo a descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características principais, 

critérios, índices, parâmetros empregados, demandas a serem atendidas e pré-dimensionamento dos 

elementos da obra. 

 

b) propor, adicionalmente, às medidas alvitradas pela equipe de auditoria, que seja promovida, após a 

análise da manifestação preliminar afeta ao achado classificado como pIG-P, a oitiva da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura de Fortaleza/CE (Seinf/Fortaleza) e da empresa contratada Tecnocon –  
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Tecnologia em Construções Ltda. (CNPJ: 00.700.782/0001-71), para que se manifestem, nos prazos 

regimentais, sobre todas as irregularidades identificadas, tendo em vista a possibilidade de o TCU 

determinar a anulação do certame e, consequentemente, do contrato firmado. 

 

 

Em 29 de julho de 2016. Encaminhe-se ao secretário. 
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 Processo: 010.399/2016-0 

 Fiscalização: 135/2016 

 Objetivo: fiscalizar as obras do 

Programa de Mobilidade Urbano e 

Trânsito –  BRT Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários 

 

 

DESPACHO 
 

 

Tendo em vista que o relatório de auditoria apresenta proposta de classificação de um achado como 

pIGP, há necessidade imediata de se colher a manifestação preliminar dos gestores no prazo 

improrrogável de 15 (dias), nos termos do art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016) e do item 

9.4.10 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário c/c art. 14 da Resolução TCU 280/2016. 

 

Além disso, o relatório já deixa consignadas propostas de medidas saneadoras (oitivas e audiências) para 

os demais achados, antes de qualquer análise de mérito. Nesse sentido, em prol da celeridade processual, 

afigura-se dispensável o encaminhamento do relatório de auditoria para comentários do gestor, nos 

termos das disposições normativas mencionadas. 

 

 

Manifesto-me de acordo com o encaminhamento proposto pela equipe de auditoria e com os ajustes 

sugeridos pelo supervisor da fiscalização. 

 

 

Em 29 de julho de 2016. Encaminhe-se à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Davi Ferreira Gomes Barreto 

Secretário de Controle Externo no Estado do Ceará
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TC 010.399/2016-0 

Natureza: Relatório de Auditoria 

Órgão/Entidade: Ministério das Cidades; Caixa 

Econômica Federal; e Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza (Seinf/CE). 

 

Pronunciamento da Unidade 
 

   

 Os presentes autos cuidam de Relatório de Auditoria acerca das obras de infraestrutura para 

o Corredor de Ônibus BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionários e Reforma/Ampliação do 

Terminal Parangaba, localizadas na cidade de Fortaleza/CE.  

 A fiscalização foi coordenada pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará - 

Secex/CE, com supervisão da 2ª Diretoria Técnica desta SeinfraUrbana. 

 Nos termos do subitem 9.5.1 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário (Fiscobras 2016), a 

Secex/CE encaminhou o processo a esta Unidade Técnica, para manifestação acerca das conclusões e 

das propostas de encaminhamento. 

 Manifesto-me de acordo com o encaminhamento proposto pela equipe de auditoria (peça 63) 

e com os ajustes sugeridos pelo supervisor da fiscalização (peça 64), ambos os quais contaram com a 

anuência do Titular da Secex/CE (peça 65).  

 Em atendimento ao disposto no subitem 9.5.2 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, informo 

que a Unidade Técnica doravante responsável por estes autos deverá ser a SeinfraUrbana, haja vista 

haver no relatório de auditoria achado que se enquadra na condição de IG-P/IG-R.  

 Ademais, tendo em vista essa proposta de classificação de um achado como IGP, ressalto a 

necessidade imediata de se colher a manifestação preliminar dos gestores no prazo improrrogável de 15 

(dias), nos termos do art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016) e do item 9.4.10 do Acórdão 

664/2016- TCU-Plenário c/c art. 14 da Resolução TCU 280/2016. 

  

 

SeinfraUrbana, 29 de julho de 2016. 

 

 

(Assinado Eletronicamente) 

Marcelo Almeida de Carvalho 

Secretário Substituto 
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ANEXO A - Deliberações 

 

GRUPO I – CLASSE V – Plenário 

 

TC 010.399/2016-0 

 

Natureza: Relatório de Auditoria. 

Órgão/Entidades: Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal 

e Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará. 

Interessado: Congresso Nacional. 

 

SUMÁRIO: AUDITORIA. FISCOBRAS 2016. OBRAS DE 

PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO – BRT 

EM FORTALEZA/CE. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO DE 

PARALISAÇÃO – PIG-P. PROJETO BÁSICO DEFICIENTE E 

DESATUALIZADO. SOBREPREÇO. RESTRIÇÃO À 

COMPETITIVIDADE. REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO SEM A APROVAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO 

PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INÍCIO DAS OBRAS 

SEM A AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO. 

RECLASSIFICAÇÃO DE ACHADO DE IG-P PARA IG-C, 

DIANTE DOS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELA 

SEINF. REALIZAÇÃO DE OITIVAS E AUDIÊNCIAS. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Relatório da Auditoria (Fiscobras/2016) coordenada pela Secretaria de Controle 

Externo no Estado do Ceará – Secex/CE, com supervisão da 2ª Diretoria Técnica da Secretaria de 

Fiscalização de Infraestrutura Urbana – SeinfraUrb/TCU, no Ministério das Cidades, na Caixa 

Econômica Federal e na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza – Seinf, no período 

compreendido entre 16/5 e 8/7/2016, objetivando verificar a conformidade das obras do Bus Rapid 

Transit – BRT (Transporte Rápido por Ônibus), no trecho Senador Fernandes Távora/Expedicionários, 

em Fortaleza/CE, objeto do Termo de Compromisso 0402093-29/2013, que faz parte do Programa de 

Mobilidade Urbana e Trânsito. 

2. Para a execução deste projeto, está previsto o repasse, do Orçamento Geral da União – OGU, 

de R$ 100.000.000,00, e da aplicação, a título de contrapartida, de R$ 96.291.890,00, totalizando o valor 

do investimento em R$ 196.291.890,00. Deste montante, de acordo com a Carta Consulta aprovada pelo 

Ministério das Cidades, R$ 125,3 milhões serão destinados às obras, trabalho social, projeto e 

gerenciamento e R$ 71,0 milhões às desapropriações. 

3. A implantação do Corredor Fernandes Távara/Expedicionários visa fazer a ligação troncal 

do Terminal de Integração do Conjunto Ceará, localizado na Zona Sudoeste da Cidade, à Praça Coração 

de Jesus – Zona Central do Município, passando pelo Terminal de Integração de Parangaba. O 

empreendimento contempla a execução de um corredor de aproximadamente 15,7 km, além de uma 

ciclovia com 4,4 km na parte central de algumas avenidas e a reforma e ampliação do Terminal de 

Integração de Parangaba. 

4. A execução da intervenção proposta será efetuada em três trechos, assim definidos: 

“Trecho 1 

24. O trajeto parte da Av. D do Conjunto Ceará (Rua José Mendonça) ao Terminal da Lagoa (Av. 

Fernandes Távora x José Bastos), perfazendo uma extensão de 5,7 km, com serviços de restauração 

da Rua José Mendonça, Rua Perilio Teixeira e Av. Senador Fernandes Távora, compreendendo os 

serviços de recuperação ou reconstrução da pavimentação, implantação de micro e macro 



 

 

 

 

65 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará 

drenagem, correções ou adequações na geometria das vias, implantação de sinalização viária, com 

medidas efetivas de segurança para os usuários das vias, regularização das calçadas/passeios e 

implantação de rampas/guias nos cruzamentos para acessibilidade de pessoas com deficiência. 

25. As obras do Trecho 1 já foram licitadas e contratadas com regime de empreitada por preço 

unitário, tendo o projeto sido aprovado na Caixa. O início das obras depende de emissão de 

Autorização de Início de Objeto – AIO, que hoje aguarda autorização do Ministério das Cidades.  

Trecho 2 

26. O trajeto parte do Terminal da Lagoa (Av. Fernandes Távora em cruzamento com José Bastos) 

até a Av. Expedicionários, perfazendo uma extensão de 4,8 km, compreendendo os serviços de 

alargamento de trechos de avenidas: Av. Germano Frank, Rua Almirante Rubim, Rua César 

Rossas e Av. 15 de Novembro, implantação da via do Aeroporto, restauração das vias Av. 

Professor Gomes Brasil, Rua Eduardo Perdigão, Av. Silas Munguba, compreendendo os serviços 

de recuperação ou reconstrução da pavimentação, implantação de micro e macro drenagem, 

correções ou adequações na geometria das vias, implantação de sinalização viária, regularização 

das calçadas/passeios e implantação de rampas/guias rebaixadas nos cruzamentos para 

acessibilidade. 

27. Está incluída neste trecho, a reforma e ampliação do Terminal de Integração da Parangaba, 

passando da área atual de 12.000 m2 para 22.000 m2, representando um acréscimo de área de mais 

de 80%, tornando o terminal compatível com a demanda prevista em projeto e a passagem inferior 

da Av. Gen. Osório de Paiva sob a Rua Eduardo Perdigão.  

28. A previsão de investimentos para o Trecho 2 é de aproximadamente R$ 79,7 milhões para 

obras (incluindo a passagem inferior da Av. Gen. Osório de Paiva sob a Rua Eduardo Perdigão, 

cujo valor previsto é de R$ 15,5 milhões), R$ 2,9 milhões para projetos, R$ 1,4 milhão para 

gerenciamento, R$ 3,1 milhões para trabalho social e R$ 71,0 milhões para 

desapropriações/reassentamentos, totalizando R$ 158,1 milhões.  

Trecho 3 

29. O trajeto parte da Av. Expedicionários até a Rua Barão do Rio Branco e Senador Pompeu, 

perfazendo uma extensão de 5,2 km com serviços de restauração da Av. dos Expedicionários, Rua 

Senador Pompeu e Rua Barão do Rio Branco, compreendendo os serviços de recuperação ou 

reconstrução da pavimentação, implantação de micro e macro drenagem, correções ou adequações 

na geometria das vias, implantação de sinalização viária, regularização das calçadas/passeios e 

implantação de rampas/guias rebaixadas nos cruzamentos para acessibilidade de pessoas com 

deficiência.  

30. A previsão de investimentos para o Trecho 3 é de aproximadamente R$ 18,7 milhões para 

obras, R$ 0,8 milhão para projeto e R$ 0,4 milhão para gerenciamento, totalizando R$ 19,9 

milhões.” 

5. Com essas intervenções, espera-se melhorar a circulação de veículos, priorizando a 

circulação dos transportes coletivos, pela alteração na geometria das vias, implantação dos corredores 

de circulação exclusiva de ônibus, remanejamento de vias para se dar especial ênfase às paradas de 

ônibus, estabelecimento de sentidos de tráfego e a inserção quando necessário de ilhas direcionais. 

6. Os trabalhos fiscalizatórios foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria 

do Tribunal de Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-

TCU 168 de 30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade 

estabelecidos pelo TCU (Portaria-Segecex 26 de 19 de outubro de 2009). 

7. Para a realização desta auditoria, a equipe formulou as seguintes questões: 

7.1. existem estudos que comprovem a viabilidade técnica e econômico-financeira do 

empreendimento? 

7.2. há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 

7.3. a formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foram 

adequadas? 

7.4. a formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 
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7.5. o orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e 

preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços? 

7.6. os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos 

apresentados no projeto básico/executivo? 

7.7. os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores 

de mercado? 

7.8. a administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da obra? 

7.9. o procedimento licitatório foi regular? 

8. A Secex/CE, com vistas a responder a essas questões e a elaborar as matrizes de 

planejamento e de achados, realizou visita ao local onde será implantado o sistema de mobilidade urbana 

em tela e exame de documentos, quais sejam: edital, orçamento base, projetos, justificativas para a 

utilização do Regime Diferenciado de Contratações – RDC presencial, Termo de Compromisso, Carta-

Consulta e estudo de viabilidade econômica. 

9. Transcrevo a seguir, com pequenos ajustes de forma, excertos do Relatório de Fiscalização 

objeto da peça 63, em que são apresentados breve histórico do empreendimento e achados de auditoria: 

“Apresentação 

(...) 

2. O Ministério das Cidades, por meio da Portaria 185, de 24 de abril de 2012,  divulgou o 

resultado da seleção pública de cartas-consulta para acesso a recursos do Programa PAC – 

Mobilidade Grandes Cidades, inseridos na segunda etapa do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2), contemplando, dentre os beneficiados integrantes do Grupo MOB 1, o 

Município de Fortaleza (Carta-Consulta 000128.02.73/2011-89), com valor previsto de repasse do 

Orçamento Geral da União no total de R$ 100.000.000,00, para implantação do BRT – Av. 

Senador Fernandes Távora/Av. Expedicionários (ligação troncal do Terminal de Integração do 

Conjunto Ceará, passando pelo Terminal de Integração da Parangaba, incluindo a sua reforma e 

ampliação, até a Praça Coração de Jesus – zona central de Fortaleza).  

3. A documentação inerente ao empreendimento com vistas à celebração do correspondente Termo 

de Compromisso, incluindo o respectivo Plano de Trabalho, foi enviada à Caixa Econômica 

Federal, constituindo, na então Gerência de Filial Desenvolvimento Urbano e Rural (Gidur/Fo, 

atual Gerência Executiva de Governo – Gigov/Fo), o Processo 2650.0402093-29/2013.  

4. O referido instrumento foi firmado em 22/11/2013, sob número 0402093-29/2013/Ministério 

das Cidades/Caixa, tendo por Compromitente a União Federal, por intermédio do Ministério das 

Cidades (na qualidade de repassador dos recursos), representada pela Caixa Econômica Federal; 

por Compromissária a Prefeitura Municipal de Fortaleza; e por Interveniente Executor a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Infraestrutura do Município de Fortaleza (Seinf). O 

valor total do ajuste foi de R$ 125.291.890,00, dos quais, R$ 100.000.000,00 a serem transferidos 

pela Compromitente e R$ 25.291.890,00 a serem alocados pela Compromissária, a título de 

contrapartida municipal. 

5. Em outubro de 2014 foi apresentado novo Plano de Trabalho, objetivando a alteração do plano 

de aplicação para acréscimo de R$ 71.000.000,00 no valor da contrapartida municipal, para fins 

de cobertura de custos com desapropriações. O Laudo de Análise Técnica de Engenharia (LAE) e 

a Síntese do Projeto Aprovado (SPA) foram emitidos pela CEF inicialmente para o corredor inteiro 

(15,73 Km de extensão), em novembro de 2014, com base no orçamento paramétrico, tendo o 

projeto sido considerado viável sob os aspectos abordados. 

6. Após a referida aprovação, a primeira licitação para a execução das obras foi realizada na 

modalidade RDC Contratação Integrada (RDC 8/2014), com data de abertura das propostas em 

27/1/2015, tendo sido deserta.  

7. Após isso, a Seinf realizou análises que constataram a necessidade de modificação do 

orçamento-base da licitação em face de inconsistências detectadas (índice de reajustamento 

desatualizado; quantificação de terraplenagem e pavimentação; inserção de defensas metálicas nas 

alças do viaduto; composição do pavimento rígido e elementos de drenagem; atualização dos 
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preços de paisagismo). Foi então lançada nova licitação, novamente na modalidade RDC 

Contratação Integrada (RDC 6/2015), com abertura das propostas em 24/4/2015, a qual resultou 

fracassada, em face de a única proposta apresentada afigurar-se superior ao valor estimado para a 

contratação. 

8. Objetivando identificar os motivos para o insucesso, a Seinf realizou estudos e constatou a 

necessidade de modificação na modalidade de licitação, tendo a obra sido dividida em três trechos: 

(i) o trecho 1 que vai da Av. D do Conjunto Ceará (Rua José Mendonça) ao Terminal da Lagoa 

(Av. Fernandes Távora x José Bastos), perfazendo uma extensão de 5,7 km; (ii) o trecho 2 que vai 

do Terminal da Lagoa (Av. Fernandes Távora x José Bastos) até a Av. Expedicionários, com 

extensão de 4,8 km; e (iii) o trecho 3 que vai da Av. Expedicionários até a Rua Barão do Rio 

Branco e Senador Pompeu, com extensão de 5,2 km. 

9. Em 6/5/2015, o órgão setorial específico para a realização de licitações da Prefeitura de 

Fortaleza expediu o edital do certame RDC Presencial 8/2015 para a contratação do trecho 1 e teve 

como empresa vencedora a Tecnocon – Tecnologia em Construções LTDA. com o valor 

contratado de R$ 30.260.434,01.     

10. Quanto aos trechos 2 e 3, ainda não há previsão de lançamento de seus editais. Dessa forma, 

convém mencionar que esta fiscalização abrangerá apenas o trecho 1 do corredor de ônibus 

Senador Fernandes Távora/ Expedicionários. 

(...) 

III. Achados de auditoria  

III.1 – Projeto Básico deficiente ou desatualizado. 

III.1.1 - Tipificação do achado: 

Classificação – Proposta de irregularidade grave com recomendação de paralisação (pIG-P). 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO – Os indícios de 

irregularidades se enquadram no disposto no art. 117, § 1º, da Lei 13.242/2015 (LDO/2016), por: 

(i) serem materialmente relevantes, uma vez que as deficiências encontradas no projeto de 

pavimentação se referem a itens que perfazem 16,97% do valor total contratado; (ii) apresentam 

potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário, haja vista que o presente achado poderá propiciar 

pagamentos indevidos e antieconômicos; e configuram graves desvios aos princípios 

constitucionais a que está submetida a administração pública federal, notadamente o princípio da 

legalidade, já que houve afronta ao disposto no art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011. 

Além disso, as falhas relacionadas à ausência de comprovação da viabilidade técnica do 

empreendimento trazem dúvidas acerca dos potenciais benefícios que poderá haver para a 

comunidade em face da execução das obras. Esse indício também é materialmente relevante, uma 

vez que se refere à integralidade dos recursos federais repassados, apresenta potencialidade de 

ocasionar prejuízos ao erário, e configura graves desvios aos princípios constitucionais a que está 

submetida a Administração Pública, notadamente o princípio da eficiência. 

III.1.2 – Situação encontrada: 

41. Durante os trabalhos realizados por esta equipe de auditoria, foram verificados indícios de 

irregularidade pertinentes ao projeto básico do trecho 1 do corredor Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários, especialmente no que concerne a (o): (i) projeto básico deficiente, 

notadamente quanto à ausência de estudos de desapropriação, de estudos geológicos e geotécnicos, 

além de falhas relacionadas aos projetos de pavimentação e de interferências; (ii) ausência de 

estudo de viabilidade técnica; e (iii) ausência de aprovação do projeto básico.   

I)  Projeto básico deficiente 

42. Os projetos existentes no edital RDC Presencial 8/2015 são peças integrantes do projeto 

executivo da obra, o qual foi desenvolvido pelo Consórcio VBA/COBA em 2003 (peça 39) e que 

passou por uma revisão interna no âmbito da Seinf em 2015, conforme resposta ao questionamento 

realizado por esta equipe de auditoria (Peça 40, p. 1). 

43. Verifica-se grande desatualização do projeto, haja vista sua elaboração em 2003 e sua 

utilização em procedimento licitatório apenas em 2015, 12 anos depois. Nesse ínterim, é possível 
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que a conformação urbana de Fortaleza/CE tenha sido modificada, tornando o projeto 

possivelmente obsoleto. 

44. Analisando tais projetos, constatou-se a inexistência de elementos essenciais para integrar 

um projeto básico, conforme descrição contida no art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011 e na OT-

IBR 01/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, acolhida como 

critério de auditoria pelo TCU por meio do Acórdão 632/2012-TCU-Plenário, tais como a ausência 

de estudos de desapropriação e falhas relacionadas aos projetos de pavimentação, interferências e 

de estudos geológicos e geotécnicos. 

a) ausência de estudos de desapropriação 

45. Não foram encontrados estudos que demonstrem que os imóveis situados próximo à 

implantação do empreendimento serão ou não objeto de desapropriação. 

46. Em reunião realizada em 20/5/2016 com os técnicos da Seinf, foi informado à equipe de 

auditoria que a implantação do trecho 1 do corredor de transporte público nas avenidas Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários não acarretaria nenhum tipo de desapropriação de imóveis 

localizados na região da obra.  

47. Porém, em 13/3/2013, o Prefeito de Fortaleza publicou o Decreto 13.091, declarando como 

de utilidade pública, para fins de desapropriação, todos os imóveis, benfeitorias e servidões 

localizadas, dentre outros, na Rua Dr. José Mendonça e Rua Dr. Perílio Teixeira, no trecho entre 

a Avenida ‘D’ e a avenida Senador Fernandes Távora (peça 41), área onde será implantado o trecho 

1. 

48. Conforme as disposições do Decreto-Lei 3.365/1941 (art. 6º), a expedição do Decreto de 

utilidade pública inaugura fase declaratória da desapropriação, sendo que é nessa fase onde é 

realizada, dentre outras, a identificação das propriedades e respectivas áreas dos imóveis. 

49. Todavia, em que pese o início da fase executória com a publicação do decreto, não foram 

encontrados quaisquer estudos concluindo que os imóveis situados próximos à implantação do 

trecho 1 do BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionário não seriam objeto de desapropriação, 

bem como não houve nenhuma estimativa dos impactos sociais e financeiros inerentes. 

50. Trata-se de deficiência grave de projeto, que pode impactar o regular andamento do 

empreendimento, uma vez que problemas relacionados à desapropriação acarretam atrasos ou até 

paralisações na execução das obras. 

b) projeto de pavimentação: 

51. Foram encontradas falhas no projeto de pavimentação apresentado pela Seinf, em especial: 

(i) ausência de justificativas para as alternativas aprovadas para o pavimento; (ii) ausência de 

memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento do projeto; e (iii) divergências entre a 

solução de sub-base prevista no projeto e na adotada no orçamento-base do edital de licitação para 

o pavimento rígido. Tais falhas representam 16,97 % do valor total inicialmente contratado (peça 

37). 

b.1) ausência de justificativas para as alternativas do pavimento aprovadas em projeto 

52. Na análise dos projetos relacionados ao pavimento, verificou-se que todo o trecho 1 terá uma 

sub-base de 15 cm com o emprego de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, uma 

base de 17 cm estabilizada granulometricamente com mistura de solo-brita (50/50). Quanto ao 

revestimento, será utilizado o Concreto Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ com espessura de 

5 cm para as ruas José Mendonça e Dr. Perilo Teixeira e com uma espessura de 7,5 cm para a Av. 

Senador Fernandes Távora (peça 42, p. 2, 3 e 6, respectivamente). 

53. No que concerne ao pavimento rígido, foram projetados para os trechos de parada de ônibus 

uma sub-base de solo estabilizado granulometricamente, base de brita graduada, ambas com 

espessuras de 15 cm. Já o revestimento será de placas com concreto projetado com FCK=35 Mpa 

com espessura de 24 cm (peça 42, p. 4). 

54. Tendo sido questionada para apresentar as justificativas para as alternativas do pavimento 

aprovadas em projeto, a Seinf encaminhou, em meio digital, um arquivo intitulado Relatório de 

Projeto – Estudo Geotécnico, Ensaio e Cálculos da Pavimentação (peça 43, 44, 45 e 46).  
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55. Entretanto, após a análise, constatou-se que o arquivo contém apenas os estudos geotécnicos 

do subleito que foram realizados na extensão de todo o trecho, consistindo na realização de ensaios 

para conhecimento da constituição das camadas do pavimento atualmente existente e 

características geotécnicas do subleito das vias integrantes do corredor de transporte, bem como 

estudos deflectométricos (FWD) e cálculo dos Índices de Gravidade Global (IGG), não contendo 

quaisquer estudos que justificassem as escolhas dos materiais e espessuras selecionados em projeto 

para o pavimento flexível e rígido.  

56. No que concerne à escolha dos materiais constituintes do pavimento, é importante ressaltar 

que ao se elaborar projeto de obra rodoviária, faz-se necessário verificar o binômio adequabilidade 

técnica/economicidade pois, em geral, para um empreendimento com determinadas características 

têm-se várias soluções técnicas possíveis e a opção por determinado tipo deve estar pautada na 

economicidade, de tal forma que se alcance o menor impacto no custo final de cada serviço. 

57. Segundo os especialistas em obras rodoviárias Salomão Pinto e Ernesto Preussler: 

‘as especificações para os materiais da camada de base, são em geral, mais rigorosas do que 

para materiais de sub-base, em termos de: resistência, plasticidade, graduação e durabilidade. 

Os materiais mais comumente utilizados consistem de produtos de britagem, mistura de 

solos e materiais britados. A base pode também ser executada com materiais tratados ou 

estabilizados com aglomerantes como o cimento Portland, betume, cal, cinzas volantes e 

mistura desses aglomerantes. Deve ser dada consideração ao uso de tais materiais tratados 

para camadas de base, se forem economicamente viáveis, particularmente quando materiais 

não tratados, apropriados, forem escassos.’ (PINTO Salomão e PREUSSLER Ernesto, 

Pavimentação Rodoviária, ed. 2, IBP, 2010) 

58. O projeto básico em questão não indicou a adequabilidade técnica em se utilizar tanto a sub-

base flexível granular sem estabilização granulométrica e base estabilizada granulometricamente 

com mistura de solo-brita (50/50) nas camadas do pavimento flexível. No tocante à 

economicidade, também não foram apresentados estudos que tenham justificado as escolhas feitas, 

quando existem outros tipos de sub-base e bases flexíveis granulares que poderiam ter sido 

utilizadas no projeto. Essas mesmas observações valem para as camadas do pavimento rígido. 

59. Para se ter uma ideia da variabilidade de preços entre os vários tipos de bases estabilizadas 

granulometricamente, os preços do Sicro/Ceará com desoneração (ref.: jan/2015) indicam os 

seguintes custos unitários de serviços: base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura 

(Item 2 S 02 200 01) = R$ 9,38/m³; base de solo estabilizado granulometricamente com mistura 

solo-areia na pista AC (Item 2 S 02 210 52) = R$ 24,21/m³; base de solo estabilizado 

granulometricamente com mistura solo-brita (Item 2 S 02 220 00) = R$ 35,74/m³; base de brita 

graduada (Item 2S 02 230 00) = R$ 58,89/m³.  

60. Como nesses custos unitários do Sicro não estão computados os custos com os transportes 

de materiais, já que as distâncias médias de transportes (DMTs) variam caso a caso, conforme a 

localização das jazidas de solo, areia e brita, determinados tipos de base que utilizam material mais 

barato podem ficar economicamente inviáveis se as distâncias forem muito grandes e o gasto com 

transporte inviabilizar a utilização desse material ou ainda se as características químicas e físicas 

do agregado impossibilitarem sua utilização na base. 

61. Contudo, a adoção de determinado tipo de base quando existirem outras opções a princípio 

mais econômicas, deve ser precedida de análises técnicas adequadas, mediante estudos de 

localização de jazidas, ensaios laboratoriais que indiquem a composição físico-química dos 

materiais, dentre outros procedimentos essenciais à especificação da melhor opção para 

determinado empreendimento, considerando-se o binômio adequabilidade técnica/economicidade. 

62. No caso do projeto básico da Av. Senador Fernandes Távora/Expedicionários – trecho 1, 

não se verificou a existência de justificativas das soluções escolhidas. Ademais, ressalta-se que foi 

adotada em projeto a base de solo-brita para o pavimento flexível e brita graduada para o 

pavimento rígido, que a princípio possuem custo unitário mais alto do que o de outros tipos de 
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base, dessa forma, entende-se que há indícios de que as soluções técnicas adotadas no projeto não 

observaram o critério da economicidade. 

b.2) ausência de memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento do projeto 

63. Quanto ao dimensionamento do pavimento, também não foram encontradas memórias de 

cálculo que justificassem a espessura das camadas que integram os pavimentos rígido e flexível e 

nem o cálculo do total de suas espessuras. 

64. No que concerne ao dimensionamento do pavimento flexível, denominado de Método do 

DNER, a espessura total do pavimento é em função do número N (número que informa quantas 

repetições de carga-padrão o pavimento flexível irá receber ao longo de sua vida útil) e do Índice 

de Suporte Califórnia – ISC ou CBR das camadas.  

65. O número N pode ser determinado por meio de estudo de tráfego. Além de ser um parâmetro 

para o dimensionamento da espessura total do pavimento, é por meio dele que é possível se 

determinar a espessura mínima do revestimento betuminoso a ser empregado no pavimento. Já o 

ISC ou CBR é um ensaio laboratorial padronizado que serve para determinar a capacidade de 

suporte de um solo compactado. 

66. Já para o dimensionamento de pavimento de concreto estruturalmente armado, conforme 

Manual de Pavimento Rígidos do DNIT, 2005, é baseado na determinação das tensões atuantes e 

dos momentos fletores. O Cálculo estrutural é conduzido conforme as prescrições da Norma NBR 

6118, considerando-se o emprego de telas soldadas produzidas com aço CA-60. Para o concreto 

do pavimento, considera-se que a sua resistência seja superior a 25 Mpa, para que se tenha uma 

resistência ao desgaste compatível com o grau de solicitação imposto ao pavimento rodoviário. 

67. Porém, não foram constatadas quaisquer memórias de cálculo dimensionando as espessuras 

das camadas dos pavimentos selecionados em projeto para o trecho 1 do corredor Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários. Tal situação demonstra-se temerária tendo em vista que a falta 

ou deficiência de um dimensionamento pode ocasionar sérios riscos à segurança dos usuários que 

trafegam pela via.   

68. Além disso, a falta de memórias de cálculo detalhando o dimensionamento do pavimento 

também traz dúvidas quanto à necessidade de uso de camadas mais nobres de base de brita 

graduada ou de base de solo estabilizada granulometricamente com mistura solo-brita, conforme 

foi adotado no caso concreto, corroborando o apontamento realizado no subitem anterior. 

b.3) divergências entre a solução de sub-base prevista no projeto e na adotada no orçamento-base 

do edital de licitação para o pavimento rígido. 

69. Conforme visto anteriormente, o projeto do trecho 1 do corredor de ônibus Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários previu para os trechos de parada de ônibus uma sub-base de 

solo estabilizado granulometricamente e base de brita graduada, ambas com espessuras de 15 cm 

(peça 42, p. 4).  

70. Entretanto, diferentemente do previsto no projeto, o orçamento-base do edital de licitação 

RDC Presencial 8/CLFOR/2015 trouxe como solução uma sub-base de concreto rolado de 10 cm, 

em substituição às camadas de base e sub-base previstas em projeto, sendo a solução de sub-base 

de concreto rolado a adotada no contrato (peça 36, p. 1, 3, 5). 

71. Na análise feita por essa equipe de auditoria, não foram encontradas quaisquer justificativas 

para tal alteração. Também não foram verificadas as razões para a escolha da sub-base de concreto 

rolado, bem como memórias de cálculo de seu dimensionamento. 

72. Tal fato, apenas corrobora com as deficiências encontradas no projeto de pavimentação, 

mostrando a fragilidade e desatualização dos projetos existentes, levantando dúvidas sobre a 

segurança do empreendimento. 

73. Cabe consignar que essa situação é grave, na medida em que é possível que serão executados 

serviços com especificações e técnicas diferentes das previstas em projeto, podendo afetar a 

durabilidade do pavimento executado. 

c) Falhas nos estudos de interferências 
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74. Acerca das possíveis interferências que ocorrerão com os demais sistemas públicos ou 

privados que passam na via e seu consequente remanejamento, tais como redes de águas, redes de 

esgotos, redes elétricas de alta e baixa tensão, redes de gás, dentre outras, solicitou-se, por meio 

do Ofício 3-135/2016, à Seinf que fossem apresentados os estudos de interferências com os demais 

sistemas que passam pela via (peça 15).  

75. Em atendimento ao ofício, a Seinf apresentou quatro plantas contendo as interferências 

previstas na obra relacionadas a rede de telefonia, rede de gás, rede de esgoto e rede de água (peça 

47). 

76. No entanto, em que pese a existência desse levantamento, não foram apresentados os custos 

envolvidos, bem como uma matriz contendo a responsabilidade pela execução e/ou 

remanejamento das redes com os respectivos prazos de conclusão. Cabe ressaltar que a ausência 

de tais estudos poderá ensejar eventuais atrasos na obra.  

77. Além disso, verifica-se que, ante a ausência de definição de responsabilidades pelo 

remanejamento das redes, é possível que as concessionárias impactadas (gás, esgoto, água e 

telefonia) sequer tenham conhecimento do problema e não autorizem a execução dos serviços, o 

que poderá acarretar paralisação da obra. 

d) Falhas nos estudos geológicos e geotécnicos 

78. No que concerne a falhas identificadas nos estudos geológicos e geotécnicos apresentados 

pela Seinf, constatou-se: (i) a inexistência de um mapeamento das jazidas comerciais da região; e 

(ii) a ausência de justificativas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto. 

(i) inexistência de um mapeamento das jazidas comerciais da região 

79. No relatório de estudos geológicos e geotécnicos encaminhados pela Seinf, foram 

selecionadas duas jazidas em projeto: a de solo Jojoba e a pedreira Pyla. Porém, não foram 

observados outros estudos realizados nas jazidas da região, analisando a possibilidade de extração 

das jazidas que atendessem os requisitos técnicos necessários e que se mostrassem viáveis 

economicamente. 

80. Com intuito de verificar a existência de outras pedreiras comerciais na região, realizou-se 

uma busca no sítio da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC 

(http://www.fiec.org.br/sindicatos/sindibrita/). Constatou-se a existência de uma lista de empresas 

cadastradas que fornecem brita, situadas próximas ao Município de Fortaleza, cujo material 

fornecido poderia ter sido investigado e selecionado em projeto (peça 48). 

81. Tomando como exemplo a primeira da lista, a BRITACET, em seu sítio, verifica-se que ela 

já forneceu brita paras obras do Metrô de Fortaleza/CE, além da Duplicação da CE 060, da CE 

065 e BR 116, todas obras viárias, algumas delas de grande vulto (peça 49). 

82. No que concerne à distância de transporte da brita – da pedreira até o local onde será usinada 

para ser posteriormente empregada na camada de base de solo-brita –, evidencia-se uma menor 

DMT, com distância de 12,6 km, para a brita extraída da pedreira BRITACET em relação à DMT 

adotada em projeto de 26,70 km para a brita da pedreira Pyla, conforme peça 50, p. 1 e 2, 

respectivamente. Caso o projeto tivesse previsto em projeto a pedreira BRITACET em vez da Pyla, 

haveria uma economia de R$ 127.456,41, de acordo com a peça 51. 

(ii) a ausência de justificativas técnicas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto. 

83. No que concerne às justificativas técnicas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto, 

no item 3 do relatório dos estudos geológico e geotécnicos (peça 43, p. 5), é dito apenas que houve 

a realização de ensaios de caracterização nas amostras de brita da pedreira Pyla e que o material 

obtido na pedreira é de qualidade adequada. No entanto, não foram observados no relatório 

quaisquer tipos de ensaios relacionados ao material da pedreira que demonstrassem que sua 

extração seria tecnicamente viável. 

84. Da mesma forma, não houve justificativas adequadas para a exploração da jazida de solo 

Jojoba. A Seinf apresentou um quadro resumo dos ensaios laboratoriais realizados no solo da 

jazida. 
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85. Entretanto, tais ensaios eram concernentes à execução de uma outra obra localizada no trecho 

da Av. Alberto Craveiro. Além disso, o material advindo da jazida foi empregado na camada de 

subleito dessa via (peça 43, peça 44 e peça 45, p. 37-50; p. 1-50; e p. 1-12, respectivamente), 

diferentemente da finalidade do material a ser aplicado no trecho 1 da obra em questão, que será 

empregado nas camadas de sub-base e base (mais nobres e de maior exigência quanto ao material). 

86. Em que pese os ensaios apresentados serem concernentes à outra obra e finalidade, esta 

equipe de auditoria realizou uma análise nos dados existentes nos ensaios e constatou que muitos 

deles apresentaram ISC inferiores ao limite permitido em norma para o seu uso em camadas de 

sub-base ou de base. 

87. A camada de sub-base proposta no projeto para o trecho 1 da obra é a estabilizada 

granulometricamente sem mistura. Conforme a Norma DNIT 139/2010-ES – Pavimentação – Sub-

base estabilizada granulometricamente, dentre as exigências que o material deve cumprir para ser 

empregado nas camadas de sub-base é a de que apresente um ISC ou CBR >= 20%.  

88. Todavia, conforme se observa nos resultados dos ensaios (peça 43, peça 44 e peça 45, 37 a 

50; p. 1 a 50; e p. 1-12, respectivamente), dos dezessete ensaios realizados, 10 apresentaram CBR 

abaixo dos 20%. O resultado dessa análise demonstra que o solo existente na jazida não possui 

características uniformes e que caso ainda permaneça em projeto, faz-se necessário a realização 

de novos ensaios de caracterização, identificando cada ponto de coleta dos furos e mapeando a 

área onde o solo da jazida atenda às exigências mínimas de projeto. 

II) Ausência de estudos que comprovem a viabilidade técnica do empreendimento 

89. Por meio do Ofício 2-135/2016-Equipe de Auditoria (peça 14), solicitou-se à Seinf que fosse 

encaminhado o estudo de viabilidade técnica e econômica do empreendimento. No entanto, em 

resposta ao ofício, a Secretaria encaminhou apenas o estudo de viabilidade econômica, não 

apresentando o estudo de viabilidade técnica. 

90. A finalização de uma obra pública é evento que depende de várias etapas que se iniciam 

muito antes da licitação propriamente dita. A realização dessas etapas prévias ao edital é 

fundamental para o sucesso na construção do empreendimento. A fase preliminar à licitação é 

requisito para a tomada de decisão de licitar. 

91. O estudo de viabilidade consiste em análises e avaliações de alternativas para a concepção 

da obra e de seus componentes e instalações. Nessa etapa, urge analisar e escolher a melhor solução 

que responda ao programa de necessidades sob o aspecto legal, técnico, econômico, social e 

ambiental. Também devem ser definidos métodos, prazos de execução e analisada a 

compatibilidade entre os recursos disponíveis e a necessidade a ser satisfeita. 

92. Para a correta avaliação, uma informação fundamental deve ser produzida: as estimativas de 

custos das alternativas estudadas. Tais estudos deverão ser desenvolvidos com base em custos 

históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de grandeza, avaliações paramétricas, correlações 

ou comparação com projetos similares. 

93. Ademais, é essencial estudar a futura demanda do empreendimento, estimando suas receitas 

e o tamanho da população beneficiada, sempre com base em estudo de alternativas de traçado, de 

localização de estações etc. 

94. O estudo de viabilidade, assim, será constituído por estudos e desenhos que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, bem como por relatório 

contendo a descrição e avaliação da alternativa selecionada, suas características principais, 

critérios, índices, parâmetros empregados, demandas a serem atendidas e pré-dimensionamento 

dos elementos da obra. 

95. Nesse sentido, este Tribunal também tem reforçado a necessidade da elaboração de estudos 

de viabilidade técnica previamente à contratação de obras públicas. Apresenta-se o voto condutor 

do Acórdão TCU 2.411/2010 – Plenário: 

12. Forçoso salientar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal é assente quanto à 

necessidade de elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica para obras de 
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engenharia (v.g. Acórdãos 2.674/2009, 2.510/2009, 2.425/2009 e 1.837/2009, todos do 

Plenário). 

13. Assim sendo, a utilização de um EVTEA deficiente não permite realizar estimativa 

adequada para o orçamento do empreendimento, tampouco concluir sobre a sua viabilidade. 

96. No mesmo sentido o art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011 define que o projeto básico deve 

basear-se ‘nas indicações dos estudos técnicos preliminares’. Por sua vez, a Resolução CONFEA 

361/91 conceitua projeto básico como uma ‘fase precedida por estudos preliminares, anteprojeto, 

estudos de viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto ambiental’. 

97. A Orientação Técnica OT – IBR 001/2006 também aborda o tema e exige que projeto básico 

seja ‘elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade’.  

98. Dessa maneira, a ausência de estudo de viabilidade técnica macula gravemente o 

empreendimento, trazendo dúvida sobre os reais benefícios à população que poderão ser 

proporcionados pela obra. 

III) Projeto Básico sem aprovação pela autoridade competente 

99. Esta equipe de auditoria solicitou à Seinf que enviasse documentação com o projeto básico 

e/ou executivo com as respectivas aprovações das autoridades competentes. No entanto, o auditado 

encaminhou apenas uma Declaração de Projeto que continha a informação de que o projeto estava 

completo e podia ser licitado (peça 52). 

100. Segundo a doutrina administrativista, a mera elaboração do projeto básico é insuficiente. 

Faz-se necessária sua aprovação, por ato formal e motivado da autoridade competente, a qual 

deverá avaliá-lo e verificar sua adequação às exigências legais e ao interesse público. 

101. A autoridade, ao aprovar o projeto, responsabiliza-se pelo juízo de legalidade e de 

conveniência adotado. Será competente para aprovar o projeto básico a autoridade competente 

para determinar a contratação da obra ou do serviço a que tal projeto se refere. 

102. Com o intuito de conferir maiores garantias à boa execução do projeto básico, a legislação 

exige que as obras e os serviços somente possam ser licitados quando houver projeto básico 

aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do 

processo licitatório, de acordo com o art. 8º, § 5º, da Lei 12.462/2011. 

103. Nesse sentido também expõe a Súmula 261 deste Tribunal: ‘Em licitações de obras e serviços 

de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado e atualizado, assim 

considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6º, inciso IX, da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a 

elaboração de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de 

natureza e propósito diversos’.  

III.1.3 – Medidas corretivas: 

104. A fim de elidir os indícios de irregularidade classificados como pIG-P, as medidas corretivas 

consistem: a) projeto de pavimentação: apresentar os devidos estudos que foram realizados para o 

projeto de pavimentação, justificando a solução escolhida para o empreendimento, bem como as 

suas memórias de cálculo; b) estudo de viabilidade técnica: avaliar a viabilidade do 

empreendimento por meio estudos e desenhos que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental, bem como por relatório contendo a descrição e avaliação da 

alternativa selecionada, suas características principais, critérios, índices, parâmetros empregados, 

demandas a serem atendidas e pré-dimensionamento dos elementos da obra nos termos art. 2º, 

inciso IV, da Lei 12.462/2011. 

III.1.4 – Conclusão da equipe: 

105. Ante o exposto, julga-se necessário promover a manifestação preliminar da Seinf-

Fortaleza/CE, com fulcro no art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO/2016), no subitem 9.4.10 do 

Acórdão 664/2016-TCU-Plenário e no art. 14 da Resolução TCU 280/2016. 

106. Além disso, com amparo no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, convém 

realizar, em momento processual futuro, audiência dos responsáveis pela elaboração e aprovação 
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do projeto básico/executivo, sem prejuízo de efetuar as oitivas da Seinf e da empresa contratada, 

em razão das irregularidades encontradas, para que apresentem as devidas razões de justificativas. 

III.1.5 – Responsáveis 

Nome: Jose Roberto de Resende – CPF: 712.084.378-87 – Cargo: Secretário Executivo da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

(...) 

Nome: Ana Manuela Marinho Nogueira – CPF: 641.826.653-68 – Cargo: Assessora especial da 

Seinf (desde 1/1/2015) 

(...) 

III. 2 – Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido 

para itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos 

III.2.1 - Tipificação do achado: 

Classificação - irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) Justificativa de 

enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO - Os indícios de irregularidades não se 

enquadram no disposto no inciso IV do art. 112, da Lei 13.080 (LDO/2015), pois não se referem 

a atos e fatos materialmente relevantes, tendo em vista que, do total do sobrepreço global detectado 

de R$ 9.821.850,84, restam apenas R$ 233.865,65 (ref.: 3/2015) a serem saneados, o que 

representa apenas 0,77 % do valor total contratado, considerando que a atuação da Mandatária da 

União (Caixa), no caso concreto, elidiu parcela significativa do sobrepreço. 

III.2.2 – Situação encontrada: 

107. Durante os trabalhos realizados por esta equipe de auditoria, foram verificados indícios de 

irregularidade pertinentes ao orçamento básico do Edital 008/2015, especialmente no que concerne 

ao: (i) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado; e (ii) sobrepreço decorrente de ausência 

de BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou equipamentos. 

108. O sobrepreço detectado totalizou o valor global de R$ 9.821.850,84, o que representou 

32,45 % do valor inicial contratado, sendo que R$ 9.587.985,19 já foram saneados após o 1º Termo 

Aditivo.   

(I) Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado 

109. Identificou-se a ocorrência de sobrepreço de R$ 9.587.985,19 na contratação da obra do 1º 

trecho do BRT Fernandes Távora/Expedicionários. 

110. O Edital RDC Presencial 008/CLFOR/2015 previu como orçamento base o valor de R$ 

30.566.094,96 (peça 26, p. 31) para implantação do trecho 1 do corredor de transporte público 

Senador Fernandes Távora/Av. Expedicionários. Após a licitação, a obra foi contratada por R$ 

30.260.434,01, tendo como vencedora a empresa Tecnocon Tecnologia em Construções Ltda que 

ofertou um desconto de 1% sobre o preço inicialmente orçado pela Administração (peça 31, p. 40). 

111. Em 20/8/2015, foi realizado o 1º Termo Aditivo do Contrato 39/2015 – RDC 8/2015-CLFOR 

que tratou da revisão dos quantitativos e preços dos serviços. Tal revisão foi necessária pelo fato 

da SEINF ter realizado a licitação e contratação da empresa sem que os técnicos da Caixa 

Econômica tivessem aprovado os custos unitários da planilha orçamentária do edital, contrariando 

o item 9.1.2 do Acórdão 2.099/2011-TCU-Plenário. 

112. Após a revisão realizada pelos técnicos da Caixa, culminando na celebração do 1º Termo 

Aditivo, houve a supressão de R$ 11.538.533,47 de quantitativos e serviços, representando um 

percentual de 38,13% e um acréscimo de R$ 1.950.548,28 de quantitativos e serviços, 

representando um percentual de 10,42%. Desse modo, o novo valor contratual passou a ser R$ 

20.672.448,82 (peça 33, p. 21 e 22). 

113. Em reunião realizada em 19/5/2016 na CEF, os técnicos informaram que ‘a maior parte das 

alterações promovidas no orçamento foram decorrentes de quantitativos de serviço inadequados, 

já que não houve alteração dos preços contratuais, tendo em vista que quase a sua totalidade advém 

de tabelas referenciais do Sicro, Sinapi e Seinfra’. 
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114. No total foram 22 serviços que tiveram a totalidade de seus quantitativos suprimidos, 40 

serviços tiveram seus quantitativos diminuídos, 11 novos serviços foram acrescidos e 16 serviços 

tiveram seus quantitativos acrescidos (peça 53). 

115. Tomando-se como base apenas os itens que compõem a curva ABC de serviços, o que 

representa 81,04% do valor total da obra, dos 21 itens que a integram, 19 tiveram os seus 

quantitativos alterados, perfazendo um total de 90,47% de itens da curva (peça 54). 

116. Em que pese o 1º Termo Aditivo ter saneado o sobrepreço no contrato, reduzindo o preço 

contratado de cerca de 30 milhões para aproximadamente 20 milhões, deve ser enfatizado que tal 

sobrepreço decorreu da existência da elaboração pelos técnicos da Seinf de uma planilha 

orçamentária imprecisa e deficiente e que ainda não estava pronta para ser utilizada como 

referência na licitação RDC Presencial 8/2015. 

117. Os erros de quantitativos e serviços existentes na planilha ensejaram a redução de, 

aproximadamente, 31,69% do valor inicial contratado apenas com a 1ª Revisão. Destaca-se 

também que a ocorrência do sobrepreço no valor de R$ 9.587.985,19 poderia ter sido evitada, caso 

a Seinf tivesse aguardado a análise do orçamento base pelos técnicos da CEF antes da realização 

da licitação.  

II) Sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de materiais 

e/ou equipamentos. 

118. Constatou-se que não houve a incidência de BDI reduzido para aquisição dos itens tubos de 

concreto armado, Classe PA-1, para águas pluviais previstos no orçamento base do edital RDC 

008/2015. 

119. Conforme a Súmula TCU 253/2010: 

comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos 

termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de 

natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e 

diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem 

apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação 

à taxa aplicável aos demais itens. 

120. Porém, ao elaborar o orçamento-base do Edital RDC 8/2015, a Seinf considerou a mesma 

taxa de BDI que incide sobre os demais serviços que é de 26,95%, estando em desacordo com o 

Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário, que determinou percentuais de BDI mais baixos: 11,10% para 

o 1º quartil, 14,02% para o médio e de 16,80% para o 3º quartil. 

121. É importante destacar que os tubos de concreto armado, previstos no orçamento-base do 

Edital RDC 8/CLFOR/2015, alcançaram um montante de R$ 2.710.070,60, representando um 

percentual significativo do preço global da obra de, aproximadamente, 9 %.        

122. A consideração, no edital RDC 8/2015, da taxa de BDI incidente sobre os demais serviços, 

em vez da taxa de BDI reduzida, nos custos unitários dos itens tubos de concreto armado, Classe 

PA-1, para águas pluviais, implicou na ocorrência de um sobrepreço no valor total de R$ 

233.865,65 (ref.: 3/2015), conforme peça 55. 

III.2.3 – Conclusão da equipe: 

123. Ante o exposto, apesar de o sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado detectado no  

contrato ter sido elidido após atuação da Mandatária da União (Caixa), permanecendo ainda o 

sobrepreço de R$ 233.865,65 (ref.: 3/2015), decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de 

fornecimento de materiais e/ou equipamentos, julga-se necessário promover, em momento 

processual futuro, considerando os indícios do tipo pIG-P presentes neste relatório, com amparo 

no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, audiência dos responsáveis pelo projeto 

básico/executivo e oitivas da Seinf e da empresa contratada, em razão das irregularidades 

encontradas, para que apresentem as devidas razões de justificativas. 

III.2.4 – Responsáveis 

Nome: Jose Roberto de Resende – CPF: 712.084.378-87 – Cargo: Secretário Executivo da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 
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(...) 

Nome: Ana Manuela Marinho Nogueira – CPF: 641.826.653-68 – Cargo: Assessora especial da 

Seinf (desde 1/1/2015) 

(...) 

III.3 – Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento. 

III.3.1 – Tipificação do achado:  

Classificação – irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO – Os indícios de 

irregularidades não se enquadram no disposto no art. 117, §1º, IV, da Lei 13.242/2015 (LDO 

2016), por não ser materialmente relevante. 

III.3.2 – Situação encontrada:  

124. No Edital de RDC 8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 9-38), tendo por objeto a contratação de 

empresa para execução dos serviços de implantação do trecho 1 do corredor de transporte público 

nas avenidas Sen. Fernandes Távora/Expedicionários, entre o Conjunto Ceará e a Lagoa da 

Parangaba, foram identificadas cláusulas restritivas à ampla competitividade, em desacordo com 

a legislação aplicável à espécie e à jurisprudência do TCU, concernentes a: (i) realização de 

licitação presencial, sem a justificativa adequada; (ii) qualificação técnica – exigência, para fins 

de capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa possui em quadro 

permanente, na data da licitação, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica de 

obra com características semelhantes ou demonstração de vínculo permanente, como sócio ou 

empregado registrado; (iii) qualificação econômico-financeira: exigência de prestação de garantia 

de fiel cumprimento do contrato concomitante com apresentação de patrimônio líquido mínimo;   

I. Realização de licitação presencial, sem a justificativa adequada 

125. O subitem 3.3 do Edital de RDC 8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 15) estabeleceu como forma 

de execução da licitação a ‘PRESENCIAL’, fundamentado no documento da lavra do Secretário 

Municipal de Infraestrutura, Sr. Samuel Dias, inserido no processo de licitação sob título 

‘Justificativa Técnica e Econômica para Utilização do RDC – Regime Diferenciado de 

Contratação’, do qual constam as seguintes argumentações (p. 54-55): 

(...) 

Esta opção traz maior conforto a esta Administração, visto trazer em seu bojo uma celeridade 

ainda maior que em sua forma eletrônica e, tendo em vista a necessidade premente destas 

obras e o exíguo tempo para a execução em decorrência de prazos estabelecidos no âmbito 

da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), o RDC presencial é 

o regime que melhor se adequa à situação, sobretudo se considerada a eficiência e a 

celeridade que tal sistema atribui às contratações. Importante ainda ressaltar que a celeridade 

estabelecida pelo RDC indica a persecução de interesses coletivos qualificados pela 

otimização do tempo e, consequentemente, pela aplicação mais eficiente dos recursos 

públicos. 

(...) 

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade: 

- Busca por maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos 

para dispêndio de recursos públicos; 

- Aplicar ao Setor Público procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com que a 

celeridade do trâmite administrativo se reflita em economia e benefício à população. 

126. No tocante ao aspecto em foco (realização de licitação presencial), a legislação regedora da 

matéria traz os seguintes dispositivos: (i) art. 13 da Lei 12.462/2011; e (ii) art. 13 do Decreto 

7.581/2011. 

127. A Lei 12.462/2011, em seu art. 13, prescreve que ‘as licitações deverão ser realizadas 

preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a presencial’. 
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128. O Decreto 7.581/2011, que regulamentou o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, 

dispõe em seu art. 13: 

Art. 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. 

§ 1º Nos procedimentos sob a forma eletrônica, a administração pública poderá determinar, 

como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato 

eletrônico. 

§ 2º As licitações sob a forma eletrônica poderão ser processadas por meio do sistema 

eletrônico utilizado para a modalidade pregão, de que trata o Decreto nº 5.450, de 31 de maio 

de 2005. 

129. No âmbito jurisprudencial do TCU tem-se que, ao proferir o respectivo voto no Acórdão 

2.438/2015 – TCU – Plenário (TC 010.199/2015-2), o Relator, E. Ministro Marcos Bemquerer 

Costa, assim se manifestou: 

7. A Lei 12.462/2011 define que as licitações sob Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC serão realizadas pela forma eletrônica. Esta apresenta vantagens em relação 

à presencial pela participação de maior número de licitantes, por proporcionar maior disputa, 

transparência e competitividade, apesar disso, a mencionada lei admite o RDC presencial, 

pois, em alguns casos, o uso dessa forma pode ser a melhor escolha. Todavia, considerando 

a expressa preferência na norma para a forma eletrônica, a escolha diversa deve ser motivada.  

130. No referido acórdão, constou ciência à entidade jurisdicionada no sentido de que: 

9.1.1. A ausência de justificativa técnica e econômica para a realização de licitações na forma 

presencial afronta o art. 13 da Lei 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC). 

131. Na situação em tela, verifica-se que as motivações para a utilização da forma presencial 

foram, segundo o responsável, a busca pela simplificação, celeridade, transparência e eficiência, 

bem como aplicação ao setor público de procedimentos semelhantes aos do setor privado. 

132. Por isso, não se constituem, essencialmente, em justificativas técnicas e econômicas para a 

determinação da escolha, mormente se confrontadas com o entendimento jurisprudencial acima 

exposto, de que a forma eletrônica apresenta vantagens em relação à presencial, por proporcionar 

a participação de maior número de licitantes, acarretando, por conseguinte, maior disputa, 

transparência e competitividade. 

133. Ademais, a forma presencial nas licitações acarreta ônus indevidos para os eventuais 

licitantes, já que há a necessidade de deslocamento para Fortaleza/CE. 

134. Além disso, licitações presenciais podem resultar em menor abrangência das propostas, uma 

vez que pode afastar empresas cujas sedes estejam em outras localidades. Tal limitação é 

potencialmente maléfica para a Administração, uma vez que empresas de outras localidades 

poderiam também estar aptas a executar o objeto, apresentando um menor preço. 

135. Dessa forma, a escolha pela modalidade presencial, embora possível, deve ser justificada de 

maneira satisfatória. No caso concreto, a justificativa é insuficiente, o que consubstancia infração 

ao art. 13 da Lei 12.462/2011 e art. 13 do Decreto 7.581/2011, que exige, em caso de 

empreendimentos com recursos federais, a utilização de licitação preferencialmente na forma 

eletrônica. 

II. Exigência, para fins de capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa 

possui em quadro permanente, na data da licitação, profissional detentor de atestado de 

responsabilidade técnica de obra com características semelhantes ou demonstração de vínculo 

permanente, como sócio ou empregado registrado 

136. Relativamente à comprovação de capacitação técnico-profissional, o Subitem 8.4.2.3 (peça 

25, p. 24-25) do Edital de RDC 8/CLFOR/2015 estipulou: 

8.4.2.3.  A licitante, para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, deverá 

apresentar: 

(...) 
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II) Capacidade Técnico·Profissional: Comprovação de que a empresa possui em quadro 

permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de Atestado de 

Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de característica semelhantes aos 

serviços objeto da licitação, cujas parcelas mais relevantes são: 

a) Implantação e/ou restauração de vias; 

b) Concreto betuminoso usinado a quente; 

c) Base para pavimentação; 

d) Execução de galeria de drenagem; 

e) Execução de meio fio. 

8.4.2.3.2  No caso de o responsável técnico não constar da relação de responsáveis técnicos 

junto ao CREA, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente 

ao quadro permanente da empresa através de um dos seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada da ‘FICHA OU LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS’ onde se 

identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do livro 

de registro de empregados, quando se tratar de empregado, comprovando que o profissional 

detentor do Atestado de Responsabilidade Técnica faz parte do quadro permanente da 

licitante. 

b) Comprovação da participação societária, no caso de sócio, através de cópia do Contrato 

Social. 

137. A jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008, 103/2009, 

1.710/2009, 1.557/2009, todos do Plenário) tem considerado imprópria a exigência editalícia de 

que os profissionais constantes dos atestados apresentados para comprovação de capacitação 

técnico-profissional da licitante possuam vínculo permanente com esta na data da licitação, como 

sócio ou empregado registrado. 

138. Segundo esses arestos, o quadro permanente a que se refere o art. 30, § 1º, I da Lei 

8.666/1993 importa certa extensão do seu alcance no caso de obras de engenharia, para abranger, 

além do pessoal com vínculo trabalhista ou societário, aqueles profissionais, sobretudo os mais 

qualificados, que preferem atuar no meio técnico das obras na condição de autônomos, mantendo, 

em certos casos, relação estável o suficiente para caracterizar a permanência do liame. Assim, é 

admissível a comprovação do vínculo com a empresa também com a cópia do contrato de prestação 

de serviço ou outro documento de mesmo valor probatório. 

139. No Acórdão 2.297/2005 – Plenário, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, foi exposto 

acurado exame da matéria, do qual destacamos, em síntese, os seguintes aspectos: 

- O artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 utiliza a expressão ‘qualificação técnico-

profissional’ para indicar a existência, nos quadros permanentes de uma empresa, de 

profissionais em cujo acervo técnico conste a responsabilidade pela execução de obras ou 

serviços similares àqueles aspirados pelo órgão licitante. Há que se atentar, todavia, para o 

fato de que a referida lei não define o que seja ‘quadro permanente’. Assim, essa expressão 

poderia ser compreendida como o conjunto de pessoas ligadas à empresa de modo 

permanente, sem natureza eventual, por meio de vínculos de natureza trabalhista e/ou 

societária. Esse conceito, entretanto, reclama certa ampliação nas hipóteses em que a 

autonomia no exercício da profissão descaracteriza o vínculo empregatício sem afastar a 

qualificação do sujeito como integrante do quadro permanente, como é o caso dos 

profissionais da área de engenharia; 

- A exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo empregatício com o 

profissional técnico qualificado mostra-se excessiva e limitadora à participação de eventuais 

interessados no certame, uma vez que o essencial, para a Administração, é que o profissional 

esteja em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução 

de um possível contrato.  
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- Se o profissional assume os deveres de desempenhar suas atividades de modo a assegurar 

a execução satisfatória do objeto licitado, o correto é entender que os requisitos de 

qualificação profissional foram atendidos. Não se pode conceber que as empresas licitantes 

sejam obrigadas a manter profissionais de alta qualificação, sob vínculo empregatício, 

apenas para participar da licitação; 

140. Nessa linha de entendimento, tem-se que as exigências editalícias referidas constituem 

cláusula com caráter restritivo ao certame, em descumprimento ao art. 3º, caput, e § 1º, inciso I, 

da Lei 8.666/1993 e ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal. 

III. Exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de apresentação de 

patrimônio líquido mínimo, concomitantemente com prestação de garantia de fiel cumprimento 

do contrato  

141. O Subitem 8.5.2 do Edital de RDC 8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 27), alusivo à qualificação 

econômico-financeira, traz a exigência abaixo especificada: 

8.5.2.3. Comprovação de que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor de 

sua proposta de percentual de desconto, após a fase de lances. 

Já o Item 15 do mesmo edital (peça 25, p. 33), que trata das obrigações da adjudicatária, traz 

a seguinte disposição: 

15.1.1. A contratada obriga-se, ainda, a entregar na SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA, antes da assinatura do Contrato, ‘Garantia de Cumprimento do 

Contrato’, com prazo de vigência igual ao do contrato, numa das seguintes modalidades, no 

valor de 5% (cinco por cento) do valor global da contratação: 

15.1.1.1. Caução em dinheiro; 

15.1.1.2. Fiança bancária (Modelo – Anexo VI); 

15.1.1.3. Seguro – garantia; 

142. O art. 14 da Lei 12.462/2011 remete as exigências de habilitação em certames regidos pelo 

RDC ao disposto nos arts. 27 a 33 da Lei 8.666/1993. Especificamente quanto aos aspectos ora 

tratados, o art. 31, § 2º, da Lei de Licitações estipula que, no caso de obras, a Administração poderá 

estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de 

patrimônio líquido ou ainda as garantias realizadas por meio de caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, previstas no § 1º do art. 56 da mesma lei. 

143. Dessa forma, é possível afirmar que as duas alternativas ali indicadas seriam consideradas 

como equivalentes, o que conduz à ideia de que o participante do certame pode comprovar sua 

qualificação econômico-financeira, por uma das duas vias, à sua escolha. O entendimento 

contrário levaria a um acúmulo de garantias, gerando obstáculos excessivos à participação de 

licitantes e comprometendo a competitividade, incidindo nas vedações previstas no art. 3º, inciso 

I, da Lei 8.666/1993. 

144. Acerca do tema, este Tribunal, editou a Súmula TCU 275/2012, com fundamento no art. 31, 

§ 2°, da Lei de Licitações e Contratos, aplicável ao caso concreto por força do art. 14 da Lei 

12.462/2011, conforme a seguir transcrito: 

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, 

de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que 

assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 

futura e de execução de obras e serviços.  

145. Em face do exposto, a exigência prevista no edital, no sentido de exigir cumulativamente 

comprovação de patrimônio líquido mínimo juntamente com as garantias previstas no art. 56, § 

1º, da Lei 8.666/1993, não encontra amparo na referida norma, estando também em desacordo com 

a jurisprudência deste Tribunal (Súmula TCU 275/2012). 

III.3.3 - Conclusão da equipe:  

146. Ante as análises efetuadas, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do 

TCU, cumpre ser promovida, em momento processual futuro, a audiência dos responsáveis pela 
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restrição à competitividade contida no edital de licitação RDC Presencial 8/CLFOR/2015 

decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. 

III.3.4 – Responsáveis:  
Nome: Samuel Antônio Silva Dias – CPF: 070.353.197-27 – Cargo: Secretário Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

(...) 

Nome: Tayana Benevides de Oliveira – CPF: 028.376.443-07 – Cargo: Analista Judiciário da 

Seinf (desde 1/5/2013) 

(...) 

Nome: Gláucio Valença Pereira Rangel – CPF: 002.136.267-05 – Cargo: Coordenador Jurídico 

da Seinf (desde 1/5/2013) 

(...) 

III.4 – Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a 

aprovação prévia do projeto pela CEF e início das obras sem a respectiva emissão da 

Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO).  

III.4.1 – Tipificação do achado:  
Classificação – irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO – Os indícios de 

irregularidades não se enquadram no disposto no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 

(LDO 2016), por não ensejarem a nulidade do procedimento licitatório. 

III.4.2 – Situação encontrada:  

I – Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação prévia 

do projeto pela CEF 

147. A Seinf, por meio do Ofício 15051220, de 12/5/2015 (peça 25, p. 8), requereu à Central de 

Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR) a realização de licitação na modalidade Regime 

Diferenciado de Contratação, objetivando a contratação de empresa para a implantação do Trecho 

1 do BRT Senador Fernandes Távora/Expedicionários (segmento do Conjunto Ceará à Lagoa de 

Parangaba, com comprimento total de 5,7 Km de corredor) sem prévio encaminhamento à Caixa 

Econômica Federal – CEF do projeto específico e do orçamento correspondente. 

148. O mencionado órgão setorial incumbido da realização das licitações da Prefeitura de 

Fortaleza realizou, a partir da expedição do Edital 2.164/2015, de 6/5/2015, o certame RDC 

8/CLFOR/2015 (peça 25, p. 9-60 e peças 26 a 32), sob regime de execução de empreitada por 

preço unitário, modo de disputa aberto, critério de julgamento pelo maior desconto e data de 

abertura das propostas em 29/5/2015. Participaram do referido certame apenas duas empresas, 

tendo sido sagrada vencedora a Tecnocon Tecnologia em Construções Ltda, no valor global de R$ 

30.260.434,01 (Relatório e Termo de Homologação e Adjudicação – peça 31, p. 16-24). O termo 

de contrato foi firmado em 17/6/2015 (Contrato 39/2015), com prazo de vigência de dezesseis 

meses, contados da data de assinatura, e prazo de execução das obras de doze meses, a partir da 

emissão da ordem de serviço (peça 31, p. 40-57). O início dos serviços foi inicialmente autorizado 

em 3/7/2015 (Ordem de Serviço 20/2015 – peça 32, p. 11). 

149. Apenas após a realização da licitação e da contratação dos serviços a referida documentação 

foi encaminhada pela Seinf à CEF, para análise. Em 8/7/2015, foi expedido o Termo de Revogação 

da Ordem de Serviço 20/2015, sob justificativa de resguardo dos interesses da Administração, 

constando no referido documento que tal providência se deu ‘...tendo em vista que serão 

necessários ajustes de projeto, decorrentes de análises técnicas do Agente Financiador’. Na mesma 

data foi emitida a Ordem de Paralisação das obras pelo período de 180 dias a contar da data de 

assinatura do contrato (peça 32, p. 29-30). 

150. Posteriormente à efetuação das pertinentes análises (resultando em alterações de 

quantitativos, supressões e acréscimos de serviços), a CEF elaborou, em 14/8/2015, a respectiva 

Planilha Comparativa (análise de custos dos serviços considerados significativos – peça 33, p. 10-

16).  
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151. Em função dos novos valores, serviços e quantitativos aprovados pela CEF, a Seinf ajustou 

a respectiva planilha contratual e, em 20/8/2015, após consulta à empresa contratada quanto à sua 

anuência (Ofício 1508204/OF-Cogepro/Seinf - peça 33, p. 20), firmou o 1º Termo Aditivo ao 

contrato 39/2015, reduzindo o valor contratual para R$ 20.672.448,82 (incluindo os custos 

alusivos ao desvio de tráfego, no valor de R$ 1.030.575,83) (peça 33, p. 21-22 e 39-45; peça 34, 

p. 1-9). Tal aditivo importou em uma redução de R$ 9.587.985,19 no valor original do contrato, 

resultante da supressão de 38,13% e do acréscimo de 10,42% em itens de serviço. 

152. É importante destacar que tal situação não se trata de licitação pretérita, conforme exposto 

no subitem 9.1.3 do Acordão 2099/2011-Plenário, tendo em vista que a celebração do Termo de 

Compromisso, tendo por Compromitente a União Federal, por intermédio do Ministério das 

Cidades (na qualidade de repassador dos recursos), representada pela Caixa Econômica Federal; e 

por Compromissária a Prefeitura Municipal de Fortaleza, foi firmado em 22/11/2013 (peça 18), ou 

seja, antes da realização da licitação RDC Presencial 8/CLFOR/2015 em 29/5/2015. Dessa forma, 

o indício de irregularidade encontrado trata da abertura do processo licitatório, com a previsão de 

repasse de recursos federais por meio de termo de compromisso, sem que houvesse a prévia 

aprovação do projeto básico pela Caixa Econômica Federal – CAIXA.  

153. Quanto ao assunto, tem-se que o Tribunal, ao proferir o Acórdão 2.099/2011 – TCU – 

Plenário, no TC-030.336/2010-4, que versou sobre consulta formulada pelo Ministério das 

Cidades alusiva a procedimentos a serem adotados em relação às descentralizações de recursos 

orçamentários para entes federados (em especial aqueles liberados por intermédio da CEF por 

meio de contratos de repasse ou termos de compromisso), decidiu: 

9.1. conhecer da presente Consulta, formulada pelo Ministro de Estado das Cidades, 

Sr. Márcio Fortes de Almeida, por atender aos requisitos de admissibilidade de que 

tratam os arts. 1º, inciso XVII, e § 2º, da Lei n. 8.443/1992, e 264, inciso V, §§ 1° e 

2°, do Regimento Interno/TCU, para responder ao consulente que: 9.1.1. a 

jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido do necessário cumprimento 

ao disposto no § 2º, do artigo 7º da Lei n. 8.666/1993 para qualquer empreendimento 

que utilize recursos federais, por meio de termo de compromisso ou contrato de 

repasse, de tal forma que não há como se admitir a realização de licitação com base 

em projeto básico que não obteve a aprovação do órgão técnico competente na esfera 

federal; 

 

9.1.2. no tocante à abertura de licitação pelo ente federado, quando há previsão de 

repasse de recursos federais por meio de termo de compromisso ou contrato de repasse, 

além da prévia aprovação do projeto básico pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, 

deve haver a necessária publicação do edital do certame no Diário Oficial da União – 

DOU;  

154. Na respectiva proposta de deliberação, o Relator, E. Ministro Marcos Bemquerer Costa, 

expôs minudente análise acerca do assunto, sob o título ‘II – Momento oportuno para abertura de 

licitação pelo ente federado’, do qual destacamos os seguintes aspectos (em síntese): 

i) O disposto no § 2º, artigo 7º, da Lei n. 8.666/1993 assim reza: 

§ 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para 

exame dos interessados em participar do processo licitatório; 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os 

seus custos unitários;  

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 

obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 

financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
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IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 

Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.’ (grifos 

acrescidos). 

ii) Ante o teor deste dispositivo legal, é importante explicitar que o seu cumprimento deve 

ser observado em qualquer empreendimento que utilize recursos federais, sem exceção; 

Supostas peculiaridades das obras executadas por meio de termos de compromisso e de 

contratos de repasse não podem ser utilizadas como justificativa para que o Ministério das 

Cidades e a CAIXA se desobriguem de assegurar o cumprimento do que prevê a Lei de 

Licitações 

iii) Se há emprego de recurso federal, não há como repassar a responsabilidade pelo 

cumprimento da legislação ao ente federado e deixar que processos licitatórios ocorram sem 

que se garanta a adequabilidade do projeto que serviu de base para o certame; Somente após 

a efetiva aprovação pela CAIXA é que essa adequabilidade pode ser garantida; 

iv) Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, de tal forma que não é possível, 

no âmbito de um ajuste a ser efetivado com aporte de recursos federais, admitir-se a 

realização de licitação com base em projeto básico que não obteve o devido respaldo técnico 

do órgão federal competente. 

155. Na mesma linha de entendimento foi prolatado o Acórdão 1.981/2012 – TCU – Plenário, ao 

apreciar o TC 006.742/2012-2 (Representação formulada pelo Ministério Público Federal, em face 

de possível celebração de termo de convênio entre a União, por meio do Ministério das Cidades, 

com vistas a transferir recursos para custeio de projeto de implantação de sistema de Ônibus de 

Trânsito Rápido), com ênfase para a necessidade de aprovação prévia do projeto básico pela CEF 

no âmbito da implementação do PAC 2 – Mobilidade Grandes Cidades, nos seguintes termos: 

9.2. determinar ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade 

de mandatária da União, para que: 

9.2.1 condicionem a celebração de instrumento de convênio, repasse ou ajuste, com vistas 

transferir recursos do PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades para custeio de projeto de 

implantação de sistema de Ônibus de Trânsito Rápido em Belém/PA ao atendimento das 

seguintes exigências: 

(...) 

9.2.1.2. na hipótese de abertura de nova licitação pelo ente federado, além da prévia 

aprovação do projeto básico pela Caixa Econômica Federal – CAIXA, deve haver a 

necessária publicação do edital do certame no Diário Oficial da União – DOU, conforme 

subitem 9.1.2 do Acórdão nº 2.099/2011-TCU-Plenário; 

156. A realização da licitação e respectiva contratação da referida empresa para a execução do 

trecho 1 do empreendimento sem o prévio encaminhamento da documentação à CEF, para fins de 

análise e aprovação, contraria o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União em 

relação ao tema, nos termos da jurisprudência precitada, no tocante à interpretação do disposto no 

§ 2º, artigo 7º, da Lei 8.666/1993, quanto às condições a serem plenamente satisfeitas para que a 

licitação pudesse ser realizada. 

157. A impropriedade verificada motivou a necessidade de repactuação pós-contratual para ajuste 

de valor, decorrente de correções na planilha de serviços, acarretando atrasos no cronograma de 

execução das obras.  

II – Início dos serviços do Trecho 1 do empreendimento sem a respectiva emissão da Autorização 

de Início de Execução do Objeto (AIO) 

158. O Anexo ao Termo de Compromisso 0402093-29/2013/Ministério das Cidades/Caixa 

estabeleceu em sua Cláusula Quinta – Da Autorização para Início das Obras/Serviços (peça 18, p. 

4): 

‘5 - O COMPROMISSÁRIO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa 

concordância em aguardar a autorização escrita da COMPROMITENTE para o início 

das obras e/ou serviços objeto do Termo de Compromisso. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art165
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5.1 - A autorização mencionada acima ocorrerá após a finalização do processo de análise 

pós-contratual. 

5.2 - Eventuais obras e/ou serviços executados antes da autorização da COMPROMITENTE 

não serão objeto de medição com vistas à liberação de recursos até a emissão da autorização 

acima disposta.’ 

159. Não obstante referida disposição, verificou-se que a Seinf, após transcorrido o prazo de 180 

dias de paralisação determinada em 8/7/2015 (decorrente da necessidade de alteração da planilha 

orçamentária em face das análises levadas a efeito pela CEF – peça 32, p. 29-30), expediu a Ordem 

de Serviço 5/2016, em 4/1/2016 (peça 32, p. 31), autorizando a empresa Tecnocon Ltda a iniciar 

efetivamente os serviços, sem a necessária autorização federal, por meio da Mandatária da União 

(Caixa), mediante a emissão da respectiva Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO). 

160. Os serviços realizados, abrangendo basicamente segmentos de drenagem na Av. Genibaú, 

totalizaram R$ 270.076,73, conforme planilha da 1ª Medição (peça 36), tendo sido pagos com 

recursos oriundos do orçamento municipal. Em 29/1/2016, a Seinf emitiu o 1º Relatório Mensal 

de Fiscalização (peça 22), referente aos serviços executados no período de 4/1 a 29/1/2016, 

incluindo planta iluminada destacando os segmentos em que houve intervenção (peça 37). 

161. A obra veio a ser objeto de novas interrupções, por meio da emissão das Ordens de 

Paralisação emitidas em 2/2/2016 (120 dias) e 31/5/2016 (120 dias), constando desta última a 

seguinte justificativa (peça 32, p. 38-39):  

Considerando que a Contratante aguarda a emissão de AIO (Autorização de Início de Obra) 

do Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal para dar continuidade às obras, fica 

mantida a paralisação da mesma pelo período de até 120 dias a contar da data de assinatura 

deste. Fica o cronograma de execução prorrogado por igual período.  

162. Quanto à normatização específica aplicável à espécie, cumpre fazer referência à Portaria 

164, de 12 de abril de 2013 – Ministério das Cidades, que aprovou o Manual de Instruções para 

Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na segunda 

fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 (peça 38).  

163. Referido manual definiu em seu item 10.1 e subitem 10.1.1 que, resolvidas as eventuais 

pendências identificadas na análise da documentação, a Mandatária (CEF) deverá encaminhar ao 

MCIDADES a Síntese do Projeto Aprovado (SPA) de cada operação, para homologação, a qual 

somente deverá ser enviada após a emissão do correspondente Laudo de Análise de Engenharia 

(LAE) de cada etapa do empreendimento.     

164. Os Item 11 e 12 do referido manual, ao tratarem da autorização para início da execução do 

objeto, prescreveram:   

11. Análise da SPA Pelo MCidades 

SPA E O INÍCIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

(...)  

11.5.  A aprovação da SPA pelo MCIDADES é condição para a autorização do 

início da execução do objeto do Termo de Compromisso, conforme disposto no subitem 

12.1  

(...) 

12. Autorização Para Início da Execução do Objeto  

REQUISITOS PARA INÍCIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

(...) 

12.2.  A MANDATÁRIA comunicará ao COMPROMISSÁRIO a autorização de 

início de objeto.  
165. No mesmo sentido, a Norma CEF AE099012, que expediu Orientações acerca das as 

atividades técnicas especializadas de engenharia realizadas em operações de repasse PAC e não-

PAC, consignou: 

3.3.17  SÍNTESE DO PROJETO APROVADO 
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3.3.17.1  Para encerramento da análise de engenharia, em parte dos programas sob gestão 

do MCidades, cabe ao arquiteto/engenheiro CAIXA o preenchimento dos itens 

correspondentes à análise de engenharia no aplicativo SPA Eletrônica, disponível no 

endereço https://servicossociais.caixa. 

(...) 

3.5.11  ACOMPANHAMENTO DE OBRAS LICITADAS COM UTILIZAÇÃO DO 

RDC 

(...) 

3.5.11.2.4  Após análise dos principais elementos do projeto de engenharia, 

conforme expresso no item 3.5.11.2.1, a CAIXA manifestar-se-á formalmente sobre o 

aceite deste projeto, encaminhando AIO do CR ou TC (execução da obra ou de parte 

da obra). 

166. Dessa forma, a determinação, de forma inadequada, do início das obras pela Seinf, sem que 

tivesse sido precedida da obrigatória autorização pelo Ministério das Cidades/CEF, mediante 

emissão da respectiva AIO, configura descumprimento à referida normatização específica, nos 

termos mencionados, bem como às condições acordadas no Termo de Compromisso 0402093-

29/2013/Ministério das Cidades/Caixa, o que acarretou na paralisação dos serviços com a 

interrupção de continuidade das obras, descumprimento do cronograma previsto e defasagem nos 

prazos contratuais, com implicações nos custos da obra inerentes à mobilização/desmobilização e 

reajustamentos dos preços inicialmente pactuados.  

III.4.3 - Conclusão da equipe:  

167. Ante as análises efetuadas, com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do 

TCU, cumpre ser promovida, em momento processual futuro, a audiência dos responsáveis pelos 

indícios de irregularidades concernentes à realização de licitação na modalidade Regime 

Diferenciado de Contratação para contratação da execução do Trecho 1 do corredor de transporte 

público nas Avenidas Senador Fernandes Távora/Expedicionários (RDC 8/CLFOR/2015) sem o 

encaminhamento prévio à CEF do projeto básico para fins de análises técnicas e emissão de 

pareceres pertinentes e início da execução dos serviços sem a emissão da respectiva Autorização 

de Início de Execução do Objeto (AIO), acarretando na paralisação da obra, para apresentação das 

correspondentes razões de justificativas. 

III.4.4 – Responsáveis:  
Nome: Samuel Antônio Silva Dias – CPF: 070.353.197-27 – Cargo: Secretário Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) 

(...) 

Nome: Jose Roberto de Resende – CPF: 712.084.378-87 – Cargo: Secretário Executivo da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) (desde 1/1/2013) (...)” 

10. Tendo em vista a proposta de classificação de irregularidade grave com recomendação de 

paralisação – pIG-P para o achado concernente às deficiências identificadas no projeto básico do trecho 

1 do corredor Senador Fernandes Távora/Expedicionários, o processo foi encaminhado à Secretaria de 

Fiscalização de Infraestrutura Urbana – SeinfraUrb com vistas à sua manifestação acerca das conclusões 

e das propostas de encaminhamento. Atendendo ao art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), bem 

como ao item 9.4.10 do Acórdão 664/2016- TCU-Plenário, aquela Unidade Especializada promoveu a 

oitiva da Seinf a respeito do Achado III.1 do Relatório de Auditoria. 

11. Reproduzo abaixo excertos da instrução em que são analisados os argumentos apresentados 

pela Secretaria Municipal de Infraesterutura de Fortaleza – Seinf no que concerne à irregularidade com 

recomendação de paralisação (peça 76): 

EXAME TÉCNICO  

(...) 

9. Cumpre destacar que, como será visto nas argumentações trazidas, a Seinf não anexou outros 

documentos comprobatórios à sua defesa pelo curto prazo de tempo para sua manifestação. Por esse 

motivo, considerando que tais informações eram relevantes para análises das irregularidades apontadas 
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como IG-P e para o deslinde da questão, solicitou-se à Seinf, por meio de mensagem eletrônica datada 

de 22/8/2016 (peça 70, p. 1 e 2), que fosse encaminhada a esta Secex/CE, no prazo máximo de um dia, 

tais informações comprobatórias. Nesse sentindo, ainda em 22/8/2016 (peça 70, p. 3), a Seinf 

encaminhou, por meio magnético, os elementos faltantes relacionados à irregularidade grave apontada 

como IG-P, conforme peças 71, 72 e 73.  

Achado III.1 – Projeto básico deficiente ou desatualizado 

a) ausência de estudos de desapropriação 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 6 e 7) 

15. A Seinf inaugura sua defesa informando que o relatório de desapropriação atualmente existente 

foi elaborado no bojo do projeto executivo da obra, no ano de 2003, pelo Consórcio VBA/COBA.  

16. Argumenta que a atualização deste relatório será feita oportunamente, uma vez que a quase 

totalidade das desapropriações serão realizadas durante a implantação do trecho 2 do Corredor, que vai 

do Terminal da Lagoa até a Avenida Expedicionários, cujo estudo paramétrico de custos das obras 

encontra-se em análise na Caixa Econômica Federal.  

17. Quanto ao  Decreto Municipal 13.091 de 13/3/2013, que declara como utilidade pública todo o 

Corredor, decorre da necessidade de desapropriações pontuais onde serão implantadas as paradas de 

ônibus e, principalmente, das necessárias adequações das interfaces entre os limites das construções e 

das calçadas, para ajuste de acessos aos imóveis, principalmente em garagens, decorrentes tanto dos 

ajustes de greides de projeto às soleiras dos imóveis existentes, como da necessidade de suprimir os 

degraus e desníveis existentes nas calçadas para a garantia da acessibilidade universal. Esses ajustes às 

vezes implicam na necessidade de intervenções pontuais nos imóveis que serão preservados ou até 

desapropriações parciais por peculiaridades estruturais dos imóveis que só são conhecidas durante as 

intervenções.  

18. Informa que, em reunião realizada com os auditores, a Seinf entregou um estudo técnico 

sustentando técnica e economicamente a opção de adotar, para o Corredor Fernandes Távora 

Expedicionários, paradas de ônibus abertas e nivelamento do piso destas com o nível do primeiro degrau 

dos ônibus, implantadas na própria calçada, já que a largura da parada é menor que 2 m. Em decorrência 

dessas paradas abertas, esclarece que não serão necessárias desapropriações para permitir a implantação 

de calçadas em redor, como seria caso fossem fechadas.  

19. Dessa forma, dissente da necessidade de estudos de desapropriação, neste trecho 1, pelo 

fundamento lógico que não será necessária, neste trecho, a realização de desapropriações. 

Análise 

20. Verifica-se que os estudos existentes, porém não apresentados pela Seinf, do empreendimento, 

relativos à desapropriação de imóveis, datam de 2003, quase 13 anos antes do início da obra. Nesse lapso 

temporal, é possível que o uso do solo urbano tenha sofrido modificações relevantes, tornando o estudo 

desatualizado.  

21. Ou seja, em 13 anos, é muito provável que tenham ocorrido modificações nos imóveis que 

necessitarão ser desapropriados, o que torna o estudo ultrapassado e aumenta o risco de que as reais 

necessidades de desapropriação para o empreendimento não estejam adequadamente previstas. Destaca-

se que a atualização dos estudos que embasam o projeto básico é requisito essencial para a regularidade 

de contratações de obras públicas. 

22. Quanto à necessidade desses estudos, verifica-se que o art. 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 

12.462, de 4 de agosto de 2011, deixa claro que são necessários estudos técnicos preliminares para 

embasar o projeto do empreendimento. 

23. Entre os estudos técnicos preliminares relevantes para toda e qualquer obra, certamente se 

encontra os estudos relativos à desapropriação, haja vista que eventuais dificuldades referentes à 

dominialidade dos terrenos em que serão implantadas as obras poderão inviabilizar, retardar ou impedir 

sua execução. 

24. Além disso, o art. 2º, parágrafo único, incisos II e V, do mesmo diploma legal, esclarece que o 

projeto básico deve ser elaborado de tal forma a minimizar necessidades de reformulação, o que não 
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ocorre com estudos de desapropriação desatualizados. Ao mesmo tempo, a exigência legal no tocante 

ao projeto básico aponta que informações relativas às instalações provisórias e condições 

organizacionais da obra são essenciais. 

25. Nesse diapasão, a falta de estudos de desapropriação não permite ter clareza acerca da localização 

do canteiro de obras e das condições logísticas de suprimentos de insumos ou de organização das equipes 

a cargo da execução dos serviços. 

26. A jurisprudência do TCU corrobora esse entendimento, conforme Acórdão 850/2015-TCU-

Plenário, 2.232/2009-TCU-Plenário, entre outros. 

27. Nesse sentido, torna-se necessário que a Seinf faça um novo estudo de desapropriação, realizando 

um levantamento na área onde será implantado o trecho 1 do corredor de ônibus e identificando os 

imóveis que poderão causar interferência na execução da obra e, assim, vir a sofrer desapropriação, 

incluindo os seus respectivos custos. 

28. Portanto, entende-se que as razões de justificativas apresentadas pela Seinf, no sentido de que 

não são necessários estudos de desapropriação referentes ao trecho 1 da obra, não merecem prosperar, 

restando mantida a irregularidade.  

b) projeto de pavimentação  

(...)  

a.1) ausência de justificativas para as alternativas do pavimento aprovadas em projeto 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 8) 

33. A Seinf inaugura a sua defesa argumentando que, nos relatórios de projeto desenvolvidos pelo 

Consórcio VBA/COBA, em 2003, constam o dimensionamento do pavimento flexível e todos os estudos 

que o embasaram, concluindo que o projeto licitado atendeu integralmente a este dimensionamento e 

aos estudos correspondentes. 

34. Destaca que os citados relatórios estão impressos e encadernados em capa dura, encontrando-se 

à disposição naquela Secretaria para consulta ou cópia e que, caso seja concedido mais tempo, se 

dispõem a enviar tais documentos digitalizados. 

Análise 

35. Segundo as razões de justificativas apresentadas pela Seinf, em razão do prazo que teve para se 

manifestar, não pôde anexar os Relatórios de projeto desenvolvidos pelo consórcio VBA/COBA em 

2003, onde constam o dimensionamento do pavimento e os respectivos estudos correspondentes, porém 

se dispôs a encaminhá-los caso lhe fosse concedido mais tempo. 

36. Nesse sentido, conforme já destacado no Exame Técnico desta instrução, solicitou-se por meio 

de mensagem eletrônica (peça 70, p. 1) que tais documentos fossem encaminhados, no prazo máximo 

de um dia, para esta Secex/CE, considerando que tais informações eram relevantes para análises das 

irregularidades apontadas como IG-P e para o deslinde da questão. 

37. Dessa forma, a Seinf encaminhou, por meio digital, o arquivo denominado de Relatório de 

Projeto. Na análise do item 4.7 – Dimensionamento do Pavimento do referido relatório, verifica-se que 

constam apenas os cálculos do dimensionamento dos pavimentos flexível e rígido. Não há evidências 

acerca de justificativas técnicas para as soluções que foram escolhidas para a camada de pavimento (peça 

71, p. 90-98), seja para a solução em sub-base de solo estabilizado granulometricamente, base 

estabilizada granulometricamente com mistura de solo-brita, e revestimento em CBUQ – no caso de 

pavimento flexível, seja para  a solução em sub-base de solo estabilizado granulometricamente, base de 

brita graduada e revestimento em placas de concreto fck=35 Mpa – no caso do pavimento rígido. 

38. Ou seja, o que consta da documentação enviada pela Seinf são, tão somente, memórias de cálculo 

para dimensionamento. Não há evidências de estudos de alternativas para eventuais soluções mais 

econômicas de pavimentação que atenderiam às necessidades do empreendimento.  

39. De fato, em vista da falta de estudos de alternativas de soluções para o pavimento, não há 

garantias de que a solução prevista em projeto seja a mais adequada ao caso concreto. 

40. Conforme ressaltado no relatório de auditoria (peça 63, p. 14-15), o projeto básico não 

contemplou estudos que justificassem as escolhas dos materiais selecionados para os pavimentos flexível 
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e rígido. É importante ressaltar que, ao elaborar projeto de pavimentação, faz-se necessário verificar o 

binômio adequabilidade técnica/economicidade pois, em geral, existem várias soluções técnicas 

possíveis e a opção por determinado tipo deve estar pautada na economicidade, de modo que haja o 

menor impacto no custo global da obra (cf. peça 63, p. 15). 

41. No tocante à economicidade das soluções previstas em projeto para as camadas de pavimento, 

verifica-se que existem outros tipos de sub-base e bases que poderiam ter sido utilizadas. 

42. A fim de mensurar financeiramente a variação de preços entre os vários tipos de bases 

estabilizadas granulometricamente, os preços do Sicro, para o estado do Ceará, com desoneração, data-

base janeiro/2015, indicam os seguintes custos unitários de serviços: 

a) base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura – código 2 S 02 200 01 – custo unitário: 

R$ 9,38/m³; 

b) base de solo estabilizado granulometricamente com mistura solo-areia na pista AC – código 2 S 02 

210 52 – custo unitário: R$ 24,21/m³; 

c) base de solo estabilizado granulometricamente com mistura solo-brita – código 2 S 02 220 00 – custo 

unitário: R$ 35,74/m³; 

d) base de brita graduada – código 2 S 02 230 00 – custo unitário: R$ 58,89/m³. 

43. Vale destacar que os custos unitários do Sicro não incluem os transportes de materiais, já que as 

distâncias médias de transportes (DMT) variam, conforme a localização das jazidas de solo, areia e brita. 

Nesse diapasão, cabe ao projetista sopesar os custos de cada uma das soluções, pois determinados tipos 

de base que utilizam material mais barato podem ficar inviabilizadas economicamente caso as distâncias 

de transportes sejam muito grandes ou ainda se as características físicas ou químicas do material 

impossibilitem sua utilização (cf. peça 63, p. 15). 

44. Portanto, a adoção de determinada solução quando existem outras opções mais econômicas deve 

ser precedida de análises técnicas adequadas, mediante estudos de localização de jazidas, ensaios 

laboratoriais, entre outros procedimentos essenciais à especificação da melhor alternativa, considerando 

a adequabilidade técnica e a economicidade (cf. peça 63, p. 15). 

45. Cabe assinalar que, no caso concreto, foram adotadas as especificações de base de solo-brita para 

o pavimento flexível e de base de brita graduada para o pavimento rígido, duas das soluções que, a 

princípio, possuem custo unitário mais elevado, havendo, dessa forma, indícios de que as soluções 

técnicas adotadas no projeto não observaram o critério da economicidade (cf. peça 63, p. 15). 

46. Dessa forma, ante a ausência das justificativas dos materiais que serão empregados nas camadas 

de pavimento, verifica-se que ainda persiste a dúvida acerca da economicidade das soluções técnicas 

adotadas no projeto, dessa forma entende-se que as razões de justificativas apresentadas pela Seinf não 

merecem ser acolhidas. 

a.2) ausência de memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento do projeto 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p.8 e 9) 

50. No que concerne aos cálculos do dimensionamento do pavimento flexível, as razões de 

justificativas apresentadas pela Seinf foram as mesmas das constantes no item anterior. 

51. No que concerne aos cálculos do dimensionamento do pavimento rígido, argumenta que o projeto 

desenvolvido pelo Consórcio VBA/COBA previu a execução de “uma camada de sub-base com 

espessura mínima de 17 cm e uma placa de concreto simples com resistência de 30 MPa e espessura de 

20 cm”, porém, em razão dos trechos serem curtos e estreitos (somente uma faixa), a Seinf optou por 

adotar a mesma conformação do pavimento rígido já construído pela Prefeitura de Fortaleza na Av. 

Dioguinho/César Cals, ao longo de toda a Praia do Futuro desde o Caça e Pesca até a Av. José Sabóia, 

constituída por sub-base de l5cm de solo estabilizado granulometricamente, base de l5cm de brita 

graduada e pavimento em concreto de cimento portland de Fck=35 Mpa com espessura de 24cm.  

52. Segundo a Seinf, essa decisão foi baseada no princípio da irrelevância em dedicar esforços de 

consultoria e projeto (e os investimentos decorrentes) em dimensionar cada faixa de pavimento rígido 

separadamente uma vez que, tendo o citado pavimento (Dioguinho / César Cals) sido testado ao longo 

de vários anos, sem que tenha sido observado qualquer problema estrutural, a solução técnica foi 
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considerada adequada e qualquer variação que viesse a ser encontrada para um novo projeto seria 

insignificante, gerando economia de custo. 

Análise 

53. Como mencionado no item anterior, o item 4.7 do relatório de Projeto, que trata do 

dimensionamento do pavimento, traz as memórias de cálculo utilizadas para dimensionar o pavimento 

rígido e flexível (peça 71, p. 90-98), sendo que apenas a solução que fora dimensionada para pavimento 

flexível encontra-se condizente com a solução adotada em projeto e no orçamento base de licitação, 

portanto, quanto a esse ponto, a irregularidade encontra-se saneada.  

54. Porém, no que concerne ao dimensionamento do pavimento rígido, conforme apresentado na 

defesa, a Seinf trouxe uma nova informação de que não utilizou a solução prevista no Relatório de 

Projeto desenvolvido pelo consórcio VBA/COBA, concebida para o trecho do Corredor em questão, 

mas sim adotou uma nova solução que já havia sido empregada em duas avenidas de Fortaleza.  

55. A Seinf tenta justificar tal escolha argumentando que os trechos onde serão construídos o 

pavimento rígido são curtos e estreitos; que a decisão foi baseada no princípio da irrelevância em se 

dedicar consultoria e projeto em dimensionar cada faixa; e que já existe uma solução adotada para o 

pavimento rígido em avenidas de Fortaleza que, até o momento, não sofreu falhas decorrentes de 

problemas estruturais.   

56. É inegável que tais argumentações não merecem prosperar, uma vez que estão em desacordo 

com o art. 2º, inciso IV, da Lei 12.462/2011. Embora a Seinf tenha adotado em projeto uma concepção 

de pavimento rígido utilizado nas avenidas Dioguinho/César Cals, não se pode afirmar que tal solução 

é tecnicamente viável para o trecho 1 do Corredor Senador Fernandes Távora/Expedicionários apenas 

pelo fato de que não foram verificados problemas estruturais no pavimento, pois existem outras 

condicionantes que impactam diretamente no cálculo do dimensionamento do pavimento, tais como o 

número N (que representa a quantidade de repetições de carga-padrão que o pavimento irá receber ao 

longo de sua vida útil), frequência de cargas e capacidade de suporte do subleito.  Todas essas variáveis 

podem diferir entre os dois casos. 

57. Tais condicionantes foram, inclusive, observadas quando do dimensionamento do pavimento 

rígido para o trecho 1 do corredor em questão, para a av. Senador Fernandes Távora (peça 71, p. 96, 97 

e 98).  

58. Caso prosperasse o entendimento da Seinf, permitindo concepção estrutural idêntica entre uma 

obra e outra, certamente não seria mais necessário desenvolver nenhum projeto de engenharia, bastando 

para isso a utilização de uma concepção que apresentou resultados positivos em determinado trecho e 

utilizá-la nos demais como uma alternativa padrão.    

59. Além disso, cabe frisar que, mesmo para essa solução adotada, a Seinf não apresentou as 

respectivas memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento rígido.    

60. No que concerne à análise econômica, avalia-se que a solução adotada pela Seinf é menos 

vantajosa do que a concebida pelo consórcio VBA/COBA. Como já visto, na solução adotada pela Seinf 

para o pavimento rígido, a mesma utilizada na obra das avenidas Dioguinho/César Cals, foram adotados 

para os trechos de parada de ônibus uma sub-base de solo estabilizado granulometricamente e base de 

brita graduada, ambas com espessuras de 15 cm. Já o revestimento será de placas com concreto projetado 

com Fck=35 Mpa com espessura de 24 cm (peça 43, p. 4). Enquanto isso, a solução que consta do projeto 

para o trecho 1 do corredor do ônibus, e não utilizada pela Seinf, foi uma camada de sub-base com 

espessura mínima de 17 cm e uma placa de concreto simples com resistência de 30 MPa e espessura de 

20 cm (peça 71, p. 93, 95 e 98).  

61. Como se percebe pela simples comparação das soluções acima, o pavimento rígido adotado como 

solução pela Seinf tem uma estrutura mais robusta do que aquele projetado para o trecho 1 pelo consórcio 

VBA/COBA, com uma espessura total, considerando base, sub-base e placa, de 54 cm e resistência da 

placa de concreto de 35 MPa contra uma espessura total de 37 cm e resistência de 30 MPa.     

62. Dessa forma, evidencia-se que além da ausência de memórias de cálculo do dimensionamento 

do pavimento rígido, a situação encontrada agrava-se pelo fato da Seinf ter adotado solução diversa da 

que foi projetada para os trechos de paradas de ônibus do trecho 1 do Corredor Fernandes/Távora 
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Expedicionários, pois, além de ser antieconômica, deixa dúvidas acerca da sua necessidade técnica, 

acarretando indícios de superdimensionamento do pavimento rígido. 

63. Ante o exposto, entende-se que apenas a irregularidade concernente à ausência de cálculos do 

dimensionamento do pavimento flexível restou saneada, agravando-se ainda mais a irregularidade 

relacionada ao dimensionamento do pavimento rígido, tendo em vista a nova concepção adotada para o 

trecho 1 do corredor Fernandes Távora/Expedicionários em detrimento da que foi projetada e calculada 

para o respectivo corredor.  

64. Entretanto, cabe notar que, em vista da apresentação das memórias de cálculo do 

dimensionamento do pavimento, a materialidade do achado de auditoria restou mitigada. 

65. Isso porque não se pode mais atribuir a integralidade dos serviços de pavimentação como 

irregularidade, haja vista a existência de memória de cálculo de seu dimensionamento. 

66. Dessa forma, os indícios de irregularidade permanecem apenas sobre a ausência de estudos ou 

justificativas técnicas sobre a escolha das soluções para base e sub-base, o que diminui a materialidade 

do achado. 

67. Com efeito, realizando a diferença de valores entre as soluções de sub-base e base previstas na 

planilha orçamentária da obra (cf. peça 62), e as soluções mais baratas disponíveis nos sistemas 

orçamentários, e considerando os mesmos quantitativos, o potencial sobrepreço é de R$ 429.168,97, o 

que representa 2,08% do valor global da obra após as reduções promovidas pelo 1º Termo Aditivo (R$ 

20.672.448,82). 

68. Vê-se, portanto, que a materialidade atualmente detectada neste achado foi significativamente 

reduzida, o que afasta a sua classificação como IG-P, conforme disposto no art. 117, § 1º, inciso IV, da 

Lei 13.242/2015 (LDO/2016). 

a.3) divergências entre a solução de sub-base prevista no projeto e na adotada no orçamento-base do 

edital de licitação para o pavimento rígido 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 9) 

72. A Seinf concorda que houve uma falha no orçamento base no que se refere à previsão de concreto 

rolado na planilha em desacordo com a solução constante do projeto. 

73. Segundo a Seinf, a causa do problema reside no fato de ter sido adotada uma concepção 

alternativa que foi estudada para os trechos de parada de ônibus da Avenida Alberto Craveiro, no âmbito 

de um contrato celebrado entre a Prefeitura (Seinf) e outra empresa, porém, ressalta que essa falha não 

acarretaria prejuízos ao erário, pois não haveria medições e pagamentos relativos a esse serviço, visto 

que não seria executado. 

74. Por fim, a Seinf anexa a composição de preço unitário do pavimento rígido onde consta a 

previsão dos serviços de sub-base de solo estabilizado granulometricamente e de base de brita graduada 

(peça 72). 

Análise 

75. A Seinf concorda que houve uma falha no orçamento base do edital de licitação RDC Presencial 

8/CLFOR/2015 ao considerar como sub-base para o pavimento rígido o uso de concreto rolado de 10 

cm de espessura, em detrimento ao previsto em projeto que tinha como solução uma sub-base de solo 

estabilizado granulometricamente e base de brita graduada, ambas com espessuras de 15 cm (peça 43, 

p. 4), entretanto, apenas alegou que a sub-base de concreto rolado não seria executada e, portanto, não 

haveria prejuízos ao erário. 

76.  Ora, não se pode aceitar esse simples argumento de que o serviço de serviço de sub-base de 

concreto rolado de 10 cm não será executado, pois ele já se encontra devidamente contratado.  

77. Aliás, a jurisprudência do TCU é clara no sentido de que não se pode deixar para a fiscalização 

da obra evitar a ocorrência de prejuízos nas medições em face de eventuais deficiências do projeto 

básico, conforme Acórdão 1.874/2007-TCU-Plenário, in verbis: 

‘Não se pode deixar à fiscalização do contrato a tarefa de reter os quantitativos excedentes uma vez que 

ela própria deve estar sujeita aos controles internos ditados naturalmente pelo projeto da obra, que se 

constitui no referencial físico e financeiro do empreendimento.’ 
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78. Como medida saneadora inicial para esse achado, seria a alteração da sub-base de concreto rolado 

pela solução de sub-base de solo estabilizado granulometricamente e base de brita graduada que estavam 

previstas em projeto. No entanto, conforme visto, essa solução de sub-base e base adotada pela Seinf se 

mostrou antieconômica e gerou dúvidas acerca de sua adequabilidade técnica, além de não ter sido 

projetada especificamente para o trecho 1 do Corredor em questão. 

79. Nesse sentido, para que a irregularidade seja saneada, é preciso que o contrato seja repactuado 

em face das soluções técnicas advindas de competente estudo de alternativas para as camadas de 

pavimento, conforme visto no subitem anterior desta instrução. 

80. Dessa forma, as razões de justificativas apresentadas não foram suficientes para sanear a 

irregularidade apontada.  

c)  falhas nos estudos de interferências 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 9 e 10) 

83. A Seinf argumenta que não serão investidos recursos do Governo Federal em remanejamentos 

de interferências nesse Corredor (trecho 1).  

84. Esclarece que, em quase todos os projetos implantados pela Prefeitura de Fortaleza nessa gestão, 

os remanejamentos de interferências são tratados de forma separada com as concessionárias, sendo os 

custos arcados com recursos próprios da Prefeitura ou pelas próprias concessionárias, conforme o caso, 

mediante prévia negociação. Havendo pagamento pela Prefeitura, esse é feito através de indenização, 

tendo à frente a Comissão de Pericias e Avaliações da Seinf, altamente especializada em tais assuntos e 

constituída especialmente para esses fins, sendo que para cada procedimento indenizatório são 

preparados laudos e nomeados servidores dessa célula para as avaliações e acompanhamento. 

85. Defende que, ao longo desses quase quatro anos, em nenhum momento, a prefeitura teve suas 

obras paralisadas por causa de interferências. Argumenta que as parcerias são sólidas e respeitosas e as 

concessionárias entendem seu papel e reconhecem as normativas que garantem à Prefeitura a gestão pelo 

uso do subsolo e do espaço aéreo da cidade pelas concessionárias, não cabendo a eles a opção por não 

autorizar a execução de uma obra da Prefeitura em razão de suas redes.  

86. Dessa forma, em que pese as vantagens da formalização de uma Matriz de Responsabilidades 

previamente à realização do Projeto, como sugere o auditor, a Seinf alega que os procedimentos adotados 

são suficientes e não causarão paralisação de obras por esse motivo. 

Análise 

87. Primeiramente, observa-se que o fato de que o plano de trabalho do instrumento de transferência 

de recursos federais não preveja a destinação desses para a execução de remanejamento de interferências 

não elide a irregularidade. 

88. Com efeito, a existência de estudos afetos ao remanejamento de interferências é uma exigência 

legal, nos termos do art. 2º, inciso IV e art. 2º, parágrafo único, ambos da Lei 12.462/2011. A legislação 

determina que o projeto básico contemple soluções que minimizem a necessidade de reformulações e 

esteja ancorado em estudos técnicos preliminares, entre os quais depreende-se o estudo de identificação 

de interferências. 

89. O Decreto 7.581/2011, em seu art. 74, § 1º, inciso III, exige, semelhantemente, a existência de 

levantamentos cadastrais no anteprojeto de obras públicas, os quais abarcam implicitamente o estudo de 

localização de eventuais interferências. 

90. Vale destacar que, no caso concreto, foi utilizado para a contratação um projeto básico, o qual 

deve ter nível técnico de detalhamento maior que um anteprojeto. 

91. De fato, a execução de obras desprovidas de estudos de interferências, não raro, enfrenta 

dificuldades com a identificação posterior de redes de água, esgoto, telefonia, águas pluviais que 

impedem e/ou retardam a execução dos serviços, acarretando aumento de custos ou reformulações 

indevidas de projeto. 

92. Por isso, é essencial que eventuais interferências já tenham sido adequadamente estudadas antes 

da execução da obra, conforme ressalta também a jurisprudência do TCU – Acórdão 850/2015-TCU-

Plenário. 
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93. O fato de que, em obras anteriores, a Seinf não teve dificuldades com eventuais interferências 

não autoriza o descumprimento dos normativos descritos. 

94. A ausência de um estudo adequado que não contempla as possíveis interferências existentes, bem 

como os responsáveis e os custos envolvidos no remanejamento, mostra-se inoportuna, podendo ensejar 

eventuais atrasos na obra. 

95. Nesse sentido, entende-se que as razões de justificativas apresentadas pela Seinf não foram 

suficientes para afastar a irregularidade.  

d) Falhas nos estudos geológicos e geotécnicos 

(...) 

(i) inexistência de um mapeamento das jazidas comerciais da região 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 10-12) 

100. A Seinf argumenta que, nos Relatórios de Projeto desenvolvido pelo Consórcio VBA/COBA, 

constam todos os estudos geológicos e geotécnicos dos materiais de jazidas, tanto pétreos quanto 

argilosos. 

101.  Quanto à Britacet, citada pontualmente pela fiscalização como possível jazida a ser utilizada na 

obra, argumenta que essa empresa é fornecedora de brita e pó-de-pedra para Usina de Asfalto da 

Prefeitura, gerida pela Seinf. Em que pese estar localizada a uma distância menor para fins de transporte, 

não foi considerada no estudo, em vista das dificuldades que a Prefeitura enfrenta no seu dia-a-dia no 

que tange à qualidade dos materiais que fornece para a produção do CBUQ.  

102. Dessa forma, devido aos recorrentes problemas que tem tido com o fornecedor Britacet nos 

contratos 21/2011, 5/2011, 17/2012 e 18/2014, no que se refere à qualidade do material e regularidade 

do fornecimento, optou-se por não incluí-la no projeto, sendo adotada outras pedreiras como possíveis 

fornecedores.  

103. Alega que há dias em que o aproveitamento das cargas é nulo pois a qualidade deixa tanto a 

desejar quanto a excesso de contaminação e desvios na granulometria requerida, que a Usina, em que 

pese necessitar dos produtos para cumprir a programação de serviços de capeamento e recapeamento da 

malha viária de Fortaleza, se vê obrigada a não receber os carregamentos, para resguardar a qualidade 

dos serviços de pavimentação que presta.  

104. Em que pese os problemas, argumenta que a empresa continua sagrando-se vencedora nos 

certames, e a Seinf, apesar das notificações expedidas ou rescisões porventura havidas em contratos 

anteriores, não possuía elementos suficientemente robustos para a penalidade de suspensão temporária 

de participação em licitação ou de impedimento de contratação com a administração, ou inidoneidade 

da empresa, que impedisse sua participação nos certames futuros.  

105. Ressalta que zela pela qualidade e funcionalidade de suas obras e que nunca mediu além do que 

foi efetivamente realizado, em qualquer serviço, em qualquer obra de sua responsabilidade. Isso significa 

que, em que pese o adicional de transporte identificado pelo auditor pela adoção da pedreira Pyla ao 

invés da Britacet, se esta pedreira ou outra mais próxima for a adotada pela empreiteira para a execução 

das obras, as distâncias de transporte seriam reduzidas quando da atestação da medição.  

106. Por fim, ressalta que em certos casos a Seinf não mede o transporte, dependendo do arranjo 

comercial entre a empreiteira contratada e fornecedora subcontratada, cujos contratos sempre são 

analisados por essa Secretaria. 

Análise 

107. Diferentemente do alegado pela Seinf, no Relatório de Projeto desenvolvido pela VBA/COBA 

(peça 71), não foram encontrados quaisquer estudos que avaliassem, técnica e economicamente, a 

possibilidade de extração das jazidas de solo e brita da região. 

108. Quanto à Britacet, destacada pela equipe de auditoria como possível fornecedora de brita para o 

empreendimento, ressalta-se que serviu como exemplo para demonstrar que não foram tomadas medidas 

que avaliassem outras jazidas de brita comercial na região, pois em simples busca no sítio da Federação 

das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC (http://www.fiec.org.br/sindicatos/sindibrita/) foi possível 

constatar a existência de uma lista de empresas cadastradas que poderiam fornecer o agregado. 

http://www.fiec.org.br/sindicatos/sindibrita/
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109. No caso em tela, a equipe concluiu que, caso fosse adotada a brita proveniente da empresa 

Britacet em detrimento da escolhida em projeto, acarretaria numa economia de R$ 127.456,41. Isso só 

vem a ratificar a fragilidade do projeto, que não buscou avaliar as possíveis alternativas de jazidas 

comerciais da região visando a redução de custos de transportes previstos. 

110. Cabe ressaltar que a Seinf não juntou evidências acerca dos alegados impeditivos técnicos que a 

levaram a não considerar o fornecimento de agregados pela jazida Britacet, a qual possui menor distância 

de transporte em relação à obra, o que reduziria custos. A Seinf se atém a alegar, genericamente, que a 

Prefeitura Municipal de Fortaleza/CE teria enfrentado dificuldades com a qualidade do material oriundo 

dessa jazida, sem apresentar laudos e/ou ensaios técnicos, a exemplo de ensaios granulométricos ou de 

contaminações dos agregados, que comprovem esse problema. 

111. Nesse sentido, para que a irregularidade seja saneada, é preciso que a Seinf elabore um estudo 

realizando um levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região, analisando a possibilidade 

de extração de cada jazida, atendendo os requisitos técnicos necessários e que se mostrem viáveis 

economicamente. 

112. Dessa forma, as razões de justificativas apresentadas não foram suficientes para sanear a 

irregularidade apontada.  

 (ii) a ausência de justificativas técnicas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 10-12) 

116. A Seinf argumenta que incorporou ao projeto VBA/COBA algumas modificações a fim de 

introduzir melhorias que, a critério de seus técnicos, aprimorariam a qualidade final das obras. Uma 

delas foi a atualização da jazida de materiais pétreos. O projeto original considerou as jazidas de 

Itaitinga, cuja distância do local de mistura do solo-brita é praticamente a mesma da pedreira Pyla. 

Optou-se pela pedreira Pyla porque esta foi a que produziu os materiais pétreos usados em outros 

corredores de transporte da cidade, com excelentes resultados em termos de capacidade de produção, 

qualidade, possibilidade de embarque em período noturno (muito conveniente no meio urbano para fins 

de transporte) e, principalmente, respeito aos seus clientes.  

117. Esclarece que as modificações introduzidas foram feitas com base no seu conhecimento prévio 

obtido em outros empreendimentos que realiza, sempre visando o resguardo da qualidade das obras.  

118. Quanto aos solos da Jojoba, esses são de boa qualidade e atendem a variadas aplicações, em 

consonância com as exigências técnicas requeridas em cada caso. A observação do auditor quanto à 

existência de solos com CBR inferior a 20 % empregados na duplicação da Av. Alberto Craveiro deve-

se ao emprego de solos advindos dessa jazida tanto para o subleito (CBR < 20%) quanto para sub-base 

(CBR > 20%). 

Análise 

119. Percebe-se que muitas das argumentações trazidas pela Seinf são baseadas em análises empíricas, 

apoiando-se em experiências vividas e presenciadas durante a execução de outras obras.  

120. De fato, a análise empírica é válida, considerando sua formalização e comprovação, porém não 

é suficiente para respaldar um projeto dessa magnitude. É preciso que o projeto seja alicerçado 

principalmente em estudos técnicos e econômicos.     

121. Não se pode simplesmente optar por um determinado tipo de pedreira apenas pelo fato de seu 

material proveniente já ter sido utilizado em outros corredores. É preciso que seja demonstrado, por meio 

de ensaios de caracterização, que as características dos materiais pétreos existentes na pedreira atendam 

aos requisitos exigidos nas camadas de pavimento onde serão empregados.    

122. No que concerne aos estudos apresentados da jazida Jojoba, embora a Seinf argumente que seja 

um solo de boa qualidade, inclusive com a possibilidade de emprego nas camadas de sub-base do 

pavimento, não apresenta nenhum estudo que comprove tal afirmação. A partir do único estudo 

apresentado, concernente à outra obra e finalidade, foi constatado que, dos 17 ensaios realizados, 10 

apresentaram CBR abaixo dos 20%, o que não atenderia ao disposto na Norma DNIT 139/2010-ES – 

Pavimentação – Sub-base estabilizada granulometricamente, que exige que o material a ser empregado 

nas camadas de sub-base deve apresentar um ISC ou CBR >= 20%.   
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123. Dessa forma, caso ainda permaneça em projeto tal jazida, faz-se necessária a realização de novos 

ensaios de caracterização, identificando cada ponto de coleta dos furos e mapeando a área onde o solo 

da jazida atenda às exigências mínimas de projeto. 

124. Nesse sentido, entende-se pelo não acolhimento das razões de justificativas apresentadas, pois 

não foram suficientes para sanear a irregularidade apontada.  

II) Ausência de estudos que comprovem a viabilidade técnica do empreendimento 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 12-14) 

128. A Seinf argumenta que o estudo de viabilidade encaminhado a esta Corte de Contas foi o mesmo 

entregue para análise e aceito pela Caixa Econômica Federal e que tal estudo não continha o capítulo de 

viabilidade técnica por entender ser desnecessário em razão do projeto estar embasado no Plano de 

Transporte Urbano de Fortaleza – PTUF, o qual contém os necessários estudos técnicos que dão respaldo 

ao Corredor Fernandes Távora Expedicionários.  

129. Alega que o estudo de viabilidade técnica é indispensável quando o projeto é isolado, porém 

torna-se desnecessário quando se trata de um projeto associado a um plano de transporte público amplo, 

sendo que cada corredor passou pela análise da viabilidade técnica para ser incorporado ao plano, 

passando por estudos de demanda, estudos de alternativas, orçamentação, seleção da melhor alternativa, 

aspectos legais e estudos de impactos socioambientais, dentre outras disciplinas. 

130. Ademais, argumenta que o Corredor Fernandes Távora – Expedicionários possui licença de 

instalação e, para tanto, foram elaborados todos os estudos socioambientais e de identificação, 

classificação e mitigação dos impactos, requeridos pelo Órgão licenciador. 

131. Comenta que o Plano de Transporte Urbano de Fortaleza – PTUF foi desenvolvido pela 

Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo como órgão executor a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

– Seinf, estando vigente desde julho de 2002, com o objetivo de solucionar ou minimizar problemas e 

carências existentes no transporte público e na circulação viária metropolitana de Fortaleza, visando um 

melhor desempenho e maior qualidade de vida para seus usuários.  

132. Dessa forma, a Seinf considerou como desnecessários a realização de estudos adicionais para o 

trecho sob análise, uma vez que o Plano de Transporte Urbano de Fortaleza – PTUF é mais abrangente. 

Análise 

133. Verificando o Plano de transporte Urbano – PTUF, consta nele que se trata de um plano que visa 

proporcionar ao povo de Fortaleza condições básicas para uma circulação segura, econômica e 

conveniente, incluindo um serviço de transporte público compatível com suas necessidades. Consiste 

em diretrizes, programa básico inicial, projetos e medidas administrativas e regulatórias que se estendem 

ao até o ano 2020 (peça 73, p. 11). 

134. Nesse contexto, prevê também a implantação, ao longo de vinte anos, de nove corredores de 

transportes, incluindo o Corredor Fernandes Távora/Expedicionários, adequação e ampliação de seis 

terminais de integração, construção de duas estações de transferência e aquisição de equipamentos de 

operação de transporte, geridos por empresas privadas. O Plano prevê também o melhoramento, 

prolongamento e duplicação de vias para formação de eixos viários complementares, padronização do 

sistema viário principal e formação de rotas alternativas e complementares para o transporte individual 

oriundo dos corredores troncais com faixas exclusivas, permitindo a desobstrução dos pontos de 

estrangulamento do sistema, além de restauração de vias degradadas (peça 73, p. 7). 

135. Numa análise macro da situação, considerando a implantação, funcionamento e integração dos 

noves corredores de ônibus, incluindo o Corredor Fernandes Távora/Expedicionários, essa alternativa, 

dentre as duas estudadas, demonstrou ser a de maior viabilidade técnico-econômica e ambiental e que 

atende melhor os objetivos estabelecidos, sendo a escolhida para o Macro Plano de Circulação Viária 

Metropolitana e de Transporte Público de Fortaleza (peça 73, p. 41). 

136. No entanto, cabe destacar que, numa análise micro, não considerando a integração com os demais 

corredores, o Corredor Troncal Senador Fernandes Távora/Expedicionários contraria o art. 6º, inciso II 

da Lei 12.587/2012 que estipula que a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem como diretriz a 

prioridade dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado.       
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137. No estudo de viabilidade econômica do referido corredor (peça 75, p. 8), no que concerne ao 

volume diário de veículos nele trafegando, é esperado que o crescimento médio do volume diário de 

automóveis cresça a uma taxa de 5 % entre os anos de 2014 e 2018; 4% entre os anos 2019 e 2023; e 3 

% entre os anos de 2024 e 2033 enquanto que o tráfego de ônibus cresça a uma média de 1,1 % ao ano 

138. Dessa forma, numa análise micro, a implantação do Corredor por si só não atenderá a diretriz 

estabelecida na Política Nacional de Mobilidade Urbana, pois prevê um maior crescimento no volume 

de tráfego dos automóveis em detrimento dos transportes coletivos.  

139. No entanto, em que pese a consideração acima, entende-se que a análise deva ser macro, 

considerando a implantação e funcionamento dos noves corredores, nesse sentido o Plano de Transporte 

Urbano de Fortaleza – PTUF traz elementos necessários para caracterizar a viabilidade técnica do 

empreendimento dentro de uma perspectiva ampla da inserção da obra no tecido urbano. 

140. Nesse sentindo, considerando que o Corredor Troncal Fernandes Távora/Expedicionários está 

contemplado no PTUF (peça 73, p. 79, 89 e peça 74, p. 33-36) e que se trata de um plano macro que 

vem sendo implementando para melhoria no sistema de transporte público de Fortaleza, contendo os 

devidos estudos técnicos necessários que viabilizam a execução do empreendimento, entende-se que 

pelo acolhimento das razões de justificativas apresentadas, restando essa irregularidade saneada. 

III) Projeto Básico sem aprovação pela autoridade competente 

(...) 

Razões de Justificativas apresentadas pela Seinf (peça 69, p. 14-15) 

144. A Seinf esclarece que a Declaração de Projeto enviada é tão somente uma pequena peça 

componente de um rol extenso de documentos que foram acostados ao processo licitatório e 

disponibilizados para consulta dos participantes dos certames. É certo que citada declaração não constitui 

um documento formal de aprovação pela autoridade competente, mas nem por isso caracteriza uma 

carência relevante a ausência do ato formal.  

145. Argumenta que o Projeto Executivo foi elaborado e entregue à Prefeitura em 2003 por uma 

empresa contratada para tal fim, que certamente recebeu os Termos de Encerramento de Contrato para 

fins de atestação junto ao CREA (Emissão de Certidão de Acervo Técnico). É cediço que tais Termos 

de Encerramento do Contrato equivalem a uma aprovação. E ainda que tais termos não tenham sido 

emitidos, defende que a simples aprovação dos produtos para fins de pagamento ao consórcio projetista 

contratado, por si só, já equivale a uma aprovação. 

146. Ademais, argumenta que o fato de a obra ter sido licitada e contratada na gestão passada também 

pressupõe a aprovação do projeto, ainda que citado contrato tenha sido anulado na atual gestão, em 

atenção à recomendação do Ministério Público Federal/CE, que viu nele indícios de irregularidades. 

Posteriormente, a obra foi novamente licitada em regime de RDC integrada por duas vezes na atual 

gestão, tendo resultado deserta na primeira e fracassado na segunda.  

147. Alega ser evidente que a realização de tais procedimentos pressupõe a aprovação do Projeto 

Básico. Por fim, o trecho 1 do Corredor Fernandes Távora/Expedicionários foi novamente licitado e 

contratado e, para tanto, foram acostados documentos assinados no procedimento licitatório, denotando 

a aprovação do Projeto Básico atualizado.  

148. Argumenta que a Caixa, para analisar e ‘aprovar’ o projeto, solicitou e recebeu os projetos 

atualizados impressos e assinados, com as respectivas ART's emitidas pelo CREA, mediante ato formal 

(ofícios e declarações exigíveis por eles). 

149. Destaca que não houve ato formal aprovando o projeto tal como descrito pelo auditor, porém é 

inquestionável que o projeto foi tacitamente aprovado, diante de tudo o que foi relatado. Nesse sentido, 

colaciona trecho do Acórdão 1.518/2006-TCU-Plenário, da Relatoria do Eminente Min. Marcos 

Bemquerer: 

‘(...) 

6.2.3. Análise: 

(...)  

6.2.3.4 Não obstante não constar dos autos documento evidenciando que as alterações 

anteriores à assinatura do contrato foram submetidas à aprovação do Presidente do TJDFT, 
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há que se registrar que o Presidente assinou o contrato contendo o projeto em forma de 's', 

configurando sua aceitação tácita (...)’ 

150. Ademais, informa que a própria Súmula 261 do TCU não reflete a necessidade de um ato formal 

para aprovação de projetos básicos: 

‘Em licitações de obras e serviços de engenharia, é necessária a elaboração de projeto básico adequado 

e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos os elementos descritos no art. 6°, inciso IX, 

da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constituindo prática ilegal a revisão de projeto básico ou a 

elaboração de projeto executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza 

e propósito diversos.’ 

151. Da mesma forma, a lei 8.666/93, em seu artigo 7°, § 1º e § 2º, I, não traz que a aprovação deverá 

ser expressa, por ato formal. O TCU já entendeu, como visto, que na ausência de tais documentos há 

aprovação tácita, também consoante Acórdão 2.755/2015-Plenário: 

‘(...)  

40. Ademais, a contratação de profissional legalmente habilitado para elaboração do projeto 

básico não exclui a responsabilidade dos gestores da Conder/BA acerca de eventuais 

deficiências ou incompletude do projeto, haja vista que, por força do art. 7º, § 2º, inciso 1 da 

Lei 8.666/1993, as obras e serviços somente podem ser licitados quando houver projeto 

básico aprovado pela autoridade competente, que, no caso concreto, seria a aprovação por 

um gestor da referida companhia. Como a manifestante não apresentou documento que 

demonstre aprovação formal do projeto básico por funcionário da companhia e não há nos 

autos qualquer documento que comprove tal aprovação, entende-se que houve aprovação 

tácita do projeto básico pela responsável, visto que foi ela quem solicitou a abertura do 

procedimento licitatório com base no referido projeto básico.’ 

152. Dessa forma, conclui que diante das recomendações dessa Corte para que o ato de aprovação do 

projeto seja formalizado, há entendimentos, como visto acima, que aceitam a aprovação tácita, 

constituindo-se, o caso em concreto, mais como impropriedade, pela ausência de documento formal, do 

que uma irregularidade à luz da lei. 

Análise 

153. Verifica-se que, nos termos do art. 8º, § 5º, da Lei 12.462/2011, é essencial a existência de ato 

formal de aprovação de projeto básico pela autoridade competente antes da publicação do edital de 

licitação. 

154. Não servem, para fins de atendimento ao exigido nesse dispositivo legal, eventuais aprovações 

tácitas, a exemplo de termo de recebimento do objeto de contrato para elaboração do projeto, ou de 

repetição de certames desertos ou fracassados. 

155. Não existe, nos termos legais, aprovação tácita de projeto básico. Tal é o entendimento exarado 

na jurisprudência do TCU, conforme Acórdãos 2.349/2011, 828/2014, 1.981/2009 e 2.648/2007, todos 

do Plenário, cabendo destaque ao último, no qual o Tribunal decidiu que “é irregular a realização de 

licitação sem que o projeto básico relativo ao objeto esteja aprovado”. 

156. Aliás, o Acórdão 1.981/2009-TCU-Plenário esclarece que: ‘A ausência de identificação formal 

da autoridade competente pela aprovação do projeto básico não pode ser considerada falha formal’. 

157. As alegações da Seinf, na realidade, só reforçam a necessidade de haver um ato formal de 

aprovação do projeto básico, conforme assinala a Súmula TCU 261/2010. 

158. Os acórdãos citados pelo órgão, ao invés de defenderem a dispensabilidade de aprovação formal 

do projeto entregue, preconizam que, para efeito de responsabilização, os atos subsequentes à aprovação 

do projeto são suficientes para considerá-los sujeitos a apenação diante de deficiências nele encontradas. 

Com efeito, essa foi a razão (dar prosseguimento à licitação com projeto básico deficiente, sem 

aprovação formal de representante da administração) da realização de audiência dos responsáveis no 

âmbito do TC 006.374/212-3, que resultou no Ac. 2.755/2015-TCU-Plenário, elencado pela Seinf.  

159. Por fim, observa-se que o Acórdão 3.213/2014-TCU-Plenário determina que o órgão licitante da 

obra efetue a devida aprovação do projeto básico antes da publicação do edital de licitação. 
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160. Dessa forma, entende-se as razões de justificativas apresentadas pela Seinf não foram suficientes 

para afastar a irregularidade.  

Conclusão  

161. A manifestação preliminar da Seinf (peça 89) a respeito dos achados de fiscalização (peça 63) 

classificados como IG-P não foi suficiente para sanear a totalidade das irregularidades. 

162. No que concerne ao projeto básico deficiente, relacionado à ausência de estudos de 

desapropriação, verificou-se que, conforme alegado pela Seinf, o único estudo existente data do ano de 

2003, sendo alto o risco de estar desatualizado, em decorrência de possíveis alterações na conformação 

urbana onde será implantada a obra. Nesse sentindo, torna-se necessário que a Seinf realize novos 

estudos de desapropriação, incluindo levantamento, na área onde será implantado o corredor de ônibus, 

dos imóveis que poderão sofrer desapropriação, prevendo os seus respectivos custos. 

163.  Quanto a falhas existentes no projeto de pavimentação, verificou-se que não foram realizados 

os estudos que justificassem as escolhas dos materiais a serem empregados nas camadas de pavimento, 

persistindo dúvidas acerca da economicidade das soluções técnicas adotadas no projeto, tendo em vista 

a adoção em projeto de base de solo-brita para o pavimento flexível e brita graduada para o pavimento 

rígido, que a princípio possuem custo unitário mais alto do que o de outros tipos de base. Para 

saneamento da irregularidade, é preciso que a Seinf promova estudos que identifiquem e justifiquem a 

melhor solução, técnica e economicamente, de materiais a serem empregados nas camadas dos 

pavimentos flexível e rígido.   

164. De fato, em vista da falta de estudos de alternativas de soluções para o pavimento, não há 

garantias de que a solução prevista em projeto seja a mais adequada ao caso concreto. 

165. Conforme ressaltado no relatório de auditoria (peça 63, p. 14-15), o projeto básico não 

contemplou estudos que justificassem as escolhas dos materiais selecionados para os pavimentos flexível 

e rígido. É importante ressaltar que, ao elaborar projeto de pavimentação, faz-se necessário verificar o 

binômio adequabilidade técnica/economicidade pois, em geral, existem várias soluções técnicas 

possíveis e a opção por determinado tipo deve estar pautada na economicidade, de modo que haja o 

menor impacto no custo global da obra (cf. peça 63, p. 15). 

166. Quanto às memórias de cálculo de dimensionamento dos pavimentos previstos em projetos, 

verificou-se a existência das respectivas memórias para o pavimento flexível, sendo condizentes com as 

que foram adotadas em projeto. No entanto, constatou-se, para o pavimento rígido, que a Seinf empregou 

uma nova solução composta de sub-base de solo estabilizado granulometricamente e base de brita 

graduada, ambas com espessuras de 15 cm e revestimento de placas com concreto projetado com Fck=35 

Mpa com espessura de 24 cm. 

167. Essa solução diverge daquela constante do projeto básico elaborado pelo consórcio VBA/COBA 

e se mostrou menos econômica, havendo dúvidas quanto à sua adequabilidade técnica a ser empregada 

no Corredor do Trecho 1 da Av. Senador Fernandes Távora/Expedicionários, uma vez que foi 

dimensionada para outro empreendimento, o qual está inserido em condições de contorno diferentes 

(carga dos veículos, tráfego estimado, capacidade de suporte do subleito etc.), corroborando ainda mais 

as deficiências encontradas no projeto de pavimentação.   

168. Quanto às divergências entre a solução de sub-base prevista no projeto e a adotada no orçamento-

base do edital de licitação para o pavimento rígido, constatou-se que o simples argumento apresentado 

pela Seinf de que o serviço contratado de sub-base de concreto rolado não seria executado, para o 

pavimento rígido, não mereceu prosperar. 

169. Com efeito, de acordo com a Seinf, apesar da irregularidade, esse serviço não seria medido e 

pago ao contratado, o que elidiria o problema.  No entanto, a jurisprudência do TCU, mormente o 

Acórdão 1.874/2007-TCU-Plenário, deixa claro que não se pode deixar à fiscalização do contrato a tarefa 

de corrigir eventuais deficiências do projeto ou da planilha nas medições, uma vez que ela própria deve 

estar sujeita aos controles internos ditados naturalmente pelo projeto da obra, que se constitui no 

referencial físico e financeiro do empreendimento. 

170. Entretanto, cabe notar que, em vista da apresentação das memórias de cálculo do 

dimensionamento do pavimento, a materialidade do achado de auditoria restou mitigada. 
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171. Isso porque não se pode mais atribuir a integralidade dos serviços de pavimentação como 

irregularidade, haja vista a existência de memória de cálculo de seu dimensionamento. 

172. Dessa forma, os indícios de irregularidade permanecem apenas sobre a ausência de estudos ou 

justificativas técnicas sobre a escolha das soluções para base e sub-base, o que diminui a materialidade 

do achado. 

173. Com efeito, realizando a diferença de valores entre as soluções de sub-base e base previstas na 

planilha orçamentária da obra (cf. peça 62), e as soluções mais baratas disponíveis nos sistemas 

orçamentários, e considerando os mesmos quantitativos, o potencial sobrepreço é de R$ 429.168,97, o 

que representa 2,08% do valor global da obra após as reduções promovidas pelo 1º Termo Aditivo (R$ 

20.672.448,82). 

174. Vê-se, portanto, que a materialidade atualmente detectada neste achado foi significativamente 

reduzida, em face da apresentação das memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento e dos 

estudos de viabilidade consubstanciados no Plano de Transporte Urbano de Fortaleza – PTUF, o que 

afasta a sua classificação como IG-P, conforme disposto no art. 117, § 1º, inciso IV, da Lei 13.242/2015 

(LDO/2016). 

175. Nesse diapasão, alvitra-se determinar a reclassificação do achado no sistema Fiscalis, além de 

efetuar novas oitivas da Seinf, da empresa contratada, da Caixa e do Ministério das Cidades. 

176. No que tange a falhas existentes nos estudos de interferências, verificou-se que a Seinf não 

efetuou os estudos necessários afetos ao remanejamento de interferências existentes, contrariando 

exigência legal, nos termos do art. 2º, inciso IV e art. 2º, parágrafo único, ambos da Lei 12.462/2011.  

177. A ausência de um estudo adequado que não contempla as possíveis interferências existentes, bem 

como os responsáveis e os custos envolvidos no remanejamento, mostra-se inoportuna, podendo tal 

situação ensejar eventuais atrasos na obra. Nesse sentindo, alvitra-se realizar oitiva da Seinf, da Caixa e 

da empresa contratada acerca dos indícios de irregularidade.  

178. Quanto às falhas identificadas nos estudos geológicos e geotécnicos concernentes à inexistência 

de um mapeamento das jazidas comerciais da região, não foram encontrados estudos realizados nas 

jazidas de solo e de brita da região, analisando a possibilidade de extração dessas jazidas. 

179. Nesse sentido, para que a irregularidade seja saneada, há necessidade de a Seinf elaborar um 

estudo realizando um levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região, analisando a 

possibilidade de extração de cada jazida, atendendo os requisitos técnicos necessários e que se mostrem 

viáveis economicamente 

180. Quanto à ausência de justificativas técnicas para a escolha das jazidas Pyla e Jojoba selecionadas 

em projeto, não foram realizados ensaios de caracterização comprovando que as características dos 

materiais existentes na pedreira atendam aos requisitos exigidos nas camadas de pavimento onde serão 

empregados. Nesse sentido, se ainda permanecerem no projeto, é preciso que a Seinf realize os referidos 

estudos para que a irregularidade seja saneada.    

181. No que diz respeito à ausência de estudos de viabilidade técnica do empreendimento, verificou-

se que, numa análise macro, o corredor Fernandes Távora/Expedicionários integra o Plano de Transporte 

Urbano de Fortaleza – PTUF, sendo um dos noves corredores que serão implantados, visando a melhoria 

no transporte público de Fortaleza. 

182. No entanto, numa análise micro, verificou-se que a implantação do respectivo Corredor por si só 

não atenderá a diretriz estabelecida na Política Nacional de Mobilidade Urbana, pois prevê um maior 

crescimento no volume de tráfego dos automóveis em detrimento dos transportes coletivos.  

183. Em que pese a consideração acima, a análise a ser realizada deve ser a macro, considerando a 

implantação e funcionamento dos noves corredores, nesse sentido o Plano de Transporte Urbano de 

Fortaleza – PTUF trouxe elementos necessários para caracterizar a viabilidade técnica do 

empreendimento dentro de uma perspectiva ampla da inserção da obra no tecido urbano. 

184. Quanto à elaboração de projeto básico sem aprovação pela autoridade competente, verificou-se 

que a Seinf contrariou ao disposto no art. 8º, § 5º, da Lei 12.462/2011, que determina a existência de ato 

formal de aprovação de projeto básico pela autoridade competente antes da publicação do edital de 

licitação, motivo pelo qual a irregularidade não pode ser afastada. 
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185. Por fim, ante o exposto, no que concerne à avaliação da manutenção ou não da pIG-P, entende-

se que a proposta não deva ser mantida, em razão de a materialidade do achado de Projeto Básico 

Deficiente ter sido reduzida. 

186. Apesar disso, cabe registro dos seguintes fatos: 

a) O projeto executivo do trecho 1 do Corredor encontra-se desatualizado, tendo sido elaborado em 2003 

pelo Consórcio VBA/COBA. A fragilidade e deficiência no projeto pode ser comprovada, além dos 

outros fatos aqui discutidos, pela supressão, já na primeira revisão de projeto realizado pelos técnicos da 

Caixa, de R$ 11.538.533,47 de quantitativos e serviços, representando um percentual de 38,13% e um 

acréscimo de R$ 1.950.548,28 de quantitativos e serviços, representando um percentual de 10,42%, 

conforme relatório de fiscalização (peça 63, p. 21); 

b) Da mesma forma, os estudos de desapropriação que a Seinf alega serem existentes, já que não foram 

apresentados em sua defesa, datam de 2003, estando, portanto, desatualizados. Em 13 anos, é muito 

provável que tenham ocorrido modificações nos imóveis que necessitarão ser desapropriados, o que 

torna o estudo ultrapassado e aumenta o risco de que as reais necessidades de desapropriação para o 

empreendimento não estejam previstas; 

c) Quanto às falhas no projeto de pavimentação, verificou-se que não houve estudos de soluções mais 

econômicas dos materiais a serem empregados nas camadas de pavimentação, sendo apresentadas 

apenas as memórias de cálculo do dimensionamento dos pavimentos. Também foi prevista na planilha 

orçamentária da obra solução divergente da dimensionada para o pavimento rígido no projeto, a qual 

mostrou-se antieconômica, havendo dúvidas acerca da sua necessidade técnica, acarretando indícios de 

superdimensionamento do pavimento rígido; 

d) Também não foram realizados estudos adequados das interferências existentes, contendo a 

responsabilidade pela execução dos remanejamentos das redes, prazos de conclusão e custos envolvidos. 

A ausência desses estudos pode ensejar eventuais atrasos e/ou paralisações na obra; 

e) O projeto básico do empreendimento não foi aprovado por autoridade competente, contrariando o art. 

8º, § 5º, da Lei 12.462/2011.  

V. Proposta de encaminhamento 

187.  Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

I. Determinar à Coinfra/Siob que, em relação à obra Corredor Troncal do BRT Senador 

Fernandes Távora/Expedicionários, em Fortaleza/CE, reclassifique, no sistema Fiscalis, o achado 

Projeto Básico Deficiente, referente ao objeto Edital de RDC Presencial n. 8/CLFOR/2015, de 

pIG-P para IG-C, em função dos esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza/CE referentes às memórias de cálculo do dimensionamento do 

pavimento e aos estudos de viabilidade técnico-econômica. 

II) com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza, enviando cópia da peça 63 e desta instrução 

para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste acerca dos 

seguintes indícios de irregularidade: 

II.1) projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1, no que concerne a: 

II.1.1) ausência de aprovação do projeto básico; 

II.1.2) ausência de estudos que justifiquem a melhor solução técnica e econômica dos 

materiais a serem empregados nas camadas dos pavimentos flexível e rígido; 

II.1.3) ausência de estudos sobre as possíveis interferências existentes, incluindo as 

responsabilidades e os custos envolvidos no remanejamento; 

II.1.4) estudos de desapropriação desatualizados, incluindo ausência de levantamento 

na área onde será implantado o corredor de ônibus dos imóveis que poderão sofrer desapropriação; 

II.1.5) ausência de levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região; 

II.2) sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento 

de materiais e/ou equipamentos (achado III.2). 
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II.3) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento (achado III.3); 

II.4) Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do BRT Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários sem a aprovação prévia do projeto pela CEF e início das obras sem a 

respectiva emissão da Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO); 

III) com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da 

empresa Tecnocon – Tecnologia em Construções Ltda (CNPJ 00.700.782/0001-71), enviando 

cópia da peça 63 e desta instrução para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze 

dias, se manifeste acerca dos seguintes indícios de irregularidade: 

III.1) projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1, no que concerne a: 

III.1.1) ausência de aprovação do projeto básico; 

III.1.2) ausência de estudos que justifiquem a melhor solução técnica e econômica dos 

materiais a serem empregados nas camadas dos pavimentos flexível e rígido; 

III.1.3) ausência de estudos sobre as possíveis interferências existentes, incluindo as 

responsabilidades e os custos envolvidos no remanejamento; 

III.1.4) estudos de desapropriação desatualizados, incluindo ausência de levantamento 

na área onde será implantado o corredor de ônibus dos imóveis que poderão sofrer desapropriação; 

III.1.5) ausência de levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região; 

III.2) sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento 

de materiais e/ou equipamentos (achado III.2). 

III.3) Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento (achado III.3); 

IV) com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da 

Caixa Econômica Federal, enviando cópia da peça 63 e desta instrução para subsidiar suas 

manifestações, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste acerca dos seguintes indícios de 

irregularidade: 

IV.1) projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1, no que concerne a: 

IV.1.1) ausência de aprovação do projeto básico; 

IV.1.2) ausência de estudos que justifiquem a melhor solução técnica e econômica dos 

materiais a serem empregados nas camadas dos pavimentos flexível e rígido; 

IV.1.3) ausência de estudos sobre as possíveis interferências existentes, incluindo as 

responsabilidades e os custos envolvidos no remanejamento; 

IV.1.4) estudos de desapropriação desatualizados, incluindo ausência de levantamento 

na área onde será implantado o corredor de ônibus dos imóveis que poderão sofrer desapropriação; 

IV.1.5) ausência de levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região; 

IV.2) sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento 

de materiais e/ou equipamentos; 

IV.3) Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do BRT Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários sem a aprovação prévia do projeto pela CEF e início das obras sem a 

respectiva emissão da Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO); 

V) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência 

do responsável Sr. Samuel Antônio Silva Dias (CPF: 070.353.197-27), secretário municipal de 

infraestrutura de Fortaleza, enviando cópia desta instrução e da peça 63 para subsidiar suas 

manifestações, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pela 

irregularidade indicada: 

V.1) autorização da realização da licitação do trecho 1 do Corredor Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários sem a aprovação prévia do projeto pela CEF; 

 V.2) adjudicação e homologação do certame licitatório com cláusulas restritivas à 

competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento, 



 

 

 

 

100 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará 

alusivos à: (i) realização de licitação presencial, sem a justificativa adequada; (ii) exigência, para 

fins de capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa possui em quadro 

permanente, na data da licitação, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica de 

obra com características semelhantes ou demonstração de vínculo permanente, como sócio ou 

empregado registrado; e (iii) exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de 

apresentação de patrimônio líquido mínimo, concomitantemente com prestação de garantia de fiel 

cumprimento do contrato; 

VI) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência 

da responsável Sra. Tayana Benevides de Oliveira (CPF: 028.376.443-07), Analista Judiciário da 

Seinf, enviando cópia desta instrução e da peça 63 para subsidiar suas manifestações, para que, no 

prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa pela irregularidade indicada: 

VI.1) emissão de parecer favorável à realização do certame licitatório do trecho 1 do 

corredor Fernandes Távora/Expedicionários, contendo cláusulas restritivas à competitividade no 

edital da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. 

VII) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência 

do responsável Sr. Gláucio Valença Pereira Rangel (CPF: 002.136.267-05), Coordenador Jurídico 

da Seinf, enviando cópia desta instrução e da peça 63 para subsidiar suas manifestações, para que, 

no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa pela irregularidade indicada: 

VII.1) concordou com a emissão do parecer favorável à realização do certame 

licitatório do trecho 1 do corredor Fernandes Távora/Expedicionários, contendo cláusulas 

restritivas à competitividade no edital da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento. 

VIII) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar 

audiência do responsável Sr. José Roberto Resende (CPF: 712.084.378-87), secretário executivo 

municipal de infraestrutura de Fortaleza, enviando cópia desta instrução e da peça 63 para subsidiar 

suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas 

irregularidades indicadas: 

VIII.1) autorização do início da execução das obras sem a respectiva emissão da 

Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO); 

VIII.2) projeto básico deficiente ou desatualizado, principalmente em relação às 

ocorrências a seguir: (i) projeto básico deficiente; (ii) ausência de estudo de viabilidade técnica; e 

(iii) ausência de aprovação do projeto básico; 

VIII.3) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI 

reduzido para itens de fornecimento de materiais e/ou serviços; 

IX) com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência 

da responsável Sra. Ana Manuela Marinho Nogueira (CPF: 641.826.653-68), assessora especial, 

responsável técnica pela elaboração e aprovação do projeto e orçamento-base do Corredor de 

ônibus Fernandes Távora/Expedicionários – Trecho 1, enviando cópia desta instrução e da peça 

63 para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de 

justificativa pelas irregularidades indicadas: 

IX.1) projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1, no que concerne a: 

IX.1.1) ausência de estudos que justifiquem a melhor solução técnica e econômica dos 

materiais a serem empregados nas camadas dos pavimentos flexível e rígido; 

IX.1.2) ausência de estudos sobre as possíveis interferências existentes, incluindo as 

responsabilidades e os custos envolvidos no remanejamento; 

IX.1.3) estudos de desapropriação desatualizados, incluindo ausência de levantamento 

na área onde será implantado o corredor de ônibus dos imóveis que poderão sofrer desapropriação; 

IX.1.4) ausência de levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região; 

IX.2) sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido 

para itens de fornecimento de materiais e/ou serviços (achado III.4); 
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X) encaminhar cópia da decisão que vier a ser proferida nos presentes autos, 

acompanhada de relatório e voto, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará.” 

É o Relatório. 
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VOTO 

 

Trago a este Plenário o Relatório da Auditoria resultante do trabalho realizado, no âmbito 

do Fiscobras 2016, pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará – Secex/CE, com supervisão 

da 2ª Diretoria Técnica da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana – SeinfraUrb, no período 

de 16/5 e 8/7/2016, no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal e na Secretaria Municipal 

de Infraestrutura de Fortaleza – Seinf, objetivando verificar a conformidade das obras do Bus Rapid 

Transit – BRT, no trecho Senador Fernandes Távora/Expedicionários, em Fortaleza/CE, objeto do 

Termo de Compromisso 0402093-29/2013. 

2. Para a execução deste projeto, há a previsão de repasse, do Orçamento Geral da União – 

OGU, de R$ 100.000.000,00, e da aplicação, a título de contrapartida, de R$ 96.291.890,00, totalizando 

o valor do investimento em R$ 196.291.890,00. Deste montante, de acordo com a Carta Consulta 

aprovada pelo Ministério das Cidades, R$ 125,3 milhões serão destinados às obras, ao trabalho social, 

ao projeto e ao gerenciamento e R$ 71,0 milhões às desapropriações. 

3. O empreendimento visa melhorar a circulação de veículos, especialmente dos transportes 

coletivos, por meio da realização de uma ligação troncal do Terminal de Integração do Conjunto Ceará, 

localizado na Zona Sudoeste da Cidade, à Praça Coração de Jesus – Zona Central do Município, 

contemplando um traçado de 15,7 km de extensão e de 4,4 km de uma ciclovia. Para tanto, são previstas 

intervenções como: alteração na geometria das vias, implantação dos corredores de circulação exclusiva 

de ônibus, remanejamento de vias para se dar especial ênfase às paradas de ônibus, estabelecimento de 

sentidos de tráfego e inserção, quando necessário, de ilhas direcionais, além da reforma e ampliação do 

Terminal de Integração de Parangaba. 

4. As intervenções propostas serão efetuadas em três trechos, assim definidos: 

a) Trecho 1: da Av. D do Conjunto Ceará ao Terminal da Lagoa, com extensão de 5,7 km e cujas 

obras já foram licitadas, mediante o Edital RDC Presencial 8/2015, e contratadas por regime de 

empreitada por preço unitário, pelo valor inicial de R$ 30.260.434,01, alterado, por meio do 1º Termo 

Aditivo, para R$ 20.672.448,82;  

b) Trecho 2: do Terminal da Lagoa até a Av. Expedicionários, com extensão de 4,8 km e previsão 

de investimentos da ordem de R$ 158,1 milhões (obras: R$ 79,7 milhões; projetos: R$ 2,9 milhões; 

gerenciamento: R$ 1,4 milhão; trabalho social: R$ 3,1 milhões para trabalho social; e 

desapropriações/reassentamentos: R$ 71,0 milhões);  

c) Trecho 3: da Av. Expedicionários até a Rua Barão do Rio Branco e Senador Pompeu, com 

extensão de 5,2 km e previsão de investimentos de aproximadamente R$ 19,9 milhões (obras: R$ 18,7 

milhões; projeto: R$ 0,8 milhão; gerenciamento: R$ 0,4 milhão). 

5. As obras do trecho 1 já tiveram início, porém estão paralisadas, com apenas poucos serviços 

realizados, no total de R$ 270.076,73. Para a retomada dos trabalhos é necessária a obtenção da 

Autorização de Início de Objeto – AIO do Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal. 

6. Insta registrar que o projeto básico data de 2003 e que foram implementadas alterações 

significativas no projeto do trecho 1, por meio da primeira revisão realizada por técnicos da Caixa, 

ressaltando as fragilidades nele existentes. Para se ter conhecimento dos valores envolvidos, 

quantitativos e serviços foram suprimidos no montante de R$ 11.538.533,47 (38,13% do total) e 

acrescidos no quantum de R$ 1.950.548,28 (6,4%), alterando o valor do contrato de R$ 30.260.434,01 

para R$ 20.672.448,82.  

7. As principais constatações que sobressaem da auditoria são: 

 7.1. Projeto básico deficiente ou desatualizado; 

 7.2. Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido para 

itens de fornecimento de materiais e/ou serviços, observando-se que, embora materialmente relevante 

quando da licitação e da contratação da obra, foi reduzido após as alterações promovidas mediante o 1º 

Termo Aditivo contratual; 

 7.3. Restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento; 
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 7.4. Realização da licitação e contratação do Trecho 1 do empreendimento sem a aprovação 

prévia do projeto pela Caixa e início das obras sem a respectiva emissão da Autorização de Início de 

Execução do Objeto (AIO). 

8. Tendo em vista a proposta de classificação de irregularidade grave com recomendação de 

paralisação – pIG-P para o achado concernente ao projeto básico (subitem III.1 do Relatório de 

Fiscalização 135/2016), em conformidade com o art. 117, § 9º, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016) e do 

item 9.4.10 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, foi promovida a oitiva da Seinf para que se 

manifestasse, no prazo de quinze dias, especificamente quanto à mencionada proposta de classificação. 

9. Contudo, em sua resposta, a Seinf, trouxe também argumentos acerca da responsabilidade 

dos gestores, os quais, por não serem objeto da oitiva, não serão avaliados neste momento, mas poderão  

ser aproveitados na análise das respostas às audiências que ainda virão a ser realizadas. 

10. No tocante às questões atinentes ao “projeto básico deficiente ou desatualizado”, 

relativamente ao trecho 1 das obras do Corredor Troncal Senador Fernandes Távora/Expedicionários, 

lembro que este achado foi subdividido da seguinte forma: 

 10.1 Projeto básico deficiente: 

 a) ausência de estudos de desapropriação: o estudo existente data do ano de 2003, sendo alto 

o risco de estar desatualizado, em razão de possíveis modificações ocorridas na conformação urbana 

onde será implantada a obra; 

 b) falhas relativas ao projeto de pavimentação: ausência de justificativas para as alternativas 

do pavimento aprovadas em projeto e das memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento do 

projeto, além de divergências entre a solução de sub-base prevista no projeto e na adotada no orçamento-

base do edital de licitação para pavimento rígido;  

 c) falhas nos estudos de interferências: não foram apresentados os custos envolvidos nem 

uma matriz contendo a responsabilidade pela execução e/ou remanejamento das redes com os 

respectivos prazos de conclusão, o que poderá ensejar eventuais atrasos na obra;  

 d) falhas nos estudos geológicos e geotécnicos: (i) inexistência de um mapeamento das 

jazidas comerciais da região, não havendo evidências de que foram avaliadas as possíveis alternativas 

de jazidas comerciais da região com o intuito de minimizar os custos de transportes; (ii) ausência de 

justificativas técnicas para a escolha das jazidas selecionadas em projeto, visto que não foram 

apresentados ensaios de caracterização relacionados ao material existente na pedreira indicada em 

projeto que demonstrassem a viabilidade técnica de sua extração e, quanto à jazida de solos, não ficou 

comprovado, pelos ensaios laboratoriais existentes, que o material seria adequado para a obra em foco;  

 10.2. ausência de estudos que comprovem a viabilidade técnica do empreendimento: a Seinf 

encaminhou apenas o estudo de viabilidade econômica, não apresentando o estudo de viabilidade 

técnica; 

 10.3. Projeto Básico sem aprovação pela autoridade competente: a Seinf contrariou ao 

disposto no art. 8º, § 5º, da Lei 12.462/2011, que determina a existência de ato formal de aprovação de 

projeto básico pela autoridade competente antes da publicação do edital de licitação. 

11. Os pontos mais relevantes para a proposta da equipe de auditoria de classificação como IG-

P para o achado acima especificado, consistem nas falhas quanto ao projeto de pavimentação, no risco 

de realização de pagamentos indevidos e antieconômicos, bem como na ausência de comprovação da 

viabilidade técnica do empreendimento, por haver dúvidas acerca dos potenciais benefícios que as obras 

trariam à comunidade.  

12. No que concerne à viabilidade econômica, a Seinf demonstrou que o empreendimento em 

tela não deve ser visto isoladamente, pois está inserido num plano de transporte público amplo, e que, 

juntamente com outros, o Corredor Fernandes Távora/Expedicionários passou pela análise da 

viabilidade técnica para ser incorporado ao plano, passando por estudos de demanda, estudos de 

alternativas, orçamentação, seleção da melhor alternativa, aspectos legais e estudos de impactos 

socioambientais. 
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13. Desse modo, em uma análise macro, com base no Plano de Transporte Urbano de Fortaleza 

– PTUF, a implantação do BRT no trecho Fernandes Távora/Expedicionários mostrou ser viável, 

podendo este ponto do Achado III.1 do Relatório de Auditoria ser considerado saneado. 

14. Quanto aos problemas identificados no projeto de pavimentação, os quais representavam 

16,97% do valor total inicialmente contratado, as memórias de cálculo do dimensionamento do 

pavimento do projeto, apresentadas pela Seinf em resposta à oitiva, mitigaram a gravidade da 

irregularidade. Todavia, duas questões relevantes ainda subsistem: a falta de justificativa econômica 

para a solução escolhida e a adoção para o trecho a ser executado em pavimento rígido de solução diversa 

e mais dispendiosa do que a dimensionada em projeto. 

15. Para se ter a dimensão do risco de prejuízo decorrente dessas falhas, o auditor da Secex/CE 

comparou os valores das soluções de sub-base e base previstas na planilha orçamentária da obra e as 

mais econômicas disponíveis nos sistemas orçamentários e concluiu que, após as reduções promovidas 

pelo 1º Termo Aditivo, o eventual sobrepreço representaria apenas 2,08% do valor global da obra. De 

modo que, materialmente, as falhas concernentes ao projeto de pavimentação foram reduzidas. 

16. No que tange às demais ocorrências do projeto básico, embora as informações trazidas pela 

Seinf não tenham sido capazes de sanear os apontamentos feitos, não se enquadram nas hipóteses 

previstas para ocasionar a paralisação do empreendimento.  

17. Diante do exposto, tendo a materialidade dos problemas detectados no achado referente ao 

Projeto Básico sido significativamente reduzida, concordo com a proposta de que seja determinada a 

reclassificação dessa irregularidade de pIG-P para IG-C. 

18. Definida essa questão, cabe dar prosseguimento ao exame processual, realizando-se as 

medidas preliminares indicadas na instrução à peça 76, p. 21-24, no sentido de promover as oitivas da 

Seinf, da Caixa Econômica Federal e da contratada, assim como as audiências dos responsáveis 

indicados na mencionada peça.  

19. Outrossim, pertinente encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, acompanhado 

do Relatório e do Voto que o fundamentarem, aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios do 

Ceará. 

  Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Plenário. 

 

T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2016. 

 

 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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ACÓRDÃO 2616/2016 – TCU – Plenário 

 

1. Processo n. 010.399/2016-0. 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria.  

3. Interessado/Responsáveis:  

3.1. Interessado: Congresso Nacional. 

3.2. Responsáveis: Ana Manuela Marinho Nogueira (CPF: 641.826.653-68), Gláucio Valença Pereira 

Rangel (CPF: 002.136.267-05), José Roberto Resende (CPF: 712.084.378-87), Samuel Antônio Silva 

Dias (CPF: 070.353.197-27), Tayana Benevides de Oliveira (CPF: 028.376.443-07),  

4. Órgão/Entidades: Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza – Seinf.  

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidades Técnicas: Secex/CE e SeinfraUrb.  

8. Representação legal: não há. 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos este Relatório da Auditoria, resultante do trabalho realizado 

pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará – Secex/CE, no Ministério das Cidades, na 

Caixa Econômica Federal e na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza – Seinf, visando a 

verificar a conformidade das obras do Bus Rapid Transit – BRT, no trecho Senador Fernandes Távora a 

Expedicionários, em Fortaleza/CE. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 

ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar ao Serviço de Informação sobre Fiscalização de Obras, vinculado à Coinfra, 

que reclassifique, no sistema Fiscalis, o achado “Projeto Básico Deficiente” (Irregularidade III.1 do 

Relatório de Fiscalização 135/2016), relativo ao objeto Edital de Regime Diferenciado de Contratações 

– RDC Presencial 8/CLFOR/2015, de IG-P para IG-C, em função dos esclarecimentos prestados pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza/CE referentes às memórias de cálculo do 

dimensionamento do pavimento e aos estudos de viabilidade técnico-econômica; 

9.2. com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, realizar a oitiva da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza, enviando cópia das peças 63 e 76 para subsidiar 

seus esclarecimentos, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste acerca dos seguintes indícios de 

irregularidade: 

9.2.1. projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1, no que concerne a: 

9.2.1.1. ausência de aprovação do projeto básico; 

9.2.1.2. ausência de estudos que justifiquem a melhor solução técnica e econômica dos 

materiais a serem empregados nas camadas dos pavimentos flexível e rígido; 

9.2.1.3. ausência de estudos sobre as possíveis interferências existentes, incluindo as 

responsabilidades e os custos envolvidos no remanejamento; 

9.2.1.4. estudos de desapropriação desatualizados, incluindo ausência de levantamento na 

área onde será implantado o corredor de ônibus dos imóveis que poderão sofrer desapropriação; 

9.2.1.5. ausência de levantamento de possíveis jazidas de solo e de brita da região; 

9.2.2. sobrepreço decorrente de ausência de BDI reduzido para itens de fornecimento de 

materiais e/ou equipamentos (achado III.2). 

9.2.3. restrição à competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de 

habilitação e julgamento (achado III.3); 

9.2.4. realização da licitação e contratação do Trecho 1 do BRT Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários sem a aprovação prévia do projeto pela Caixa Econômica Federal e início das 

obras sem a respectiva emissão da Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO); 
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9.3. com base no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da empresa 

Tecnocon – Tecnologia em Construções Ltda (CNPJ 00.700.782/0001-71), enviando cópia das peças 63 

e 76 para subsidiar seus esclarecimentos, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste acerca dos 

indícios de irregularidade descritos nos subitens 9.2.1 a 9.2.3 acima; 

9.4. com fulcro no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, realizar oitiva da Caixa 

Econômica Federal, enviando cópia das peças 63 e 76, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste 

acerca dos indícios de irregularidade listados nos subitens 9.2.1 a 9.2.2 e 9.2.4, supra; 

9.5. com base no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU, realizar audiência dos 

responsáveis abaixo relacionados, enviando cópia das peças 63 e 76 para subsidiar suas defesas, para 

que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades a seguir 

relacionadas: 

9.5.1. Sr. Samuel Antônio Silva Dias, secretário municipal de infraestrutura de Fortaleza:  

9.5.1.1. autorização da realização da licitação do trecho 1 do Corredor Senador Fernandes 

Távora/Expedicionários sem a aprovação prévia do projeto pela Caixa Econômica Federal; 

9.5.1.2. adjudicação e homologação do certame licitatório com cláusulas restritivas à 

competitividade da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento, alusivos 

à: (i) realização de licitação presencial, sem a justificativa adequada; (ii) exigência, para fins de 

capacitação técnico-profissional, de comprovação de que a empresa possui em quadro permanente, na 

data da licitação, profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica de obra com 

características semelhantes ou demonstração de vínculo permanente, como sócio ou empregado 

registrado; e (iii) exigência, para fins de qualificação econômico-financeira, de apresentação de 

patrimônio líquido mínimo, concomitantemente com prestação de garantia de fiel cumprimento do 

contrato; 

9.5.2. Sra. Tayana Benevides de Oliveira, Analista Judiciário da Seinf, pela emissão de 

parecer favorável à realização do certame licitatório do trecho 1 do corredor Fernandes 

Távora/Expedicionários, contendo cláusulas restritivas à competitividade no edital da licitação 

decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento; 

9.5.3. Sr. Gláucio Valença Pereira Rangel, Coordenador Jurídico da Seinf, por ter 

concordado com a emissão do parecer favorável à realização do certame licitatório do trecho 1 do 

corredor Fernandes Távora/Expedicionários, contendo cláusulas restritivas à competitividade no edital 

da licitação decorrente de critérios inadequados de habilitação e julgamento. 

9.5.4. Sr. José Roberto Resende (CPF: 712.084.378-87), Secretário Executivo Municipal de 

Infraestrutura de Fortaleza: 

9.5.4.1. autorização do início da execução das obras sem a respectiva emissão da 

Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO); 

9.5.4.2. projeto básico deficiente ou desatualizado, principalmente em relação às ocorrências 

a seguir: (i) projeto básico deficiente; (ii) ausência de estudo de viabilidade técnica; e (iii) ausência de 

aprovação do projeto básico; 

9.5.4.3. sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido 

para itens de fornecimento de materiais e/ou serviços; 

9.5.5. Sra. Ana Manuela Marinho Nogueira, assessora especial, responsável técnica pela 

elaboração e aprovação do projeto e orçamento-base do Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1:  

9.5.5.1. projeto básico deficiente ou desatualizado no Corredor de ônibus Fernandes 

Távora/Expedicionários – Trecho 1, no que concerne às falhas apontadas nos subitens 9.2.1.2 a 9.2.1.5, 

supra; 

9.5.5.2. sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado e de ausência de BDI reduzido 

para itens de fornecimento de materiais e/ou serviços; 

9.6. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada de Relatório e Voto, ao Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. 
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10. Ata n° 40/2016 – Plenário. 

11. Data da Sessão: 11/10/2016 – Extraordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2616-40/16-P. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, 

Augusto Nardes, Raimundo Carreiro e Bruno Dantas. 

13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa (Relator), André Luís de Carvalho e 

Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 
(Assinado Eletronicamente) 

MARCOS BEMQUERER COSTA 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 

 

 

 


