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O que o TCU encontrou? 

A auditoria constatou os seguintes achados: 

 

 

 

 

 

 

 

Fragilidade Identificada Efeitos 

Sobrepreço decorrente de 

preços excessivos frente ao 

mercado. 

Efeito potencial de contratação 

de obras e serviços de 

engenharia por preços maiores 

que os de mercado. 

O orçamento não é 

acompanhado das 

composições de todos os 

custos unitários de seus 

serviços no 

edital/contrato/aditivo. 

Possíveis dificuldades para o 

controle e a gestão do contrato. 

Uso dos instrumentos do 

RDC sem estar explícito no 

edital de licitação. 

Possível dificuldade no 

processamento da licitação e na 

formulação de propostas de 

preços pelos licitantes, porém, 

isso não se confirmou no caso 

concreto. 

 

Expansão da Linha 

9 – Esmeralda da 

CPTM – trecho 

Grajaú/Varginha. 

São Paulo, SP 

Resumo 

O que é? 

 

A expansão da Linha 9 da CPTM 

acrescentará cerca de 111 mil 

passageiros por dia útil a uma linha 

que transporta atualmente 565 mil 

passageiros diariamente. Este 

projeto atende à demanda por 

transporte público na região de 

Parelheiros, Cidade Dutra e Capela 

do Socorro, densamente ocupada 

por população predominantemente 

de baixa renda, e estará integrado a 

outros modos de transporte, 

permitindo mobilidade dos usuários 

na Região Metropolitana de São 

Paulo, em especial os moradores do 

extremo da zona sul da capital 

paulista. 

 

Por que a auditoria foi realizada? 

 

A auditoria foi realizada no âmbito 

do Fiscobras 2019, que busca 

fiscalizar obras em andamento no 

Brasil custeadas com recursos 

federais, com base em critérios de 

materialidade, risco e relevância, a 

fim de contribuir para que sejam 

executadas com qualidade, em 

prazo razoável e dentro de 

parâmetros de preço adequados. A 

expansão da Linha 9 até Varginha 

conta com grande aporte da União, 

tendo amplo impacto social e 

econômico, visto que o se dá em 

direção ao sul do município, região 

tida como socialmente vulnerável. 

Benefícios esperados: Espera-se que da atuação do TCU 

decorra potencial ajuste dos valores contratuais a parâmetros 

de mercado, além de contribuir para as melhorias na forma 

com que essa entidade executa seus procedimentos 

licitatórios, notadamente no tocante à transparência da 

planilha orçamentária da obra e no uso de ferramentas do 

RDC. 
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I. Apresentação 

1. Trata-se de auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana 

(SeinfraUrbana) no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), na Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) e na Caixa Econômica Federal (CEF), no período compreendido entre 

29/4/2019 e 5/7/2019, para avaliar a conformidade dos procedimentos para a implantação da extensão 

da Linha 9, esmeralda, da CPTM – trecho Grajaú/Varginha, em São Paulo/SP. 

2. A fiscalização se insere no âmbito do Fiscobras 2019 e tem por objetos principais os editais 

de licitação e as planilhas orçamentárias relativas à “execução de obras e serviços de engenharia, com 

fornecimento de materiais e equipamentos, visando complementação da extensão ferroviária da Linha 9 

- Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú e Varginha”, obras essas que foram divididas em dois lotes. 

3. Esse empreendimento, como um todo, é composto por várias etapas: (i) implantação das 

obras civis; (ii) implantação de Sistema de Controle de Tráfego (SCT) e de comunicação; (iii) 

implantação de sistemas de energia, entre outros. 

4. Tendo em vista que os editais de licitação do SCT e do sistema de energia foram incluídos 

como objetos de fiscalização no relatório de auditoria do Fiscobras 2017 (TC 007.067/2017-8), na 

presente fiscalização, fazem parte do escopo somente os editais de licitação e as planilhas orçamentárias 

relativas às etapas de implantação das obras civis (obras complementares lotes 1 e 2). 

5. A proposta vencedora das obras complementares relativas ao lote 1 (trecho compreendido 

entre a estação Grajaú e a estação Mendes) foi do Consórcio Concrejato-Alberoni e Arruda, que 

apresentou um preço de R$ 76.391.506,25, configurando um desconto de 14,14% em relação ao 

orçamento-base da licitação. O contrato foi assinado em 30/10/2018. 

6. A proposta vencedora das obras complementares lote 2 (trecho compreendido entre a estação 

Mendes e a estação Varginha) foi da Engibras Engenharia S.A, que apresentou um preço de 

R$ 87.028.824,19, configurando um desconto de 12,01% em relação ao orçamento-base da licitação. O 

contrato foi assinado em 17/4/2019.  

7. Ambos os contratos possuem vigência de dezoito meses, acrescido de doze meses para a 

operação assistida, totalizando trinta meses. 

8. O BDI das licitações é de 22,88% para o lote 1 e de 22,92% para o lote 2. 

9. As licitações objetos desta auditoria são regidas pela Lei 8.666/1993 e são financiadas com 

recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. As licitações das obras 

complementares lotes 1 e 2, embora regidas pela Lei 8.666/1993, se assemelham a um RDC, inclusive 

com inversão de fases entre habilitação e abertura de propostas financeiras. 

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

Aroldo Cedraz, em observância ao art. 18-A da Resolução-TCU 175, de 25 de maio de 2005, o qual 

estabelece que os processos constituídos em razão de fiscalização de obras públicas, ainda que não 

incluídos no plano de fiscalização destinado a atender as exigências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

serão sorteados entre os ministros e os ministros-substitutos. 

I.1. Importância socioeconômica 

11. A extensão da Linha 9 – Esmeralda consta do Plano de Mobilidade do Município de São 

Paulo 2015, dentro de um programa de modernização das estações, das vias, dos sistemas de sinalização, 

aparelhos de mudança de via e outros equipamentos além da revisão da rede de distribuição de energia 

elétrica. Essas e outras melhorias operacionais devem permitir a redução do intervalo entre partidas dos 

trens, em especial nos períodos de pico da demanda, ampliando a oferta na Zona Sul da cidade e 

adequando-se aos novos patamares de demanda que serão alcançados pela linha em sua nova condição. 

12. Segundo Relatório Integrado da Administração 2018 publicado pela CPTM, a rede 
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ferroviária sob sua responsabilidade conta atualmente com 7 linhas, sendo 94 estações e 273 km de 

extensão, atendendo 23 municípios, 20 na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e 3 municípios 

na Aglomeração Urbana de Jundiaí, com uma população total de mais de 22 milhões de pessoas. Atua 

em um raio de 40 km, transportando diariamente cerca de 2,9 milhões de passageiros. 

13. Ademais, as 7 linhas estão integradas com os serviços do Metropolitano de São Paulo 

(Metrô), que opera nos limites da capital, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) 

bem como do transporte coletivo dos demais municípios, proporcionando acesso a uma extensa rede de 

transporte. 

14. Sobre o perfil dos usuários dos serviços de transporte da CPTM, 86% utilizam o sistema no 

deslocamento para o trabalho; 78% recebem de 1 a 5 salários mínimos; a viagem média aproximada é 

de 22 km. 

15. A proposta de prolongamento da Linha 9 – Esmeralda, atualmente com 31,8 km, consiste na 

extensão de cerca de 4,4 km em direção ao sul do município, a partir da estação Grajaú até a nova estação 

Varginha. A extensão prevê também a implantação de uma estação intermediária (estação Mendes-Vila 

Natal). A linha transporta atualmente 565 mil passageiros por dia útil. 

 
Fig. 1 – Mapa esquemático da rede ferroviária da CPTM. Fonte: Relatório Integrado CPTM 2018 

16. Atualmente, a ligação entre a região de Varginha e a estação Grajaú é feita 

predominantemente por meio de ônibus, com tempos elevados de deslocamento, além de sobrecarregar 

a estação Grajaú, onde hoje é feita a integração com terminal de ônibus. 
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Figura 2 – foto aérea mostrando o traçado da extensão da linha 9. À direita, estação Grajaú, no centro, futura estação Mendes-

Vila Natal e à esquerda, futura estação Varginha (retângulos amarelos) Fonte: Relatório de Fiscalização 92/2017. 

17. A redução do número de transbordos na estação Grajaú trará racionalização das linhas de 

transporte sobre pneus e reduzirá os tempos de viagens e, segundo a CPTM, acrescentará cerca de 111 

mil passageiros por dia útil à Linha 9. Este projeto atende à demanda por transporte público na região 

de Parelheiros, Cidade Dutra e Capela do Socorro, densamente ocupada por população 

predominantemente de baixa renda, e estará integrado a outros modos de transporte, permitindo 

mobilidade dos usuários na Região Metropolitana de São Paulo, em especial os moradores do extremo 

da zona sul da capital paulista. 

18. Conjuntamente à implantação do prolongamento da Linha 9 - Esmeralda, será feito o 

trabalho de requalificação do entorno da linha férrea, através do aumento da inserção social da 

população, melhorias nas articulações viárias e implantação de transposições da faixa. 

19. Dentre os principais objetivos dessa implantação, são citados pela CPTM: a) atender a 

demanda com maior conforto e rapidez no deslocamento para o trabalho, educação, saúde e lazer; b) 

melhorar as condições de vida, com redução do tempo de viagem gasto pela população em 

deslocamentos; c) reduzir a emissão de poluentes atmosféricos pelo aumento da oferta de trens e 

diminuição da circulação de veículos automotores; e d) melhorar o desempenho do sistema 

metroferroviário, implementando ações para atrair novos usuários, hoje utilizando-se de serviços sobre 

pneus e convergir ao atendimento da legislação referente às Políticas Estaduais de Mudanças Climáticas. 

II. Introdução  

II.1. Deliberação que originou o trabalho  

20. Em cumprimento ao Acórdão 835/2019 - Plenário, realizou-se a auditoria Ministério do 

Desenvolvimento Regional, Caixa Econômica Federal e Entidades e Órgãos do Governo do Estado de 

São Paulo, no período compreendido entre 29/04/2019 e 05/07/2019. 

21. As razões que motivaram esta auditoria foram a importância social do empreendimento 
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planejado para o Município de São Paulo, o volume de recursos envolvidos para a concretização do 

empreendimento e o estágio inicial em que o empreendimento se encontra, aumentando as chances de 

que eventuais discussões e correções feitas ao empreendimento resultem em efeito positivo. 

22. Convém mencionar que a relatoria do presente processo, do Ministro Aroldo Cedraz, foi 

definida conforme previsto no art. 10 da Resolução TCU 280/2016, tendo em conta que já existe 

processo de fiscalização anterior correlato aberto, de sua relatoria (TC 007.067/2017-8). 

II.2. Visão geral do objeto  

23. As obras civis da extensão da Linha 9, num total de 4,4 km, já foram iniciadas com recursos 

do tesouro estadual. Já foram realizados diversos serviços, como fechamento da faixa ferroviária em 

toda a sua extensão com muro de concreto e gradil conforme padrão CPTM; obras de infraestrutura de 

via permanente; obras de arte correntes; muros de arrimo; passagem inferior para transposição da faixa 

ferroviária para pedestres; e execução do banco de dutos “padrão CPTM”. Essas informações puderam 

ser confirmadas pela equipe de auditoria durante a visita de campo (ver anexo fotográfico). 

24. O valor estimado global para a implantação da extensão da Linha 9 é de R$ 760.471.685,00, 

dos quais R$ 260.471.685,00 foram empregados pela CPTM na execução de contratos anteriores à 

celebração do atual Termo de Compromisso, cujo valor é de R$ 500.000.000,00, com recursos da União. 

O valor liberado pela Caixa até 1/7/2019, corresponde a R$ 48.006.549,53. A data prevista para a 

conclusão do empreendimento é 30/11/2021. 

25. A CPTM informou que o traçado proposto segue basicamente o eixo e as cotas do ramal 

desativado, dentro da faixa de domínio da CPTM. A estação Mendes-Vila Natal também será implantada 

numa região estratégica, ao lado de um grande conjunto habitacional, como é possível ver na fotografia 

aérea e na maquete eletrônica/fotomontagem fornecida pela CPTM abaixo. Esta possuirá um bicicletário 

anexo para 100 vagas. 

 
Figura 3 – fotomontagem da futura estação Mendes-Vila Natal implantada ao lado de um conjunto habitacional. Fonte: 
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Relatório de Fiscalização 92/2017. 

26. Como visto anteriormente, está previsto um incremento de 111 mil passageiros por dia útil 

na Linha 9 (em 2025), chegando a 11.700 passageiros na hora-pico da estação Varginha e 2.200 na 

estação Mendes-Vila Natal. Também está previsto um bicicletário de 3 andares e 758 vagas anexo à 

estação terminal Varginha, ligado a esta por passarela em estrutura metálica, bem como um terminal de 

ônibus. 

 

 
Figura 4 – foto mostrando a futura estação Varginha (à esquerda da estação a área destinada ao terminal de ônibus para 

integração intermodal). Fonte: https://tinyurl.com/y3qw7oys  

27. Os orçamentos base das licitações previram um gasto de R$ 88.967.682,20 para as obras 

complementares lote 1 (data-base: setembro/2017) e de R$ 98.906.529,43 para o lote 2 (data-base: 

abril/2018). 

II.3. Objetivo e questões de auditoria  

28. A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar as obras de Extensão da Linha 9 da CPTM 

- Grajaú/Varginha - São Paulo/SP. 

29. 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: Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 

b) Questão 2: O procedimento licitatório foi regular? 

c) Questão 3: 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? 

d) Questão 4: Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os 

quantitativos apresentados no projeto básico / executivo? 

e) Questão 5: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com 

os valores de mercado? 
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II.4. Metodologia utilizada  

30. 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). 

31. Durante o planejamento e a execução da auditoria, o levantamento de informações sobre o 

edital de licitação e o contrato foi realizado por meio de ofícios de requisição à Caixa Econômica Federal, 

ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à CPTM, responsável pela licitação. Também foram feitas 

pesquisas na internet, a fim de circularizar algumas informações recebidas. 

32. Para cumprir o objetivo do trabalho e elaborar as matrizes de planejamento e de achados, 

foram utilizadas as técnicas de análise documental, conferências de cálculos e inspeção in loco. 

33. Também foi elaborada a curva ABC de serviços para a análise da adequabilidade de preços 

e quantitativos, sendo a escolha feita por amostragem em função da representatividade do serviço frente 

ao valor total da obra. 

II.5. Volume de recursos fiscalizados  

34. O volume de recursos fiscalizados (VRF) alcançou o montante de R$ 163.420.330,43. Esse 

valor se refere ao somatório dos orçamentos-base das licitações para a implantação das obras civis, 

especificamente, obras complementares lotes 1 e 2. Os demais objetos componentes da extensão da 

Linha 9, a exemplo dos sistemas sinalização, comunicação e energia, do centro de controle operacional, 

da execução de viadutos e do reforço da rede aérea não foram analisados nesta auditoria. 

II.6. Benefícios estimados da fiscalização  

35. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar que da fiscalização na 

obra de expansão da Linha 9 da CPTM decorra potencial ajuste dos valores contratuais a parâmetros de 

mercado, além de poder vir a propiciar melhorias na forma com que essa entidade executa seus 

procedimentos licitatórios, notadamente no tocante à transparência da planilha orçamentária da obra e 

no uso de ferramentas do RDC. 

III. Achados de auditoria  

III.1. Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado. 

36. Da primeira análise dos preços apresentados nos orçamentos-base para as licitações n. 

8433170011 (lote 1) e 8326180001 (lote 2) e contratos decorrentes, referentes à execução de obras e 

serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando complementação da 

extensão ferroviária da Linha 9 - Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú e Varginha - lotes 1 e 2, 

detectou-se indícios de sobrepreço no montante de R$ 7.924.236,26 (lote 1) e de R$ 6.419.967,57 

(lote 2), representando um percentual de 21,69% e 17,10%, respectivamente, em relação à amostra 

analisada, a preços contratuais. 

37. Tendo por referência os valores contratuais totais, os sobrepreços detectados foram nos 

percentuais de 11,57% (lote 1) e 7,96% (lote 2). 

38. Este achado de auditoria foi classificado como indício de irregularidade grave com 

recomendação de continuidade (IG-C), nos termos do art. 118, § 1º, inciso VI, da Lei 13.707/2018 (LDO 

2019), pois, embora se apresente como materialmente relevante em relação ao valor total contratado e 

com potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário, fato a sugerir classificação por IG-P (irregularidade 

grave com recomendação de paralisação), o estágio inicial da obra confere tempo hábil ao 

esclarecimento e/ou correção dos fatos inquinados. O lote 1 encontra-se com execução físico-financeira 

inferior a 10% e o lote 2 ainda não teve sua execução iniciada. 
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39. Ademais, no caso concreto, por se tratar de empreendimento de relevante apelo social, 

mostra-se particularmente importante sopesar o disposto no art. 20 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de 

Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB), incluído pela Lei 13.655/2018 e regulamentado 

pelo Decreto 9.830/2019, mandamento esse que impõe a consideração dos efeitos práticos da decisão. 

No mesmo sentido, cita-se o §4º do art. 119 da LDO 2019 (Lei 13.707/2018), pela necessidade de 

ponderação acerca de potenciais prejuízos econômicos e sociais advindos da paralisação. Constata-se 

que as obras se dão justamente em área sensível socialmente, cuja execução vem se arrastando há anos, 

gerando enormes impactos sociais, econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos 

benefícios do empreendimento pela população. 

40. O contrato n. 8433170011 (lote 1 – trecho Grajaú-Mendes), firmado com o Consórcio 

Concrejato - Alberoni e Arruda no valor global de R$ 76.391.506,25, teve desconto final de 14,14% 

frente aos valores orçados pela administração (R$ 88.967.680,00). 

41. Já o contrato n. 8326180001 (lote 2 – trecho Mendes-Varginha), firmado com a empresa 

Engibras Engenharia S.A. no valor global de R$ 87.028.824,18, teve desconto de 12% frente aos valores 

orçados pela CPTM (R$ 98.906.526,92). 

42. No que diz respeito à licitação e contrato para o lote 1, verificaram-se os preços de 41 

serviços, dentre os mais relevantes obtidos por meio da curva ABC, amostra essa que alcançou 58,19% 

do valor global contratado. 

43. Com relação à licitação e contrato para o lote 2, foram verificados os preços de 36 serviços, 

também dentre os mais relevantes obtidos por meio da curva ABC, amostra essa que alcançou 50,51% 

do valor global contratado. 

44. Os indícios de sobrepreço inicialmente apurados decorreram de preços excessivos frente ao 

mercado. Tais dados representam a síntese das planilhas anexas a este achado (Anexos A e B). 

45. Empregou-se na análise a metodologia indicada pela jurisprudência do TCU, que tem o título 

de “Método da Limitação do Preço Global”, lançando-se a efeito a compensação entre os serviços com 

sobrepreço e aqueles que se encontram com preços inferiores aos valores de referência 

46. Os critérios gerais para o balizamento dos preços de referência foram os seguintes: 

a) obtenção dos custos referenciais, preferencialmente do Sinapi (data-base setembro de 

2017 – lote 1; e abril de 2018 – lote 2) e do Sicro (data-base setembro de 2017 – lote 1; e maio de 2018 

– lote 2), com os ajustes pertinentes ao projeto e às condições da obra; 

b) encargos sociais para horistas de 117,78%, e para mensalistas de 73,57%, segundo 

previsto no Sinapi; 

c) subsidiariamente, na ausência de menção explícita no Sicro e no Sinapi, recorreu-se a 

outros paradigmas obtidos em auditorias precedentes de objetos semelhantes, como também às 

composições de preços unitários da própria CPTM, adotando-se, sempre que possível, os custos dos 

insumos correspondentes à mediana dos sistemas da Caixa e do DNIT, na data-base adequada; 

d) BDI paradigma de 22,88% (lote 1) e 22,92% (lote 2), idêntico ao adotado no orçamento-

base de execução da obra. 

47. Todos os critérios supramencionados estão regrados pela tradição jurisprudencial desta 

Corte de Contas. 

48. Conforme se observa das planilhas de aferição de preços de mercado (Anexos A e B), o 

sobrepreço inicialmente detectado decorre fundamentalmente, em ambos os contratos, dos serviços 

relativos aos assentamentos de aparelhos de mudança de via (AMVs). 

49. No intuito de ilustrar a situação encontrada, apresenta-se a seguir as composições de preços 

unitários dos serviços de assentamento de AMV com dormentes de concreto, referentes aos tipos 
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elencados no orçamento da obra do lote 1 (dados extraídos do documento “CPUs - CPTM Extensão 

Linha 9 - LOTE 1” – evidência 10). Recorde-se que, dos valores indicados nas referidas composições, 

há que se considerar a taxa de desconto de 14,125% ofertado pela contratante linearmente sobre os itens 

do orçamento. 

50. Do exame das composições colacionadas, e também por meio da apreciação global da 

planilha orçamentária em tela, infere-se que as composições elaboradas pela CPTM contemplam 

serviços considerados separadamente no sistema de custos do DNIT (Sicro), a saber: “assentamento de 

jogo de dormentes de concreto para AMV, bitola larga”, em conjunto com o “assentamento dos materiais 

metálicos do AMV UIC 60, bitola larga”, para cada especificação de ângulo de abertura existente na 

planilha.  

51. Cumpre o esclarecimento de que o travessão composto de AMV é equivalente ao 

assentamento de dois conjuntos de AMVs. 

Tabela 1 – CPUs “Assentamento de AMV com dormentes de concreto” – Lote 1 

 

52. Os ajustes efetuados com base nos serviços presentes no Sicro sugerem um custo referencial 

médio (sem BDI) para o assentamento de AMV com dormentes de concreto inferior a R$ 200.000,00 

por conjunto. Notadamente, bastante abaixo do custo médio da ordem de R$ 1 milhão por conjunto 

indicado no orçamento-base (Anexo A). 

53. Situação análoga foi percebida na contratação para a execução das obras do lote 2, conforme 

planilha constante do Anexo B. 

54. Adicionalmente, a fim de aprofundar o entendimento acerca de referências aplicáveis ao 

presente exame, buscou-se conferir os preços praticados em serviços relativos a assentamentos de AMVs 

Código Descrição do Serviço Tipo Unid. Coef. Preço Unit. Preço Total

 03.10.03.101.03  Assentamento de AMV UIC60-500-1:11.4 JF com dormentes de concreto  SERV  cj  1.364.658,83 

5439  Trabalhador de via (SICRO Cod. P9859)  MOH  h    40,0000             23,88            955,20 

5455  Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW. (SICRO Cod. E9511)  EQCH  hprod     1,0000           351,96            351,96 

 03.10.04.101.03  AMV UIC60-500-1:11.4 JF com dormentes de concreto  SERV  cj     1,0000   1.362.825,91    1.362.825,91 

5447  AMV UIC60-500-1:11.4 JF com dormentes de concreto  MAT  cj     1,0000   1.362.825,91    1.362.825,91 

 03.10.05.100.06 
 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhão basculante de 14 m³ - 

carga e descarga com guindaste (SICRO Cod. 5915363) 
 SERV  T    62,8900              8,36            525,76 

5456  Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW (SICRO Cod. E9667) - prod.  EQCH  hprod     0,0124           289,61               3,58 

5457  Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW (SICRO Cod. E9667) - improd.  EQCI  himprod     0,0001            77,21                 -   

5458  Guindaste sobre esteiras - 220 kW (SICRO Cod. E9660)  EQCH  hprod     0,0125           383,28               4,78 

 03.10.03.101.02  Assentamento de AMV UIC60-500-1:9 JF com dormentes de concreto  SERV  cj  1.104.024,93 

5439  Trabalhador de via (SICRO Cod. P9859)  MOH  h    40,0000             23,88            955,20 

5455  Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW. (SICRO Cod. E9511)  EQCH  hprod     1,0000           351,96            351,96 

 03.10.04.101.02  AMV UIC60-190-1:9 JF com dormentes de concreto  SERV  cj     1,0000   1.102.349,74    1.102.349,74 

5446  AMV UIC60-190-1:9 JF com dormentes de concreto  MAT  cj     1,0000   1.102.349,74    1.102.349,74 

 03.10.05.100.06 
 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhão basculante de 14 m³ - 

carga e descarga com guindaste (SICRO Cod. 5915363) 
 SERV  T    44,0230              8,36            368,03 

5456  Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW (SICRO Cod. E9667) - prod.  EQCH  hprod     0,0124           289,61               3,58 

5457  Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW (SICRO Cod. E9667) - improd.  EQCI  himprod     0,0001            77,21                 -   

5458  Guindaste sobre esteiras - 220 kW (SICRO Cod. E9660)  EQCH  hprod     0,0125           383,28               4,78 

 03.10.03.101.05 
 Assentamento de Travessão composto de AMV UIC60-500-1:14 JF com dormentes de 

concreto (obs: travessão - conjunto de 2 AMVs) 
 SERV  cj  2.789.097,33 

5439  Trabalhador de via (SICRO Cod. P9859)  MOH  h    80,0000             23,88          1.910,40 

5455  Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW. (SICRO Cod. E9511)  EQCH  hprod     1,0000           351,96            351,96 

 03.10.04.101.05  Travessão composto de AMV UIC60-500-1:14 JF com dormentes de concreto  SERV  cj     1,0000   2.785.783,45    2.785.783,45 

5449  Travessão composto de AMV UIC60-500-1:14 JF com dormentes de concreto  MAT  cj     1,0000   2.785.783,45    2.785.783,45 

 03.10.05.100.06 
 Carga, descarga e manobra de materiais pesados em caminhão basculante de 14 m³ - 

carga e descarga com guindaste (SICRO Cod. 5915363) 
 SERV  T  125,7800              8,36          1.051,52 

5456  Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW (SICRO Cod. E9667) - prod.  EQCH  hprod     0,0124           289,61               3,58 

5457  Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW (SICRO Cod. E9667) - improd.  EQCI  himprod     0,0001            77,21                 -   

5458  Guindaste sobre esteiras - 220 kW (SICRO Cod. E9660)  EQCH  hprod     0,0125           383,28               4,78 

https://contas.tcu.gov.br/fiscalis/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=17212793
https://contas.tcu.gov.br/fiscalis/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=17212793


 

 

 

 

12 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana 

em obras similares auditadas por esta Corte de Contas. Verificou-se que, no orçamento-base para a 

contratação da obra de expansão do Metrô-DF (data-base janeiro/2018), o custo total (sem BDI) para o 

serviço de assentamento do AMV 1:14 completo, para trilho UIC60, em bitola 1.600 mm, com 

dormentes de concreto, incluindo o fornecimento dos materiais, foi orçado no valor de cerca de 

R$ 204.000,00 por jogo. Importa esclarecer que, na obra indicada, empregou-se o BDI de 15,28% para 

o fornecimento de materiais, e de 20,94% para os serviços, chegando ao preço unitário total de 

R$ 465.000,00 para o assentamento de travessão 1:14 (2 AMVs). 

55. As composições referenciais utilizadas na análise, bem como extrato da supracitada planilha 

de serviços da obra de expansão do Metrô-DF, encontram-se em documento juntado aos presentes autos 

(evidência 15). 

56. Do exposto, concluiu-se pela ocorrência de indícios de sobrepreço nos serviços de 

“assentamento de AMV com dormentes de concreto” em ambos os contratos sob análise, montante esse 

responsável pela quase integralidade do sobrepreço global apurado. 

Tabela 2 – Comparativo de preços (BDI incluso) dos serviços de assentamento de AMV 

 

57. Considerando a hipótese de a divergência decorrer da deficiência no detalhamento dos 

serviços, tendo por base a documentação até o momento apresentada, importa enfatizar que cabe ao 

gestor de recursos públicos comprovar sua boa e regular aplicação. Em outras palavras, o ônus de 

comprovar a boa (vantajosa, em relação ao mercado) e regular (em conformidade com a lei) aplicação 

dos recursos públicos é do gestor, em conformidade com os normativos vigentes (art. 93 do Decreto-Lei 

200/1967 e art. 66 do Decreto 93.872/1986) e reiterada jurisprudência do TCU.  

58. Diante da situação apresentada, cabe registrar que o entendimento há muito consagrado neste 

Tribunal é de que, salvo justificativa técnica devidamente fundamentada, os preços constantes do 

orçamento básico de obras executadas com recursos federais devem estar em conformidade com 

aqueles registrados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) e 

no Sistema de Custos Rodoviários (Sicro). 

59. Assim, a fixação de preços acima dos valores contidos no Sinapi ou Sicro é irregular, uma 

vez que afronta os dispositivos legais vigentes, a exemplo do art. 3º da Lei 8.666/1993 e, em particular, 

os mandamentos contidos no Decreto 7.983/2013. 

60. Ante o exposto, considerando, ainda, que as obras se encontram em seu estágio inicial, não 

havendo, portanto, risco imediato de danos ao erário, propõe-se, com fundamento no art. 250, inciso V, 

do Regimento Interno do TCU, a oitiva da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, bem 

como das empresas contratadas, para que se manifestem acerca do fato inquinado. 

III.2. O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços 

no Edital / Contrato / Aditivo. 

61. Verificou-se que os orçamentos apresentados pela CPTM relativos às contratações das obras 

de extensão da linha 9 (lotes 1 e 2) não se encontravam integralmente detalhados. Apesar de constar do 

SERVIÇO
 CPTM

(A) 

 Contrato

(B) 

 SICRO

(C)  

Metrô-DF

(jan/2018)

Sobrepreço 

(B-C)

Assentamento de AMV UIC60-500-1:11.4 JF com dormentes de concreto    1.364.658,83  1.171.900,77   239.375,22  -      932.525,55 

Assentamento de AMV UIC60-500-1:9 JF com dormentes de concreto    1.104.024,93     948.081,41   206.729,33  -      741.352,08 

Assentamento de Travessão composto de AMV UIC60-500-1:14 JF com 

dormentes de concreto 
   2.789.097,33  2.395.137,33   552.371,01     465.028,49   1.842.766,32 

Assentamento de AMV UIC60-500-1:11.4 JF com dormentes de concreto    1.504.940,80  1.324.347,90   309.398,70  -   1.014.949,20 

Assentamento de AMV UIC60-250-1:8 JF com dormentes de concreto    1.220.751,55  1.074.261,36   267.707,26  -      806.554,10 

Assentamento de Travessão composto de AMV UIC60-500-1:14 JF com 

dormentes de concreto
   3.202.084,05  2.817.833,96   715.191,36     465.028,49   2.102.642,60 

LOTE 2

(abr/2018)

BDI 22,92%

LOTE 1

(set/2017)

BDI 22,88%
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processo planilha de composições de preços unitários (CPUs), para uma quantidade significativa de itens 

não se observou o detalhamento mínimo adequado, conforme se nota dos documentos acostados aos 

autos (evidências 10 e 13). 

62. Este achado de auditoria foi classificado como indício de irregularidade grave com 

recomendação de continuidade (IG-C), nos termos do art. 118, § 1º, inciso VI, da Lei 13.707/2018 (LDO 

2019), em virtude de entendimento análogo e associado ao apresentado no achado precedente, atinente 

ao sobrepreço.  

63. Como exemplo, podemos citar itens de materialidade significativa, como os relativos aos 

aparelhos de mudança de via, a cobertura de telhas autoportantes, destinação de resíduos, entre outros. 

64. A deficiência em tela refere-se ao fato de a composição de custos unitários para esses itens 

não contemplar a discriminação de todos os insumos necessários à execução do serviço, mas tão somente 

serviço auxiliar com a mesma descrição do serviço principal, ou seja, não há efetivamente um 

detalhamento da composição do serviço. 

65. Ressalte-se que a composição de custos unitários de cada item contratado, portanto, com a 

relação específica de todos os insumos que o oneram, a incluir os consumos e produtividades de cada 

maquinário, material e mão de obra, faz-se fundamental para a correta parametrização dos encargos que 

compõem a planilha geral de preços da empreitada. As composições devem especificar, para cada 

insumo, a sua produtividade horária, o seu consumo unitário e o seu custo.  

66. A elaboração de uma planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários que não 

contenha em detalhes todos os itens a serem contratados contraria o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 

8.666/1993. Essa impropriedade pode trazer, ainda, dificuldades para o controle e a gestão do contrato, 

na eventualidade de alteração quantitativa ou qualitativa de seu objeto por aditamento.  

67. A jurisprudência desta Corte de Contas é nesse mesmo sentido: as obras e serviços de 

engenharia somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que 

expressem a composição analítica de todos os seus custos unitários (Súmula TCU n. 258; Acórdãos 

493/2011-TCU-Plenário, 57/2010-TCU-Plenário, 2.397/2010-TCU-Plenário, 2.154/2009-TCU-

Plenário, 2.301/2009-TCU-Plenário, 3.977/2009-TCU-2ª Câmara, 374/2009-TCU-2ª Câmara, 

1.854/2009-TCU-Plenário, 946/2007-TCU-Plenário, 1.939/2007-TCU-Plenário, 2.049/2008-TCU-

Plenário).  

68. Assim, a ausência no processo de licitação de detalhamento de todos os custos unitários 

caracteriza irregularidade, uma vez que afronta os dispositivos legais vigentes.  

69. Nesse contexto, cumpre registrar, ademais, que não constam do processo licitatório 

documentos que comprovem a realização de pesquisa de preços para alguns itens dos orçamentos sob 

análise, relativos a equipamentos cujos referencias não são passíveis de obtenção a partir dos sistemas 

oficiais de referência de custos (Sinapi e Sicro). 

70. São exemplos de itens nessa condição: (i) escadas rolantes; (ii) fechamento lateral em Brise 

Hunter Douglas, ou equivalente; (iii) bloqueios eletrônicos; (iv) sistema de acionamento e controle de 

motores; (v) conjunto de bilheteria; (vi) itens relativos à instalação elétrica, entre outros. 

71. Sobre o ponto, importa esclarecer que, nas obras e serviços de engenharia, a fundamentação 

dos preços-base dos instrumentos convocatórios deve replicar os custos presentes nos sistemas oficiais. 

As pesquisas de preço devem ser utilizadas quando não existente determinado insumo ou serviço 

naqueles paradigmas legais - caso em que deverão ser apresentadas, no mínimo, três propostas (vide 

Acórdão 157/2009-TCU-Plenário, bem como interpretação sistemática do Decreto 7.983/2013 – arts. 3º 

a 8º).  

72. Em que pesem as deficiências encontradas nos detalhamentos de parte dos serviços, entende-

se que, para a maioria dos serviços presentes no rol de itens de maior materialidade (grupo A da Curva 
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ABC), houve adequada diligência do órgão no delineamento dos orçamentos-base aqui em análise. 

73. Ademais, cumpre o registro de que o detalhamento dos encargos sociais e do BDI aplicado 

foram realizados de maneira aderente à legislação e à jurisprudência desta Corte de Contas. 

74. Tais observações sugerem o entendimento pelo abrandamento da irregularidade indicada. 

75. Portanto, de todo o exposto, como encaminhamento para o presente achado, propõe-se dar 

ciência à CPTM de que a ausência de composições de custos unitários para todos os serviços que compõe 

o projeto básico da obra, bem como a falta de comprovação da prévia pesquisa de preços para 

fundamentação dos valores de equipamentos não obtidos em sistemas referenciais, com no mínimo três 

fornecedores, afrontam o disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU 

(Súmula TCU n. 258; Acórdão 157/2009-TCU-Plenário, Acórdão 1.612/2010-TCU-Plenário, entre 

outros). 

III.3. Uso dos instrumentos do RDC sem estar explícito no edital de licitação 

76. Verificou-se que os editais de licitação n. 8433170011 (lote 1) e 8326180001 (lote 2), 

referentes à execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, 

visando complementação da extensão ferroviária da Linha 9 - Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú 

e Varginha - Lotes 1 e 2, fizeram uso de instrumentos do Regime Diferenciado de Contratações, a 

exemplo da inversão de fases entre habilitação e apresentação de propostas (lotes 1 e 2) e critério de 

julgamento pelo maior desconto (lote 2), sem que isto estivesse explícito no edital de licitação, em 

afronta ao disposto no art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011, e na jurisprudência do TCU. 

77. Este achado de auditoria foi classificado como falha e/ou impropriedade, nos termos do art. 

2º, inciso VII, da Resolução-TCU 280/2016, uma vez entendido como de natureza formal não 

configurando indício de débito e, ainda, não ensejando a aplicação de multa aos responsáveis, mas tão 

somente determinação de medidas corretivas ou expedição de ciência.  

78. Primeiramente, verificou-se que a licitação em comento foi processada e utilizou critério de 

julgamento das propostas pelo maior desconto linear ofertado pelos proponentes. 

79. Além disso, a licitação foi processada com a etapa de apresentação de propostas antecedendo 

a fase de habilitação. 

80. Ambos os procedimentos são válidos sob a égide do RDC, conforme art. 18, inciso I, e art. 

12, ambos da Lei 12.462/2011. 

81. Todavia, licitações processadas sob o crivo da Lei 8.666/1993, em princípio, não poder-se-

iam valer desses instrumentos, em decorrência da falta de previsão legal. 

82. Nesse diapasão, constata-se que o edital de licitação, embora faça uso de instrumentos do 

RDC, não explicita que o certame se valerá de regras do RDC. 

83. Esse ponto é reprovado pela jurisprudência do TCU, conforme Acórdão 3.337/2012-TCU-

Plenário, o qual dispõe que é indevida a utilização de desconto único e linear sobre os preços unitários 

como critério de seleção da melhor proposta sem que a opção pelo Regime Diferenciado de Contratação 

(RDC) tenha constado, de forma expressa, no instrumento convocatório. 

84. Outros julgados do TCU também exigem que a opção pelo RDC esteja expressa no edital de 

licitação, a exemplo dos Acórdãos 1.415/2013 e 3.337/2012, ambos do Plenário. 

85. Entretanto, entende-se que, no caso concreto, esse problema foi uma falha de natureza formal 

sem consequências graves, uma vez que houve ampla ciência do edital pelas empresas interessadas 

(evidências 5 e 6), bem como a possibilidade de dirimir suas dúvidas (evidências 7 e 8), permitindo a 

competitividade do certame. As melhores propostas para os Lotes 1 e 2 tiveram um desconto linear, 

respectivamente de 14,14% e 12,01%. Assim, é possível afirmar que o certame foi bem-sucedido no 
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tocante a sua competitividade e a não indicação explícita de uso do RDC no edital de licitação não trouxe 

prejuízos graves. 

86. As principais evidências deste achado se encontram no edital de licitação e em respostas 

dadas pela CPTM aos ofícios de requisição da equipe. 

87. Como possível causa para a ocorrência do achado, pode-se mencionar possível 

desconhecimento acerca do uso do RDC. 

88. Como efeito potencial do achado, poder-se-ia mencionar possível dificuldade no 

processamento da licitação e na formulação de propostas de preços pelos licitantes, porém isso não se 

confirmou no caso concreto.  

89. Dessa maneira, os potenciais riscos de problemas na licitação não se confirmaram, tendo em 

vista os percentuais de descontos oferecidos pelas propostas vencedoras e a ampla ciência do certame 

pelas empresas interessadas. 

90. Portanto, como encaminhamento para o presente achado, alvitra-se dar ciência à CPTM 

acerca da utilização de instrumentos do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), a exemplo de 

critério de julgamento de propostas por maior desconto e de inversão de fases entre habilitação e abertura 

das propostas, sem que a opção por adotar esse regime esteja explícita nos editais de licitação, afrontando 

o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.415/2013 e 

3.337/2012, ambos do Plenário). 

IV. Conclusão  

91. As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 

a) Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (III.1); 

b) O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus 

serviços no Edital /Contrato (III.2); 

c) Uso dos instrumentos do RDC sem estar explícito no edital de licitação (III.3). 

92. Foram identificados achados em relação às questões de auditoria atinentes à regularidade do 

processo licitatório, ao detalhamento e composição do orçamento da obra e ao exame dos preços dos 

serviços em comparação com os valores de mercado, para as demais questões da matriz de planejamento, 

não foram identificados achados de auditoria. 

93. Vale destacar que esta fiscalização abarcou somente os editais de licitação e as planilhas 

orçamentárias das etapas de implantação das obras complementares lotes 1 e 2. As demais etapas, 

sobretudo as relacionadas aos sistemas de sinalização, comunicação e energia, do centro de controle 

operacional, da execução de viadutos e do reforço da rede aérea não foram analisadas nesta auditoria. 

94. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar que da fiscalização na 

obra de expansão da Linha 9 da CPTM decorra potencial ajuste dos valores contratuais a parâmetros de 

mercado, além de poder vir a propiciar melhorias na forma com que essa entidade executa seus 

procedimentos licitatórios, notadamente no tocante à transparência da planilha orçamentária da obra e 

no uso de ferramentas do RDC. 

95. Em síntese, acerca dos achados de auditoria presentes neste relatório, verificou-se indícios 

de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado no montante de R$ 7.924.236,26 (lote 

1) e de R$ 6.419.967,57 (lote 2), representando um percentual de 21,69% e 17,10%, respectivamente, 

em relação à amostra analisada, a preços contratuais. 

96. Tendo por referência os valores contratuais totais, os sobrepreços detectados foram nos 

percentuais de 11,57% (lote 1) e 7,96% (lote 2).  

97. Conforme apresentado nas planilhas de aferição de preços de mercado (Anexos A e B), o 
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sobrepreço inicialmente detectado decorreu fundamentalmente, em ambos os contratos, dos serviços 

relativos aos assentamentos de aparelhos de mudança de via (AMVs). 

98. A conclusão pela não existência de risco imediato de danos ao erário, associada ao fato da 

necessidade de se considerar os efeitos práticos da decisão diante da importância socioeconômica do 

empreendimento, motivaram a proposta de oitiva da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – 

CPTM, para que apresente manifestações acerca do fato inquinado, previamente à deliberação de mérito. 

99. Quanto ao nível de detalhamento, concluiu-se que os orçamentos apresentados pela CPTM 

relativos às contratações das obras de extensão da linha 9 (lotes 1 e 2) não estavam acompanhados das 

composições de todos os custos unitários de seus serviços. Vale dizer, as referidas planilhas não se 

encontravam integralmente detalhadas.  

100. Apesar de constar do processo planilha de composições de preços unitários (CPUs), para 

uma quantidade significativa de itens não se verificou o detalhamento mínimo adequado, conforme 

observado nas evidências 10 e 13. 

101. Não obstante, para a maioria dos serviços presentes no rol de itens de maior materialidade 

(grupo A da Curva ABC), entendeu-se que houve adequada diligência do órgão no delineamento dos 

orçamentos-base em análise. Ademais, registrou-se que o detalhamento dos encargos sociais e do BDI 

aplicado foram realizados de maneira aderente à legislação e à jurisprudência desta Corte de Contas.  

Tais fatos foram considerados atenuantes para a mensuração da proposta de encaminhamento. 

102. Diante disso, será proposto dar ciência à CPTM de que a ausência de composições de custos 

unitários para todos os serviços que compõe o projeto básico da obra, bem como a falta de comprovação 

da prévia pesquisa de preços para fundamentação dos valores de equipamentos não obtidos em sistemas 

referenciais, com no mínimo três fornecedores, afrontam a legislação vigente e a jurisprudência do TCU. 

103. Por fim, observou-se o uso dos instrumentos do RDC sem estar explícito no edital de 

licitação. 

104. Entretanto, no caso concreto entendeu-se que essa constatação configurou falha de natureza 

formal sem consequências graves, uma vez que houve ampla ciência do edital pelas empresas 

interessadas (evidências 8 e 9), bem como a possibilidade de dirimir suas dúvidas (evidências 10 e 11), 

permitindo a competitividade do certame. As melhores propostas para os Lotes 1 e 2 tiveram um 

desconto linear, respectivamente de 14,125% e 12,01%.  

105. Assim, foi possível afirmar que o certame foi bem-sucedido no tocante a sua competitividade 

e a não indicação explícita de uso do RDC no edital de licitação não trouxe prejuízos graves. 

106. Por essas razões, a proposta no tocante ao referido achado será por dar ciência à CPTM 

acerca dessa questão a fim de prevenir ocorrências similares no futuro. 

V. Proposta de encaminhamento 

107. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior com as seguintes 

propostas de encaminhamento: 

107.1. Realizar, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM (CNPJ 71.832.679/0001-23), enviando cópia 

deste relatório para subsidiar suas manifestações, para que, no prazo de quinze dias, se manifeste quanto 

à aprovação de abertura de licitação e elaboração/aprovação de orçamento contemplando serviços com 

sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado, configurando infração ao disposto no art. 

3º da Lei 8.666/1993 c/c Decreto 7.983/2013; 

107.2. Realizar, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a oitiva do 

Consórcio Concrejato-Alberoni e Arruda (contratado lote 1; CNPJ 31.825.007/0001-76) e da empresa 

Engibrás Engenharia S.A. (contratada lote 2; CNPJ 26.381.989/0001-14) para que, se assim desejarem, 
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se manifestem, no prazo de quinze dias, quanto aos sobrepreços decorrentes de preços excessivos frente 

ao mercado inicialmente identificados nos respectivos contratos ns. 8433170011 (lote 1) e 8326180001 

(lote 2), configurando infração ao disposto no art. 3º da Lei 8.666/1993 c/c Decreto 7.983/2013; 

107.3. Com fulcro no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à Companhia Paulista de 

Trens Metropolitanos – CPTM sobre as falhas ou impropriedades descritas a seguir, identificadas nos 

editais de contratação ns. 8433170011 e 8326180001, para que sejam adotadas medidas internas com 

vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 

107.3.1. ausência de composições de custos unitários para todos os serviços que compõe o projeto 

básico da obra, bem como falta de comprovação da prévia pesquisa de preços para fundamentação dos 

valores de equipamentos não obtidos em sistemas referenciais, com no mínimo três fornecedores, o que 

afronta o disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Súmula TCU 

n. 258; Acórdão 157/2009-TCU-Plenário, Acórdão 1.612/2010-TCU-Plenário, entre outros); 

107.3.2. utilização de instrumentos do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), a exemplo de 

critério de julgamento de propostas por maior desconto e de inversão de fases entre habilitação e abertura 

das propostas, sem que a opção por adotar esse regime esteja explícita no edital de licitação, o que afronta 

o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e na jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.415/2013 e 

3.337/2012, ambos do Plenário). 

 

 

 

SeinfraUrbana, 25 de julho de 2019. 
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APÊNDICE A - Matriz de Achados 

 

DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

IGC - Sobrepreço 
decorrente de preços 

excessivos frente ao 

mercado. 

Da primeira análise dos 
preços apresentados nos 

orçamentos-base para as 

licitações n. 8433170011 

(lote 1) e 8326180001 (lote 2) 

e contratos decorrentes, 

referentes à execução de 

obras e serviços de 

engenharia, com 
fornecimento de materiais e 

equipamentos, visando 

complementação da extensão 

ferroviária da Linha 9 - 

Esmeralda, trecho entre as 

estações Grajaú e Varginha - 

Lotes 1 e 2, detectou-se 

indícios de sobrepreço no 

montante de R$ 7.924.236,26 

(Lote 1) e de R$ 6.419.967,57 

(Lote 2), representando um 

percentual de 21,69% e 
17,10%, respectivamente, em 

relação à amostra analisada, a 

preços contratuais. 

Edital - 
CONCORRÊNC

IA nº 

8433170011 

Edital - 
LICITAÇÃO nº 

8326180001 

Contrato - 

Extensão Linha 9 
CPTM - LOTE 1 

Decreto 
7983/2013, 

art. 3º, caput ; 

art. 4º, caput ; 

art. 5º, § 

único; art. 16, 

caput 

Lei 
8666/1993, 

art. 3º 

Evidência 9 - 
Orçamento-

Base - CPTM 

Extensão 

LOTE 1 

Evidência 10 - 
CPUs - CPTM 

Extensão Linha 

9 - LOTE 1, 

folhas 5/6 

Evidência 12 - 
Orçamento-

Base - CPTM 

Extensão 

LOTE 2 

Evidência 13 - 
CPUs - CPTM 

Extensão Linha 

9 - LOTE 2, 

folhas 9/11 

Deficiências de 
controle e 

metodologia de 

orçamentação. 

Contratação de 
obras e serviços 

de engenharia por 

preços maiores 

que os de 

mercado. 

Oitiva 

IGC - O orçamento 

não é acompanhado 

das composições de 
todos os custos 

unitários de seus 

serviços no Edital / 

Contrato / Aditivo. 

Verificou-se que os 

orçamentos apresentados pela 

CPTM relativos às 
contratações das obras de 

extensão da linha 9 (lotes 1 e 

2) não se encontravam 

integralmente detalhados. 

Edital - 

CONCORRÊNC

IA nº 
8433170011 

Edital - 

LICITAÇÃO nº 

8326180001 

Acórdão 

157/2009, 

Tribunal de 
Contas da 

União, 

Plenário 

Acórdão 

Evidência 10 - 

CPUs - CPTM 

Extensão Linha 
9 - LOTE 1 

Evidência 13 - 

CPUs - CPTM 

Extensão Linha 

Deficiências de 

controle e 

metodologia de 
orçamentação. 

Elaboração e 

aprovação de 

orçamento sem o 
nível de 

detalhamento 

adequado, 

gerando risco de 

Dar ciência (Entidades e 

Órgãos do Governo do 

Estado de São Paulo) 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

Apesar de constar do 

processo planilha de 

composições de preços 

unitários (CPUs), para uma 

quantidade significativa de 

itens não se observou o 
detalhamento mínimo 

adequado, conforme 

observado nos documentos 

acostados aos autos 

(evidências 10 e 13). 

1612/2010, 

Tribunal de 

Contas da 

União, 

Plenário 

Lei 
8666/1993, 

art. 7º, § 2º, 

inciso II 

Súmula 
258/2010, 

TCU 

9 - LOTE 2 

Evidência 11 - 
Demonstrativo 

BDI - CPTM 

Extensão 

LOTE 1 

Evidência 14 - 
Demonstrativo 

BDI - CPTM 

Extensão 

LOTE 2 

contratações 

irregulares e 

obstáculos ao 

controle. 

F/I - Uso dos 
instrumentos do RDC 

sem estar explícito no 

edital de licitação 

Verificou-se que os editais de 
licitação da Concorrência n. 

8433170011 e 8326180001, 

referentes à execução de 

obras e serviços de 

engenharia, com 

fornecimento de materiais e 

equipamentos, visando 

complementação da extensão 

ferroviária da Linha 9 - 

Esmeralda, trecho entre as 

estações Grajaú e Varginha - 
Lotes 1 e 2, fizeram uso de 

instrumentos do Regime 

Diferenciado de 

Contratações, a exemplo da 

inversão de fases entre 

habilitação e apresentação de 

propostas (Lotes 1 e 2) e 

critério de julgamento pelo 

maior desconto (lote 2), sem 

que isto estivesse explícito no 

Edital - 
CONCORRÊNC

IA nº 

8433170011 

Edital - 

LICITAÇÃO nº 
8326180001 

Acórdão 
3337/2012, 

TCU, 

Plenário 

Acórdão 

1415/2013, 
TCU, 

Plenário 

Lei 

12462/2011, 

art. 1º, § 2º 

Evidência 1 - 
Edital 

8433170011 

Obras Comp. 

Lote 1 

Evidência 2 - 
Edital 

832618000 

Obras Comp. 

Lote 2 

Evidência 3 - 

Proposta 
Consórcio 

Concrejato-

Alberoni e 

Arruda Lote 1 

Evidência 4 - 

Proposta 
Empresa 

Engibras 

Engenharia SA 

Possível 
desconheciment

o por parte da 

equipe da 

CPTM acerca do 

uso do RDC 

Potencial 
dificuldade no 

processamento da 

licitação e na 

formulação de 

propostas pelos 

licitantes. 

Dar ciência (Entidades e 
Órgãos do Governo do 

Estado de São Paulo) 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

edital de licitação, em afronta 

ao disposto no art. 1º, § 2º, da 

Lei 12.462/2011, e na 

jurisprudência do TCU. 

Lote 2 

Evidência 5 - 
Empresas que 

retiraram edital 

Lote 1 

Evidência 6 - 
Empresas que 

retiraram edital 

Lote 2 

Evidência 7 - 

Questionament

os dos licitantes 
- LC 

8433170011 

Lote 1 

Evidência 8 - 

Questionament
os dos licitantes 

- LC 

8326180001 

Lote 2 
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APÊNDICE B - Matriz de Responsabilização 

 

Não existem dados cadastrados na matriz de responsabilização. 
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APÊNDICE C - Fotos 

 

 
Foto 1 - Viaduto entre as estações Grajaú e Mendes 
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Foto 2 - Dormentes de concreto para o trecho de metrô Grajaú-Varginha 
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Foto 3 - Caixa para passagem dos cabos energia e fibra ótica 
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Foto 4 - Futura Estação Mendes - Vista lateral Externa 
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Foto 5 - Futura Estação Mendes - Escada de Acesso à Plataforma Superior 
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Foto 6 - Futura Estação Mendes - Plataforma Superior 1 
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Foto 7 - Futura Estação Mendes - Plataforma Superior 2 
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Foto 8 - Futura Estação Varginha 
 

  



 

 

 

 

30 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana 

APÊNDICE D - 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: 29/05/2019 Percentual executado: 9,16% 

Data do início da obra: 04/12/2014 Data prevista para conclusão: 30/11/2021 

Situação na data da vistoria: Em andamento 

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: 
As obras civis do empreendimento foram iniciadas com recursos próprios da CPTM em fins de 2013. Em 

4/12/2014, o Estado de São Paulo assinou Termo de Compromisso com a União no valor de R$ 

500.000.000,00. 

A terraplenagem avançou bastante. Houve a execução de parte significativa dos serviços de reforço de 

subleito, de sub-base, de valetas de drenagem e as estruturas de concreto das duas estações. As estações 

Mendes-Vila Natal e Varginha se encontram com parte de sua estrutura de concreto executada (ver 

relatório fotográfico). Parte dos bancos de dutos e do posteamento para a rede de dutos foi executada. O 

local da obra encontra-se cercado com gradis. Durante a visita da equipe de auditoria, foi possível 

constatar a presença de vigilância contratada pela CPTM nas frentes de serviço. 

 

Observações: 
Os serviços já executados vinham sendo abarcados por contratos celebrados pela CPTM anteriormente à 

pactuação do instrumento de repasse de recursos federais. Foram empregados R$ 260.471.685,00 em 

recursos da CPTM na execução desses contratos anteriores à celebração do Termo de Compromisso. 

 

1.1.2. Execução orçamentária e financeira 

 
Valor estimado para conclusão: R$ 500.000.000,00 

Valor estimado global da obra: R$ 760.471.685,00 

Data base da estimativa: 14/08/2018 

 
Funcional programática: 15.453.2048.10SS.0001/2019 - Apoio a Sistemas de Transporte Público Coletivo 

Urbano Nacional 
 

Origem Ano Lei 

Orçamentária 

Valores 

empenhados 

Valores 

liquidados 

Pagamento de 

despesas 

Percentual 

execução 

financeira 

União 2019 338.866.357,00 209.445.843,00 4.711.130,00 4.650.525,00 1,37% 

União 2018 611.571.319,00 611.571.319,00 200.738.814,00 197.604.034,00 32,31% 

União 2017 825.505.749,00 755.183.112,00 530.849.707,00 530.416.988,00 64,25% 

Valores em reais 

Observações: 

 

 

1.2. Contratos principais 

 
Nº contrato: 943317001100 

Objeto do contrato:  

Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando 

complementação da extensão ferroviária da Linha 9 - Esmeralda, trecho entre as estações Grajaú e Varginha - 

LOTE 1 

Data da assinatura: 30/10/2018 Mod. licitação: Concorrência 

SIASG:  Código interno do SIASG:  
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CNPJ contratada: 31.825.007/0001-76 Razão social: Concrejato - Alberoni e Arruda 

CNPJ contratante:  Razão social: Entidades e Órgãos do Governo do Estado 

de São Paulo 

  

Situação inicial Situação atual 

Vigência: 05/12/2018 a 05/06/2021 Vigência:  

Valor: R$ 76.391.506,25 Valor: R$ 76.391.506,25 

Data-base: 30/09/2017 Data-base:  

Volume de serviço:  Volume de serviço:  

Custo unitário:  Custo unitário:  

BDI: 22.88% BDI:  

 Nº/Data aditivoAtual:  

 Situação do contrato:  

 
Alterações do objeto:  
 

 

Observações: 

 

 

 

1.3. Editais 

 
Nº do edital: 8433170011 

Objeto:  

Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando 

complementação da extensão ferroviária da Linha 9 Esmeralda, entre as estações Grajaú e Varginha 

UASG:  Modalidade de licitação: Concorrência 

Data da publicação:  Tipo de licitação ou critérios de julgamento: Menor 

preço 

Data da abertura da documentação:  Valor estimado: R$ 88.967.680,00 

Quantidade de propostas classificadas:  

  

Observações:  
LOTE 1 

 
Nº do edital: 8326180001 

Objeto:  

Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando 

complementação da extensão ferroviária da Linha 9 Esmeralda, entre as estações Grajaú e Varginha 

UASG:  Modalidade de licitação: Concorrência 

Data da publicação:  Tipo de licitação ou critérios de julgamento: n/a 

Data da abertura da documentação:  Valor estimado: R$ 98.906.528,00 

Quantidade de propostas classificadas:  

  

Observações:  

LOTE 2 

 

1.4.  Histórico de fiscalizações 

 

A classe da irregularidade listada é referente àquela vigente em 30 de novembro do ano da 

fiscalização. 

 
 2016 2017 2018 

Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Não Sim Não 

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não Não Não 
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2. Deliberações do TCU 

 

A listagem poderá conter deliberações de processos já encerrados. 

 

Processo de interesse (deliberações até a data de início da auditoria) 

  
Processo Deliberação Data 

007.067/2017-8 AC-954-15/2018-PL 02/05/2018 

 

Processo de interesse (deliberações após a data de início da auditoria) 

 

Não há deliberações até a emissão desse relatório. 
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APÊNDICE E - Achados reclassificados após a conclusão da fiscalização  
 

 

1. Achados desta fiscalização 

 

1.1. Não há. 

 

2. Achados de outras fiscalizações 

 

2.1. Não há. 
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APÊNDICE F - Despachos 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria Geral de Controle Externo 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 Processo: 008.316/2019-8 

 Fiscalização: 102/2019 

 Objetivo: fiscalizar as obras de 

Extensão da Linha 9 da CPTM - 

Grajaú/Varginha - São Paulo/SP 

 

 

 

 

DESPACHO 

 

 

 

 

Primeiramente, cabe destacar a gravidade dos indícios de irregularidade consignados pela equipe de 

auditoria. Com efeito, eles ensejariam a classificação de pIG-P, em vista de sua materialidade, 

potencialidade de acarretar nulidade de procedimento licitatório e contrato e a grave violação aos 

princípios constitucionais a que está submetida a Administração Pública.  

Entretanto, a equipe de auditoria traz preocupações, por se tratar de empreendimento de relevante apelo 

social, em que sopesaram o disposto no art. 20 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas 

do Direito Brasileiro –  LINDB), incluído pela Lei 13.655/2018 e regulamentado pelo Decreto 

9.830/2019, mandamento esse que impõe a consideração dos efeitos práticos da decisão pela necessidade 

de ponderação acerca de potenciais prejuízos econômicos e sociais advindos da paralisação.  

Constata-se que as obras se dão justamente em área sensível socialmente, cuja execução vem se 

arrastando há anos, gerando enormes impactos sociais, econômicos e financeiros decorrentes do atraso 

na fruição dos benefícios do empreendimento pela população 

Assim, manifesto-me de acordo com a proposta de encaminhamento consignada pela equipe de 

auditoria. 

 

 

 

Em 29 de julho de 2019. Encaminhe-se ao secretário. 
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 Processo: 008.316/2019-8 

 Fiscalização: 102/2019 

 Objetivo: fiscalizar as obras de 

Extensão da Linha 9 da CPTM - 

Grajaú/Varginha - São Paulo/SP 

 

 

 

 

DESPACHO 

 

 

 

 

Nos termos do item 145 das Normas de Auditoria do TCU-NAT, o encaminhamento do relatório 

preliminar para comentário dos gestores se mostra obrigatório nas auditorias operacionais. No caso de 

auditorias de conformidade, tal providência é devida em caso de achados de alta complexidade ou de 

grande impacto. A justificativa para tal encaminhamento é o de oferecer a oportunidade de manifestação 

aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativa nas rotinas 

de trabalho do órgão, a fim de que se possa avaliar previamente o custo x benefício dessas proposições. 

No presente caso, entende-se que o encaminhamento para comentários não é oportuno por duas razões: 

(i) por se tratar de obra pública, as questões tratadas demandam por parte deste Tribunal uma análise 

criteriosa, porém rápida, a fim de corrigir eventuais irregularidades tempestivamente; (ii) o indício de 

irregularidade relativo ao sobrepreço, que pode ter impacto maior para o contrato, não irá impactar 

significativamente as rotinas de trabalho do órgão e, além disso, estão sendo propostas oitivas da CPTM 

e do consórcio contratado. 

 

 

Manifesto-me de acordo com a proposta formulada pela equipe de fiscalização, que contou com a 

anuência do Supervisor. 
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Em 30 de julho de 2019. Encaminhe-se ao Gab. do Min. Aroldo Cedraz. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Bruno Martinello Lima 

Secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana 
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ANEXO A -  Análise Curva ABC (Lote 1) 

 

   Data-base: setembro/2017       BDI  22,88%                   

 Orçamento Agrupado ABC AFERIÇÃO DE PREÇOS PARADIGMAS Análise 

Item Descrição do Serviço Und Quantidade Custo Unit 
Preço Unit 

(c/ BDI) 
Preço Parcial % 

% 
Acum. 

Referencial 
Quantidade 

Aferida 

Custo 
Unitário 

Paradigma 

Preço Unit 
(c/ BDI) 

Preço Parcial Sobrepreço 

01 
Assentamento de AMV UIC60-500-1:11.4 JF 
com dormentes de concreto 

CJ 6,00 1.110.562,20 1.364.658,83 8.187.952,98 9,20% 9,20% SICRO 6,00 194.804,05 239.375,22 1.436.251,30 6.751.701,68 

02 
Estrutura metalica em Aco Estrutural ASTM A-
36 galvanizado, incluindo tratamento 
superficial e pintura 

KG 314.735,20 15,81 19,43 6.115.304,94 6,87% 16,08% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

314.735,20 17,48 21,48 6.759.279,32 -643.974,38 

03 
Assentamento de Travessao composto de AMV 
UIC60-500-1:14 JF com dormentes de concreto 

CJ 2,00 2.269.773,22 2.789.097,33 5.578.194,66 6,27% 22,35% SICRO 2,00 449.520,68 552.371,01 1.104.742,02 4.473.452,64 

04 Administracao local GL 1,00 3.425.072,02 4.208.728,50 4.208.728,50 4,73% 27,08% TCU 1,00 3.425.072,02 4.208.728,50 4.208.728,50 0,00 

05 Gradil de ferro modelo PMSP, inclui pintura M 4.576,70 620,68 762,69 3.490.603,32 3,92% 31,00% 
SIURB 

(Insumos) 
Sinapi 

4.576,70 541,29 665,14 3.044.133,20 446.470,12 

06 
Assentamento de AMV UIC60-500-1:9 JF com 
dormentes de concreto 

CJ 2,00 898.457,79 1.104.024,93 2.208.049,86 2,48% 33,48% SICRO 2,00 168.236,76 206.729,33 413.458,66 1.794.591,20 

07 Muro de Fechamento de Faixa, padrao CPTM M 2.267,76 740,75 910,23 2.064.183,18 2,32% 35,80% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

2.267,76 765,76 940,96 2.133.876,83 -69.693,65 

08 

"_Banco de dutos, composto por canaleta 
dupla de concreto (1,26x0,98)m, incluindo 
tampa de concreto, dutos em PEAD (6 x ¯ 6"" + 
12 x ¯ 4"") para energia de alta tensao e 
sinalizacao" 

M 1.379,49 1.051,22 1.291,74 1.781.942,41 2,00% 37,81% 
CPTM 

(Sinapi) 
1.379,49 995,91 1.223,78 1.688.190,44 93.751,97 

09 Cravacao de tubos de concreto, ¯ 400 mm M 256,34 4.407,01 5.415,33 1.388.165,69 1,56% 39,37% Sinapi 89200 256,34 213,08 261,83 67.118,20 1.321.047,49 

10 Perfil Metalico W 310 x 107 M 854,00 1.306,15 1.605,00 1.370.670,00 1,54% 40,91% 
CPTM adapt. 

Sinapi 
73970/1 

854,00 1.055,02 1.296,41 1.107.132,92 263.537,08 

11 

Cobertura de telhas autoportantes modelo 
IMAP 700 ou equivalente, arqueadas, em 
chapa de aco galvanizadas sem pintura , esp 
0,95 mm, inclusive acessorios. 

M2 4.355,05 238,57 293,15 1.276.682,91 1,43% 42,34% Sinapi 89087 4.355,05 115,16 141,51 616.277,06 660.405,85 

12 

Posicionamento e assentamento mecanizado 
de trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, 
bitola metrica ou larga, dormente de concreto, 
1.667 un/km, fixacao elastica (sem 
fornecimento de trilho) 

KM 5,35 181.444,83 222.959,41 1.192.832,84 1,34% 43,68% 
Sicro 

3009299 
5,35 108.889,57 133.803,50 715.848,74 476.984,10 

13 NEC.17/02_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm M2 2.810,29 284,55 349,65 982.617,90 1,10% 44,79% Sinapi 72138 2.810,29 323,41 397,41 1.116.826,69 -134.208,79 
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14 
Concreto estrutural dosado em central, fck 30 
MPa 

M3 2.207,02 332,54 408,62 901.832,51 1,01% 45,80% 
SICRO 

1107890 
2.207,02 244,85 300,87 664.029,82 237.802,69 

15 
Cabo de cobre isolado classe 15 KV, secao de 
70 mm2 

M 15.954,09 45,30 55,67 888.164,19 1,00% 46,80% Sinapi 72255 15.954,09 41,81 51,38 819.659,37 68.504,82 

16 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana M2 8.581,90 76,13 93,55 802.836,75 0,90% 47,70% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

8.581,90 76,54 94,05 807.160,64 -4.323,89 

17 
Transporte com caminhao basculante de 14 
m3, em via urbana pavimentada 

M3 
X 

KM 
867.599,65 0,68 0,83 720.107,71 0,81% 48,51% Sinapi 93593 867.599,65 0,68 0,84 724.952,39 -4.844,68 

18 Base de rachao M3 8.209,10 67,85 83,38 684.474,76 0,77% 49,28% 
Sinapi 

73817/2 
8.209,10 106,98 131,46 1.079.143,86 -394.669,10 

19 Execucao de sub-lastro (esp. = 20 cm) M3 4.794,04 99,79 122,62 587.845,18 0,66% 49,94% 
SICRO 

4011276 
4.794,04 118,70 145,86 699.251,77 -111.406,59 

20 Armacao de aco CA-50 de 12.5 mm KG 84.521,48 5,22 6,42 542.627,90 0,61% 50,55% Sinapi 92921 84.521,48 5,23 6,43 543.187,77 -559,87 

21 
Lancamento de Lastro e Nivelamento continuo 
com socadora automatica de linha, terceiro 
levante de 25cm - duas passadas 

M3 4.732,09 92,42 113,57 537.423,46 0,60% 51,15% SICRO adapt. 4.732,09 75,91 93,28 441.400,88 96.022,58 

22 

Construcao de pavimento com aplicacao de 
concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), camada de rolamento, com espessura 
de 5,0 cm - exclusive transporte 

M3 571,50 692,20 850,58 486.106,47 0,55% 51,70% Sinapi 95995 571,50 692,21 850,59 486.110,84 -4,37 

23 
Grampo executado com barra de aco de 25 
mm - CA 50, para contencao de talude 

M 2.616,00 143,96 176,90 462.770,40 0,52% 52,22% Sinapi 93957 2.616,00 169,51 208,29 544.896,81 -82.126,41 

24 
Lancamento de lastro, 15 cm de altura, 
primeiro levante, descarga de pedra britada de 
caminhoes 

M3 4.126,82 84,51 103,84 428.528,99 0,48% 52,70% 
SICRO 

3009091 
4.126,82 89,88 110,44 455.784,75 -27.255,76 

25 
Lancamento de Lastro e Nivelamento continuo 
com socadora automatica de linha, segundo 
levante de 15cm - duas passadas 

M3 3.884,44 86,82 106,68 414.392,06 0,47% 53,17% SICRO adapt. 3.884,44 84,58 103,93 403.717,25 10.674,81 

26 Base de brita graduada M3 4.302,29 77,95 95,78 412.073,34 0,46% 53,63% Sinapi 96396 4.302,29 86,26 106,00 456.026,77 -43.953,43 

27 

Construcao de pavimento com aplicacao de 
concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), BINDER, com espessura de 5,0 cm - 
exclusive transporte 

M3 511,37 652,50 801,79 410.011,35 0,46% 54,09% Sinapi 95996 511,37 652,50 801,79 410.012,38 -1,03 

28 Armacao de aco CA-50 de 25.0 mm KG 75.055,43 4,44 5,45 409.052,09 0,46% 54,55% Sinapi 92924 75.055,43 4,44 5,46 409.492,82 -440,73 

29 
NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 
14x19x39 cm 

M2 5.463,44 57,09 70,15 383.260,32 0,43% 54,98% Sinapi 91815 5.463,44 54,22 66,63 364.004,62 19.255,70 

30 
Dreno profundo de Brita, d=20 cm, com manta 
geotextil 

M 2.050,77 147,33 181,04 371.271,40 0,42% 55,40% 
Sinapi 

83661/83665 
2.050,77 118,71 145,87 299.147,56 72.123,84 

31 
Execucao de sanitario e vestiario em canteiro 
de obra em alvenaria, nao incluso mobiliario. 
af_02/2016 

M2 390,02 741,50 911,16 355.370,62 0,40% 55,80% Sinapi 93213 390,02 741,51 911,17 355.373,54 -2,92 
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32 
Impermeabilizacao de parede sujeita a 
umidade de solo com aditivo hidrofugo e tinta 
asfaltica 

M2 4.138,47 68,85 84,60 350.114,56 0,39% 56,19% Sinapi 83741 4.138,47 72,82 89,48 370.315,33 -20.200,77 

33 
Estaca helice continua ¯ 90 cm, carga 
admissivel ate 360tf em solo 

M 864,00 278,39 342,08 295.557,12 0,33% 56,53% Sinapi 90815 864,00 282,44 347,06 299.861,80 -4.304,68 

34 
NEB.15_Verniz Incolor Fosco sobre Concreto 
Aparente 

M2 9.398,46 18,44 22,66 212.969,10 0,24% 56,77% Sinapi 84678 9.398,46 19,37 23,80 223.700,79 -10.731,69 

35 Armacao de aco CA-50 de 20.0 mm KG 39.914,31 4,20 5,16 205.957,84 0,23% 57,00% Sinapi 92923 39.914,31 4,20 5,16 205.996,16 -38,32 

36 
Ancoragem ativa para 19 cordoalhas D = 
15,2mm 

UN 48,00 3.457,17 4.248,17 203.912,16 0,23% 57,23% 
Sicro 

4507760 
48,00 3.460,32 4.252,04 204.097,98 -185,82 

37 Armacao de aco CA-50 de 16.0 mm KG 33.640,78 4,69 5,76 193.770,89 0,22% 57,44% Sinapi 92922 33.640,78 4,69 5,76 193.874,24 -103,35 

38 
Execucao de escritorio em canteiro de obra em 
alvenaria, nao incluso mobiliario e 
equipamentos. af_02/2016 

M2 181,41 820,05 1.007,68 182.803,23 0,21% 57,65% Sinapi 93206 181,41 820,06 1.007,69 182.804,99 -1,76 

39 
Poste Conico Continuo em Aco Galvanizado - 
altura de 12 metros - com suporte para 
luminaria e base com acessorios de fixacao 

UN 50,00 2.798,50 3.438,80 171.940,00 0,19% 57,84% Sinapi 88719 50,00 2.596,58 3.190,68 159.533,88 12.406,12 

40 
Execucao de passeio (calcada) com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, nao armado. af_07/2016 

M3 329,75 382,54 470,06 155.002,29 0,17% 58,02% Sinapi 94991 329,75 382,54 470,07 155.003,98 -1,69 

41 Transporte comercial de brita 
M3 
X 

KM 
169.206,77 0,73 0,90 152.286,09 0,17% 58,19% Sinapi 93590 169.206,77 0,75 0,92 155.940,96 -3.654,87 

    Total da Amostra (Orçamento-Base) 51.768.391,97       36.526.347,83 15.242.044,14 

    Total Orçamento-base 88.967.682,20     Sobrepreço % (amostra) - orçamento-base 41,73% 

    Total da Amostra (CONTRATO) 44.450.584,09     Sobrepreço na Amostra (CONTRATO) 7.924.236,26 

    VALOR TOTAL DO CONTRATO 76.391.506,25     Sobrepreço % (amostra) - CONTRATO 21,69% 

    Desconto (%) 14,14%     Sobrepreço % CONTRATO TOTAL 11,57% 

     Desconto (R$) 12.576.175,95         
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ANEXO B -  Análise Curva ABC (Lote 2) 

 

   Data-base: abril/2018      BDI 22,92%                   

     Orçamento Agrupado  ABC   AFERIÇÃO DE PREÇOS PARADIGMAS  Análise  

Item Descrição do Serviço Und Quantidade 
Custo 

Unitário 
Preço Unit 

(c/ BDI) 
Preço Parcial % 

% 
Acum. 

Referencial 
Quantidade 

Aferida 

Custo 
Unitário 

Paradigma 

Preço Unit 
(c/ BDI) 

Preço Parcial Sobrepreço 

01 
Estrutura metalica em Aco Estrutural ASTM A-36 
galvanizado, incluindo tratamento superficial e 
pintura 

KG 352.177,96 16,05 19,73 6.948.471,15 7,03% 7,03% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

352.177,96 18,21 22,39 7.884.463,77 -935.992,62 

02 
Assentamento de Travessao composto de AMV 
UIC60-500-1:14 JF com dormentes de concreto 

CJ 2,00 2.605.014,68 3.202.084,05 6.404.168,10 6,47% 13,50% SICRO 2,00 581.834,82 715.191,36 1.430.382,72 4.973.785,38 

03 
Assentamento de AMV UIC60-250-1:8 JF com 
dormentes de concreto 

CJ 4,00 993.126,87 1.220.751,55 4.883.006,20 4,94% 18,44% SICRO 4,00 217.789,83 267.707,26 1.070.829,04 3.812.177,16 

04 Administracao local GL 1,00 3.859.196,94 4.743.724,88 4.743.724,88 4,80% 23,23% TCU 1,00 3.859.196,94 4.743.724,88 4.743.724,88 0,00 

05 
Assentamento de AMV UIC60-500-1:11.4 JF com 
dormentes de concreto 

CJ 3,00 1.224.325,41 1.504.940,80 4.514.822,40 4,56% 27,80% SICRO 3,00 251.707,37 309.398,70 928.196,10 3.586.626,30 

06 

"_Banco de dutos, composto por canaleta dupla 
de concreto (1,26x0,98)m, incluindo tampa de 
concreto, dutos em PEAD (6 x Ã˜ 6"" + 12 x Ã˜ 
4"") para energia de alta tensao e sinalizacao" 

M 2.440,34 881,68 1.083,76 2.644.742,88 2,67% 30,47% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

2.440,34 1.033,08 1.269,86 3.098.895,35 -454.152,47 

07 

Posicionamento e assentamento mecanizado de 
trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, bitola 
metrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 
un/km, fixacao elastica 

KM 2,09 793.396,37 975.242,82 2.038.257,49 2,06% 32,53% 
SICRO 

3009299 
2,09 744.772,72 915.474,63 1.913.341,97 124.915,52 

08 Perfil Metalico W 310 x 107 M 1.074,50 1.341,42 1.648,87 1.771.710,82 1,79% 34,32% 
CPTM adapt. 

Sinapi 
73970/1 

1.074,50 1.169,51 1.437,56 1.544.660,04 227.050,78 

09 Armacao de aco CA-50 de 10.0 mm KG 138.326,51 6,96 8,56 1.184.074,93 1,20% 35,52% Sinapi 92919 138.326,51 6,97 8,57 1.185.115,69 -1.040,77 

10 NEC.17/02_Placa (granito levigado) 50 x 50 cm M2 3.753,92 251,49 309,13 1.160.449,29 1,17% 36,69% Sinapi 72138 3.753,92 328,83 404,20 1.517.326,34 -356.877,05 

11 
Grampo executado com barra de aco de 20 mm - 
CA 50, para contencao de talude 

M 6.048,00 141,96 174,50 1.055.376,00 1,07% 37,76% Sinapi 93957 6.048,00 170,85 210,01 1.270.133,34 -214.757,34 

12 
Concreto estrutural dosado em central, fck 30 
MPa 

M3 2.682,44 316,69 389,28 1.044.220,24 1,06% 38,82% 
SICRO 

1107890 
2.682,44 254,21 312,47 838.195,26 206.024,99 

13 Gradil de ferro modelo PMSP, inclui pintura M 1.260,46 650,94 800,13 1.008.531,86 1,02% 39,84% 
SIURB 

(Insumos) 
Sinapi 

1.260,46 610,14 749,98 945.326,06 63.205,80 
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14 Forma de chapas resinadas (10mm) - Plana M2 9.710,65 83,51 102,65 996.798,22 1,01% 40,84% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

9.710,65 82,82 101,80 988.573,20 8.225,02 

15 
Transporte com caminhao basculante de 18 m3, 
em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 
km 

M3 
X 

KM 
1.213.226,87 0,60 0,74 897.787,88 0,91% 41,75% Sinapi 95427 1.213.226,87 0,60 0,74 894.779,08 3.008,80 

16 
Cabo de cobre isolado classe 15 KV, secao de 70 
mm2 

M 14.515,56 47,49 58,37 847.273,24 0,86% 42,61% Sinapi 72255 14.515,56 41,61 51,15 742.427,52 104.845,72 

17 
Impermeabilizacao de parede sujeita a umidade 
de solo com aditivo hidrofugo e tinta asfaltica 

M2 7.895,48 70,22 86,32 681.537,83 0,69% 43,30% Sinapi 83741 7.895,48 79,77 98,05 774.177,74 -92.639,91 

18 

Posicionamento e assentamento mecanizado de 
trilhos UIC 60, comprimento de 120 m, bitola 
metrica ou larga, dormente de concreto, 1.667 
un/km, fixacao elastica (sem fornecimento de 
trilho) 

KM 2,95 187.477,03 230.446,76 679.817,94 0,69% 43,99% 
Sicro 

3009299 
2,95 108.323,76 133.151,57 392.797,12 287.020,82 

19 Armacao de aco CA-50 de 12.5 mm KG 75.877,82 6,07 7,46 566.048,54 0,57% 44,56% Sinapi 92921 75.877,82 6,07 7,46 566.142,93 -94,39 

20 
Cravacao de tubo de concreto armado para 
esgoto, Ã˜ 300 mm 

M 166,78 2.667,74 3.279,19 546.903,31 0,55% 45,11% 
Sinapi 

92833+92834 
166,78 101,98 125,35 20.906,51 525.996,80 

21 
Lancamento de Lastro e Nivelamento continuo 
com socadora automatica de linha, terceiro 
levante de 25cm - duas passadas 

M3 4.442,72 97,23 119,51 530.949,47 0,54% 45,65% SICRO adapt. 4.442,72 80,31 98,72 438.590,73 92.358,74 

22 Armacao de aco CA-50 de 20.0 mm KG 76.163,81 4,95 6,08 463.075,96 0,47% 46,12% Sinapi 92923 76.163,81 4,95 6,08 463.421,75 -345,78 

23 
Posicionamento com equipamento mecanizado 
de dormentes de concreto, bitola larga - 1.667 
un/km 

KM 0,56 617.726,36 759.309,24 425.213,17 0,43% 46,55% 
SICRO 

3009280 
0,56 405.302,93 498.198,36 278.991,08 146.222,09 

24 
Lancamento de lastro, 15 cm de altura, primeiro 
levante, descarga de pedra britada de caminhoes 

M3 3.808,45 87,63 107,71 410.208,15 0,41% 46,96% 
SICRO 

3009091 
3.808,45 94,92 116,68 444.353,43 -34.145,28 

25 
Lancamento de Lastro e Nivelamento continuo 
com socadora automatica de linha, segundo 
levante de 15cm - duas passadas 

M3 3.634,35 90,74 111,54 405.375,40 0,41% 47,37% SICRO adapt. 3.634,35 90,08 110,73 402.433,86 2.941,54 

26 
Cravacao de tubo de concreto armado para 
esgoto, Ã˜ 400 mm 

M 88,71 3.507,15 4.310,99 382.427,92 0,39% 47,76% 
Sinapi 

92835+92836 
88,71 133,75 164,41 14.584,41 367.843,51 

27 
Execucao de sanitario e vestiario em canteiro de 
obra em alvenaria, nao incluso mobiliario. 
af_02/2016 

M2 390,02 747,97 919,41 358.588,29 0,36% 48,12% Sinapi 93213 390,02 741,51 911,46 355.489,23 3.099,06 

28 
Concreto estrutural dosado em central, fck 25 
MPa 

M3 899,12 307,44 377,90 339.777,45 0,34% 48,46% 
SICRO 

1119528 
899,12 241,63 297,01 267.049,07 72.728,38 

29 Armacao de aco CA-50 de 16.0 mm KG 44.070,75 5,50 6,76 297.918,27 0,30% 48,76% Sinapi 92922 44.070,75 5,50 6,76 297.944,71 -26,44 

30 
Cabo isolado em EPR secao 70,00 mm2 - 0,6/1 KV 
- 90Â°C - flexivel 

M 8.472,00 28,15 34,60 293.131,20 0,30% 49,06% Sinapi 92990 8.472,00 36,09 44,36 375.833,41 -82.702,21 
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31 
NEB.15_Verniz Incolor Fosco sobre Concreto 
Aparente 

M2 12.401,04 18,65 22,93 284.355,85 0,29% 49,35% Sinapi 84678 12.401,04 19,37 23,81 295.263,85 -10.908,00 

32 Armacao de aco CA-50 de 25.0 mm KG 42.339,23 5,30 6,52 276.051,78 0,28% 49,63% Sinapi 92924 42.339,23 5,31 6,53 276.350,36 -298,58 

33 
NEA.11/03_Alvenaria de blocos de concreto 
14x19x39 cm 

M2 3.797,58 57,35 70,49 267.691,41 0,27% 49,90% Sinapi 87450 3.797,58 64,81 79,66 302.532,13 -34.840,72 

34 Armacao de aco CA-50 de 8.0 mm KG 21.731,53 8,66 10,65 231.440,79 0,23% 50,13% Sinapi 92917 21.731,53 8,67 10,66 231.596,48 -155,68 

35 Muro de Fechamento de Faixa, padrao CPTM M 218,22 794,29 976,34 213.056,91 0,22% 50,35% 
CPTM 

(Insumos 
Sinapi) 

218,22 815,26 1.002,11 218.680,93 -5.624,02 

36 
Concreto estrutural dosado em central, fck 20 
MPa 

M3 445,00 296,35 364,27 162.100,15 0,16% 50,51% 
SICRO 

1107928 
445,00 230,37 283,17 126.011,01 36.089,14 

    Total da Amostra (Orçamento-Base) 49.959.085,39       37.539.521,09 12.419.564,30 

    TOTAL ORÇAMENTO-BASE 98.906.529,43     Sobrepreço % (amostra) - orçamento-base 33,08% 

    Total da Amostra (CONTRATO) 43.959.488,65     Sobrepreço na Amostra (CONTRATO) 6.419.967,57 

    VALOR TOTAL DO CONTRATO 87.028.824,18     Sobrepreço % (amostra) - CONTRATO 17,10% 

    Desconto (%) 12,01%     Sobrepreço % CONTRATO TOTAL 7,96% 

     Desconto (R$) 11.877.705,25         
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ANEXO C - Deliberações 

 

  

 

 

TC 008.316/2019-8 

Natureza: Relatório de Auditoria 

Unidades Jurisdicionadas: Caixa Econômica 

Federal, Entidades e Órgãos do Governo do Estado 

de São Paulo e Ministério do Desenvolvimento 

Regional. 

Responsáveis: Carlos Roberto dos Santos (CPF 

022.579.898-05), Domingos Cassettari (CPF 

610.212.538-04) e Milton Frasson (CPF 

949.937.268-72). 

Interessado: Congresso Nacional 

 

 

DESPACHO 

 

Cuidam os autos de auditoria no âmbito do Fiscobras 2019, efetuada no Ministério do 

Desenvolvimento Regional (MDR), na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e na Caixa 

Econômica Federal (CEF), no período compreendido entre 29/4/2019 e 5/7/2019, para avaliar a 

conformidade dos procedimentos para a implantação da extensão da Linha 9, esmeralda, da CPTM – 

trecho Grajaú-Varginha, em São Paulo-SP. 

2. O volume de recursos fiscalizados (VRF) alcançou o montante de R$ 163.420.330,43. Esse 

valor se refere ao somatório dos orçamentos-base das licitações para a implantação das obras 

civis, especificamente, obras complementares lotes 1 e 2.  

3. O relatório de auditoria apresenta as seguintes irregularidades identificadas pela equipe: 

a) sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (III.1); 

b) o orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus 

serviços no Edital /Contrato (III.2); 

c) uso dos instrumentos do RDC sem estar explícito no edital de licitação (III.3). 

4. O primeiro achado, relativo a sobrepreço, é o de maior gravidade. Tal sobrepreço, decorrente 

de preços excessivos frente ao mercado, corresponde ao montante de R$ 7.924.236,26 (lote 1) 

e de R$ 6.419.967,57 (lote 2), representando um percentual de 21,69% e 17,10%, 

respectivamente, em relação à amostra analisada que alcançou 58,19% do valor global 

contratado, no lote 1 e 50,51%, a preços contratuais do lote 2. O achado foi classificado como 

IG-C, nos termos do art. 118, § 1º, inciso VI, da Lei 13.707/2018 (LDO 2019). 

5. Entretanto, apesar do entendimento de que a fixação de preços acima dos valores contidos 

no Sinapi ou Sicro é irregular, uma vez que afronta os dispositivos legais vigentes, a exemplo 

do art. 3º da Lei 8.666/1993 e, em particular, os mandamentos contidos no Decreto 7.983/2013, 

a unidade técnica, considerando que as obras encontram-se em seu estágio inicial, não havendo 

portanto risco imediato de danos ao Erário, propõe, com fundamento no art. 250, inciso V, do 

Regimento Interno do TCU, a oitiva da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, 

bem como das empresas contratadas, para que se manifestem acerca do fato inquinado. 

6. Estou de acordo com a unidade instrutiva. Embora grave a constatação de sobrepreço, no 

caso concreto, por se tratar de empreendimento de relevante apelo social, conforme defendido 

na instrução, mostra-se importante sopesar o disposto no art. 20 do Decreto-Lei 4.657/1942 

(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB), incluído pela Lei 13.655/2018 e 

regulamentado pelo Decreto 9.830/2019, mandamento esse que impõe a consideração dos 
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efeitos práticos da decisão. No mesmo sentido, foi citado o § 4º do art. 119 da LDO 2019 (Lei 

13.707/2018), pela necessidade de ponderação acerca de potenciais prejuízos econômicos e 

sociais advindos da paralisação. Há o registro no Relatório de que as obras estão sendo 

executadas em área sensível socialmente e que vem se arrastando há anos, gerando enormes 

impactos sociais, econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do 

empreendimento pela população. 

7. Também foram identificados achados em relação às questões de auditoria atinentes à 

regularidade do processo licitatório, ao detalhamento e composição do orçamento da obra e ao 

exame dos preços dos serviços em comparação com os valores de mercado. Em relação aos 

demais itens da matriz de planejamento, não foram identificados achados de auditoria. Para 

essas questões, a unidade técnica propõe que seja dada ciência à Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM sobre as falhas ou impropriedades identificadas. 

8. Acolho por adequadas as medidas propostas do item 107 da instrução à Peça 40, que teve 

a anuência do corpo dirigente da unidade (Peças 41 e 42). 

9. Dessa forma, restituo os autos à SeinfraUrbana para que: 

a) realize, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU, a oitiva da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM (CNPJ 

71.832.679/0001-23), enviando cópia deste relatório para subsidiar suas manifestações, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à aprovação de abertura de 

licitação e elaboração/aprovação de orçamento contemplando serviços com sobrepreço 

decorrente de preços excessivos ante o mercado, configurando infração ao disposto no 

art. 3º da Lei 8.666/1993 c/c Decreto 7.983/2013; 

b) realize, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do 

TCU, a oitiva do Consórcio Concrejato-Alberoni e Arruda (contratado lote 1; CNPJ 

31.825.007/0001-76) e da empresa Engibrás Engenharia S.A. (contratada lote 2; CNPJ 

26.381.989/0001-14) para que, se assim desejarem, manifestem-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto aos sobrepreços decorrentes de preços excessivos ante o mercado 

inicialmente identificados nos respectivos contratos ns. 8433170011 (lote 1) e 

8326180001 (lote 2), configurando infração ao disposto no art. 3º da Lei 8.666/1993 c/c 

Decreto 7.983/2013; 

c) com fulcro no art. 7º da Resolução TCU 265/2014, dar ciência à 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM sobre as falhas ou impropriedades 

descritas a seguir, identificadas nos editais de contratação nos. 8433170011 e 

8326180001, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de 

ocorrência de outras semelhantes: 

i. ausência de composições de custos unitários para todos os serviços que compõem o projeto 

básico da obra, bem como falta de comprovação da prévia pesquisa de preços para fundamentação dos 

valores de equipamentos não obtidos em sistemas referenciais, com no mínimo três fornecedores, o que 

afronta o disposto no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU (Súmula TCU 

n. 258; Acórdão 157/2009-TCU-Plenário, Acórdão 1.612/2010-TCU-Plenário, entre outros); 

ii. utilização de instrumentos do Regime Diferenciado de Contratações (RDC), a exemplo de 

critério de julgamento de propostas por maior desconto e de inversão de fases entre habilitação e abertura 

das propostas, sem que a opção por adotar esse regime esteja explícita no edital de licitação, o que afronta 

o disposto no art. 1º, § 2º, da Lei 12.462/2011 e na jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.415/2013 e 

3.337/2012, ambos do Plenário). 

 

 À Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana. 

 

Brasília, 21 de outubro de 2019. 
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(Assinado Eletronicamente) 

AROLDO CEDRAZ 

Relator 

 




