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1 DO RELATÓRIO 

Trata-se de Informação, em atendimento ao despacho nº 3972/2018 (peça 28) do relator 

das contas de governo 2017, Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros, com vistas à emissão 

de relatório circunstanciado referente à auditoria realizada em obras objeto do contrato de 

empréstimo nº 0482405-71 (peça 03), no valor de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), 

destinados ao Plano de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, FINISA. 

Em Relatório de Auditoria concomitante realizado pela IV DFAE (RELAUD 5/2018 - 

Peça 8), identificou-se que foi creditado em conta corrente vinculada aos recursos do empréstimo 

FINISA, de nº 482.405-6, operação 006, agência 0029 – Conselheiro Saraiva, no dia 09 de agosto 

de 2017, o valor de R$ 307.904.923,84 (trezentos e sete milhões, novecentos e quatro mil, 

novecentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), referentes à liberação da primeira 

parcela do citado empréstimo, a qual serviu de escopo para a presente análise, cuja denominação 

passa-se a identificar como 1ª parcela do FINISA I.  

Dentre as cláusulas do referido ajuste contratual, cita-se a de número 31.1, segundo a qual, 

para efeitos de comprovação da aplicação dos recursos transferidos, o Governo do Estado do Piauí 

se comprometeria a efetuar o pagamento dos fornecedores por meio da Conta Vinculada. 

Ocorre que, como consta no Relatório de Auditoria realizado pela IV DFAE (Peça 8), 

identificou-se que o Governo do Estado do Piauí realizou transferências de recursos vinculados à 

operação de crédito para a Conta Única do Tesouro Estadual, motivo pelo qual a Assembleia 

Legislativa do Piauí, através do ofício nº 625/2017-AL-P-SGM (peça 02), solicitou junto a esta 

Corte de Contas, com fundamento nos artigos 96, alínea f, e 113, inciso XIV, do Regimento Interno 

da ALEPI, abertura de Tomada de Contas Especial relativa ao Contrato de Empréstimo. 

Além disso, observou-se que, para fins de justificar os gastos com recursos oriundos da 

supracitada operação de crédito, a Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí (SEFAZ-PI) procedeu 

à anulação de diversos empenhos liquidados e pagos nas fontes 100 (Recursos do Tesouro Estadual) 

e 117 (Recursos de Operação de Crédito Externa), permitindo que diversas Unidades Gestoras 

realizassem o reempenho de tais despesas na fonte 116 (Recursos de Operação de Crédito Interna). 

Dessa feita, os achados constantes no Relatório de Auditoria realizado pela IV DFAE  

( RELAUD 5/2018 - Peça 8) foram, especificamente: 

1. Violação do dever de transparência e prejuízo às ações de Controle Externo, em claro 

descumprimento à cláusula 31.1 do contrato de empréstimo; 
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2. Anulação de despesas pagas para reempenho em fonte diversa, afrontando a Lei  

nº 4.320/64 e Decreto Estadual nº 17.404/2017; 

3. Pagamentos de despesas correntes com recursos oriundos de Operação de Crédito 

firmada com Instituição Financeira Federal, o que viola o artigo 167, X, da 

Constituição Federal de 1988 (CF 88) e art. 35, §1º, I, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF). 

Sugeridas as ações constantes na proposta de encaminhamento, discriminada no item 6, fls. 

26/27 do Relatório de Auditoria Concomitante do Governo do Estado do Piauí, Exercício 2017, 

Peça 8, o eminente Relator, acolhendo a sugestão epigrafada na proposta referida, despachou à Peça 

10, citando os implicados para que apresentassem suas respectivas justificativas, o que foi 

prontamente atendido, conforme consta nas Peças 20 a 24. 

A IV DFAE, após análise detida dos fatos e das razões apresentadas pelos gestores 

envolvidos e pela Procuradoria Geral do Estado, concluiu que os fundamentos para a concessão da 

Medida Cautelar pleiteada no Relatório de Auditoria, permaneceram inalterados, razão pela qual, 

sugeriu que o pedido acautelatório inicial devesse ser mantido, consistente em solicitar ao 

Conselheiro Relator, na forma dos artigos 246, III, 449, V, 450, 451 e 452, do RITCE-PI.  

Na ocasião, a IV DFAE, também sugeriu: Determinação à CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL que suspendesse o repasse da segunda parcela do Contrato de Empréstimo nº 0482405-

71 (FINISA), bem como dos recursos do Contrato de Empréstimo nº 0477608-24 (FINISA II), além 

de abster-se de efetuar outros repasses ou firmar novas operações de crédito nos moldes do 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), até que o Tribunal de Contas do Estado 

do Piauí analisasse a Prestação de Contas da primeira parcela dos recursos do empréstimo FINISA I 

e se manifestasse definitivamente, quando da conclusão do presente processo de auditoria, acerca da 

regularidade ou não da aplicação desses recursos.  

Além disso, sugeriu determinação de que, subsidiariamente, o Estado do Piauí se 

abstivesse de transferir recursos de operações de crédito ou de quaisquer outros ajustes que resultem 

na transferência de recursos com destinação vinculada de suas contas específicas para a Conta 

Única do Tesouro Estadual, em homenagem aos Princípios da Transparência e do Controle Externo 

da Administração Pública. 
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Nesse contexto, o Exmo. Sr. Relator entendeu que  a concessão de medidas cautelares 

somente deve ocorrer, estando presentes, indiscutivelmente, os pressupostos de perigo na demora e 

de plausibilidade do direito alegado, tudo a resultar em irreparável prejuízo ao erário. No caso, para 

a dita concessão de medida acautelatória, entendeu que faltam, por exemplo, questões atinentes à 

realização das obras, objeto do contrato de empréstimo n° 0482405-71, razão pela qual determinou 

a NOTIFICAÇÃO do Exmo. Sr. Governador do Estado, para encaminhar Cronograma de Execução 

de aplicação dos recursos provenientes de repasses futuros relacionados ao Contrato de Empréstimo 

em questão, que será objeto de acompanhamento por parte da DFENG, bem como se abstivesse de 

transferir recursos da Conta Vinculada referente ao Contrato de Empréstimo mencionado para a 

Conta Única do Estado. 

Em seguida, determinou que o presente processo fosse encaminhado à DFENG, para que 

se procedesse à realização de Auditoria nas obras em questão, elaborando relatório circunstanciado, 

a partir do qual tomará posicionamento acerca das medidas que sejam pertinentes, conforme 

despacho constante à Peça 28. 

2 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A atuação dos Tribunais de Contas no Brasil é garantida pela Carta Magna de 1988, na 

medida em que disciplinou a sua competência fiscalizadora, quando esculpiu os ditames do 

Controle Externo, de maneira a assegurar a observância aos princípios republicanos que norteiam as 

referidas instituições de natureza fiscalizatória. 

Como auxiliar do Poder Legislativo, a Constituição Federal consagrou os Tribunais de 

Contas num sistema harmônico, integrado e sistêmico de perfeita convivência entre os controles 

internos de cada Poder e o próprio controle externo exercido por ele.  

Observe-se o que estatui a CF/88:  

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. 
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Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.  

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

[...] 

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 

como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

No âmbito dos estados federativos, a Constituição Estadual do Piauí, nos arts. 86 a 93, 

comandada pelo Princípio da Simetria Constitucional, seguiu o modelo federal ao regular as 

competências deste Tribunal de Contas, de forma a não divergir daquelas previstas na CF/88, acima 

transcritas. 

Mais ainda, a Lei nº 8.666/93, em seu artigo 113, Caput, §§1º e 2º, disciplinou o controle 

das despesas decorrentes dos contratos pela Administração Pública, legitimando o Tribunal de 

Contas a exercer o controle de execução contratual no âmbito de sua jurisdição.  

Assim, não remanesce dúvida quanto à legitimidade da presente atuação, tendo ela o 

devido amparo legal, entre outros, de acordo com o inciso IV do Art. 71 da Constituição Federal de 

1988, uma vez que esta Corte de Contas tem competência para efetivar o controle externo tanto por 

iniciativa própria, como por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 

técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, e demais entidades sujeitas à sua jurisdição,  o que, por via simétrica, autoriza a atuação 

das Cortes de Contas estaduais nos moldes estatuídos em âmbito federal. 

3 DA ANÁLISE 

De posse da relação de obras constantes na Prestação de Contas apresentadas pelo Governo 

do Estado do Piauí à Caixa Econômica Federal, (Protocolo TCE-PI - 009954/2018 - Apresentação 
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de documentos referente à Prestação de Contas do contrato FINISA, apresentada pelo Estado do 

Piauí à Caixa Econômica Federal - ref. ao TC/025611/2017 - 44ª Promotoria de Justiça - Fernando 

Ferreira dos Santos), procedeu-se ao planejamento e definição do escopo de atuação, levando em 

consideração a quantidade de itens a serem auditados, os diversos tipos de obras, como também a 

materialidade dos recursos envolvidos. Analisando detidamente os objetos constantes do escopo, 

observou-se que, na distribuição dos tipos de obras com seus respectivos valores, a Pavimentação 

em Paralelepípedo é item relevante, somando valores da ordem de R$ 49.320.844,59
1
 

Como se percebe, o montante de recursos carreados para o objeto: “Pavimentação em 

Paralelepípedo” tem sido considerado relevante no âmbito do estado do Piauí. Além disso, 

importante frisar que do montante relativo à 1ª parcela do FINISA I, ou seja, dos  

R$ 307.904.923,84, foi identificado que R$ 234.247.177,50 foram pagos no exercício financeiro de 

2017, dos quais apenas R$ 124.706.461,86, foram pagos na Natureza de Despesa: Obras e Serviços 

de Engenharia, razão pela qual, devido à materialidade envolvida, os objetos relativos à 

“Pavimentação em Paralelepípedo” nessa relação de Prestação de Contas foram analisados 

conforme se segue. 

Foi realizado levantamento nos sistemas desta Corte de Contas, a fim de coletar 

informações sobre a execução contratual dos objetos selecionados, ou seja, cuidou-se daqueles 

objetos previamente selecionados que se referiram à Pavimentação em Paralelepípedo, enquadrados 

na fonte 44.90.51 (Obras e Serviços de Engenharia). Considerando que os recursos oriundos da 

Natureza citada somaram R$ 124.706.461,86, os recursos aqui analisados representam 39,55%, ou 

seja, R$ 49.320.844,59, como já citado. 

No curso do levantamento, identificou-se que diversos processos não contêm a 

documentação mínima necessária para que se pudesse realizar a auditoria de forma completa e que 

abarcasse as planilhas orçamentárias licitadas e contratadas. Dentre a documentação ausente, cita-se 

a falta de projeto básico, planilha orçamentária licitada, e, principalmente, planilha comparativa da 

contratação e respectiva execução contratual traduzidas nas medições que deram suporte aos 

pagamentos, além de outras peças que deveriam compor o escopo dos objetos sob análise.  

                                                 
1
 Recursos pagos para obras e serviços de engenharia no subelemento de despesa Pavimentação em Paralelepípedo: 

44.90.51 
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A ausência de tais documentos representa, até o momento, uma limitação de auditoria que 

reflete na dificuldade em se obter dados necessários para que se emita uma opinião adequada sobre 

a validade dos dados que deveriam ter sido inseridos e do reflexo financeiro respectivo. Nesse caso, 

considerando a atual configuração da Prestação de Contas, onde se insere relação de obras, sem as 

respectivas planilhas orçamentárias que permitissem análise mais aprofundada da execução 

contratual, optou-se por, inicialmente, avaliar o impacto financeiro decorrente da contratação de 

obras de Pavimentação em Paralelepípedos, conforme dados dos valores identificados como 

execução contratual na Prestação de Contas. 

É de se notar que, diante da materialidade dos recursos envolvidos e da aparente anomalia na 

estipulação de preços justos de mercado, para esse tipo de obra (Pavimentação em Paralelepípedos), 

especificamente, faz-se mister aduzir elementos para melhor elucidação e suporte ao deslinde do 

tema.  

Com supedâneo no inciso VI, Art. 238 do Regimento Interno do TCE - PI e do inciso IV da 

Lei Orgânica dessa Corte de Contas, a DFENG deflagrou estudo a respeito do comportamento do 

número de Licitações abertas e o volume de recursos envolvidos em âmbito estadual, com o 

objetivo de contratação o objeto “Pavimentação em Paralelepípedo”. Na ocasião foi observado que 

o objeto tornou-se fonte relevante para o carreamento dos recursos públicos disponíveis para fazer 

frente à consecução e políticas públicas necessárias ao bom andamento da gestão pública. 

Do mesmo modo, a DFENG realizou pesquisa a respeito do comportamento dos preços do 

referencial de preços do SINAPI ao longo do tempo (2009 a 2018), donde se observou que há uma 

aparente anomalia no custo do insumo “Paralelepípedo Granítico ou Basáltico, Para 

Pavimentação, Sem Frete, *30 A 35* Peças Por m²”, no que diz respeito à metodologia adotada 

pelo SINAPI, uma vez que não reflete o preço de mercado para a Praça Teresina/Piauí
2
.  

Vale frisar que, de acordo com o Manual do SINAPI
3
, os preços dos insumos 

representativos são coletados em estabelecimentos regulares, previamente cadastrados pelo IBGE, 

para aquisição com pagamento à vista, não incluindo o frete, exceto se indicado na descrição do 

insumo. Não contemplam, portanto, possíveis diferenças entre preços praticados em capitais e 

                                                 
2 Cotação de preços realizada pelo TCE-PI 
3 http://www.caixa.gov.br/Downloads/Livro_SINAPI_Metodologias_e_Conceitos_versao_digital_4a_Edicao.pdf 
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outras regiões da unidade da federação ou efeitos obtidos em processo de negociação e compra, 

inclusive relativos ao quantitativo de itens.  

Em outras palavras, o SINAPI não leva em consideração, dentre as demais situações, a 

economia de escala que pode ser barganhada quando da aquisição em montante considerável para 

levar a efeito determinada obra, o que deve ser buscado pela Administração Pública em homenagem 

ao princípio da economicidade e, diga-se de passagem, principalmente dos preços dos insumos 

representativos, como foi o caso do objeto, ora analisado. 

Pois bem, quando o IBGE não dispõe de quantidade mínima de dados de preços estabelecida 

em metodologia para um determinado insumo em uma capital, é atribuído o preço de São Paulo 

para a localidade (Sigla AS), tal qual ocorreu com o insumo conforme se depreende da Figura 01. 

Nesse caso, como se verá adiante, é de fundamental importância a atuação do orçamentista, como 

bem observa o Manual do SINAPI e diversos julgados do TCU. 

Figura 01- Evolução do preço do insumo paralelepípedo praça Teresina 

 
Fonte: DFENG –TCE PI 

 

Em simples análise, é possível perceber em destaque, que em novembro de 2014, houve um 

pico de custo do insumo que passou de R$ 425,00 para R$ 899,98, correspondendo a um 

aumento de mais de 111% em apenas um mês. Tomando por base o custo da data-base novembro 

de 2017, somente a título de exemplo, em relação ao mesmo paradigma (nov. 2014), tem-se um 

acréscimo de 188% em pouco mais de 3 anos. Portanto, resta cristalino que o estudo detalhado 

dessa aparente anomalia, merece aprofundamento do conhecimento dos reais motivos que levaram a 
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Caixa Econômica Federal e o IBGE, de acordo com a atual metodologia aplicável através do 

SINAPI, a atribuir referida disparidade. 

Por isso mesmo, o orçamentista, de posse de informações sobre a origem dos preços e a 

metodologia de coleta empregada, deve promover os ajustes eventualmente necessários nas 

referências para o caso específico que quer orçar.  

Segundo o Manual do SINAPI, esta condição pode se apresentar quando as premissas de 

coleta de preços de insumos do SINAPI são muito diferentes do caso particular do orçamento, e 

exemplifica: 

 Caso de obras de grande porte, onde a compra de material seja predominante 

por atacado e/ou diretamente com a indústria ou produtores; 

 Circunstância de obras distantes da capital, que tenham preços de insumos 

locais diferenciados ou que precisam ser transportados de outro centro 

urbano, com a necessidade de inclusão de frete; 

 Situação onde o insumo tem origem de preço “AS” (atribuído São 

Paulo) e é muito significativo na curva ABC do orçamento. (grifos 

nossos) 

Percebe-se, desta feita que, o último caso, acima grifado, é justamente aquele em que se está 

observando comportamento anômalo e que os órgãos da Administração Pública devem observar 

para que o atributo da especificidade do orçamento e princípios como economicidade, justeza e 

eficiência sejam atendidos.  

Sublinhe-se que os Sistemas de Referências, pelo seu papel, possuem caráter genérico e 

abrangente, sendo indispensável e relevante o trabalho do orçamentista de verificar e adequar as 

referências ao caso específico, com as particularidades da obra que deseja orçar, o que 

aparentemente, não foi observado. 

Por ocasião das cotações realizadas, uma vez aferido o preço de tal insumo, praticado no 

mercado local, ajustou-se a composição de custo unitário de referência a fim de corrigir o preço do 

serviço, conforme Tabela 01. 
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Tabela 01 - Composição do preço do serviço de Pavimentação em Paralelepípedo praticado no mercado local  

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND. QUANT. 
VALOR 

UNIT. 
TOTAL 

1.1 88260 SINAPI 
CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,40 19,20 7,68 

1.2 88316 SINAPI 
SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H 0,91 14,79 13,45 

1.3 366 SINAPI 

AREIA FINA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 0,023 45,00 1,03 

1.4 367 SINAPI 

AREIA GROSSA - POSTO 

JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 0,10 55,81 5,58 

1.5 1379 SINAPI 
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO 

CP II-32 
KG 9,11 0,56 5,10 

1.6 MERCADO 

PARALELEPIPEDO GRANITICO 

OU BASALTICO, PARA 

PAVIMENTACAO, SEM FRETE, 

*30 A 35* PECAS POR M2 

MIL 0,035 300,00 10,50 

Custo Unitário sem BDI 43,34 

BDI = 23,90 % 10,36 

Preço Unitário Total 53,70 

Fonte: DFENG-TCE/PI (Adaptado SINAPI) 

 

Conforme já se esperava, o preço do paralelepípedo, praticado no mercado de Teresina  

(R$ 300,00 / 1000 unidades), por ser um material de grande disponibilidade em todo o estado do 

Piauí, apresentou grande divergência daquele fornecido pelo SINAPI (R$ 1.225,71 / 1000 

unidades), atribuído à cidade de São Paulo, 308,57% superior ao preço de mercado, fato que 

demonstrou significativa discrepância entre o preço unitário do serviço informado no SINAPI 

(73,43 R$/m², sem BDI) e o aferido na composição (43,34 R$/m², sem BDI), resultado da 

pesquisa de preços.  

Como consequência da situação constatada, após aplicação do percentual de BDI de 

referência (23,90%), chega-se à conclusão de que grande parte das licitações levadas a efeito pelo 

Estado do Piauí, nos diversos órgãos, está sendo licitada com sobrepreço de, aproximadamente, 

74,73% no serviço de Pavimentação em Paralelepípedo (sobrepreço no item) e consequentemente 

contratadas e executadas com a incongruência, ora apresentada, o que certamente leva à constatação 

de superfaturamento nos aludidos contratos, cuja quantificação deve ser determinada por 

verificação ou estimativa. 
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Já em relação aos objetos como um todo, tem-se uma repercussão financeira de sobrepreço 

da ordem de aproximadamente 50,00%, levando em consideração o comportamento das 

contratações já realizadas no âmbito da administração pública estadual. Por seu turno, uma vez 

contratados e executados, como foi o caso das obras do FINISA I, tem-se, inicialmente, possível 

superfaturamento da ordem de 50,00% no valor total dos objetos relativos à Pavimentação em 

Paralelepípedo, podendo esse percentual variar conforme a apresentação e constatação dos reais 

preços contratados e pagos. Nesse particular, como o valor global da respectiva Prestação de Contas 

relativa ao objeto Pavimentação em Paralelepípedo foi de R$ 49.320.844,59, há um 

superfaturamento intrínseco da ordem de aproximadamente R$ 24.660.422,29 (aproximadamente 

vinte e cinco milhões de Reais). 

Vencida a etapa elucidativa e dando prosseguimento à análise com os dados numéricos 

apresentados na Prestação de Contas, observou-se que, até a presente análise, 09 (nove) órgãos 

estaduais foram responsáveis por efetivar as licitações e respectivas contratações e execuções do 

objeto em apreço (Pavimentação em Paralelepípedo), conforme se depreende do gráfico abaixo: 

Figura 2 – Percentual de aplicação de recursos em Pavimentação em Paralelepípedo por Órgão 

 

Fonte: DFENG-TCE/PI 

Dessa forma, como não houve a disponibilização das planilhas orçamentárias das respectivas 

medições que deram suporte aos pagamentos efetuados em cada órgão onde que se efetivaram as 

devidas contratações, é necessário a extensão e aprofundamento da análise do presente trabalho para 

se ter acesso a outros documentos disponíveis. Dessa feita, após aplicação da metodologia da Curva 

ABC, verificou-se que 88% dos recursos (0,88 x R$ 49.320.844,59 = R$ 43.402.343,24) aplicados 
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no objeto Pavimentação em Paralelepípedo foram levados a efeito por apenas 05 (cinco) órgãos, são 

eles: SETUR (28%), SECID (19%), IDEPI (17%), SEINFRA (13%) e CCPR (11%), conforme 

se depreende da Figura 02. 

Por essa razão, balizando-se pelos princípios da economia processual e para viabilizar o 

melhor entendimento e celeridade, a análise primeira dos recursos do FINISA I terão como escopo, 

os recursos aplicados no objeto “Pavimentação em Paralelepípedo” pelos Órgãos retromencionados 

no exercício financeiro de 2017. 

 

4 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta DFENG concluiu que a execução contratual referente ao objeto em 

apreço, incorreu em desobediência aos Princípios Fundamentais da Administração Pública, 

notadamente o da eficiência e o da economicidade, bem como à legislação vigente, na qual se 

incluem a Constituição Federal e as legislações específicas e normativos mencionados no corpo da 

presente Informação, listados no Quadro 01, após restar comprovado que a execução contratual dos 

mencionados objetos foram realizadas com sobrepreço, oriundo da orçamentação inicial do item já 

transcrito e com o consequente superfaturamento em montante a ser quantificado mediante 

verificação ou estimativa, em procedimento específico próprio. 

Quadro 01 – Síntese dos Achados 

ACHADO FUNDAMENTAÇÃO 

Sobrepreço e superfaturamento por sobrepreço relativo ao 

serviço de pavimentação, ocasionados por superestimação 

no preço do insumo paralelepípedo. 

Constituição Federal, Art. 37, caput. 

Lei nº 8.666/1993, art. 12, III. 

Acórdão TCE-PI Nº 990/17 

Prática de ato antieconômico que resultou em dano ao erário 

Art. 86 da Constituição Estadual do Piauí. 

Arts. 173 a 175 do Regimento Interno do 

TCE-PI. 

Art. 68, III da Lei Orgânica do TCE-PI 

INº 03/2014 TCE-PI 

Ressalta-se que as referidas constatações apontadas não elidem qualquer outra análise que, 

porventura, possa ser considerada para fins de fiscalização inerente ao procedimento licitatório em 

apreço. 

5 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO  
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Diante dos fatos analisados e com o intuito de viabilizar a materialidade e autoria das 

constatações presentes no Quadro 01, nos termos do Art. 86 da Constituição Estadual do Piauí, dos Arts. 

173 a 175 do Regimento Interno do TCE-PI, do Art. 68, III da Lei Orgânica do TCE-PI e da INº 03/2014 

TCE-PI esta Unidade Técnica SUGERE: 

5.1 Que seja viabilizada instauração de Tomada de Contas Especial para apuração de fatos, 

identificação de responsáveis e quantificação de danos, no caso em apreço, nos 05 (cinco) 

órgãos onde os recursos foram executados em maior relevância, identificados após aplicação 

da metodologia da Curva ABC, ocasião em que 88% (R$ 43.402.343,24) dos recursos 

foram aplicados no objeto Pavimentação em Paralelepípedo, são eles: SETUR (28%), 

SECID (19%), IDEPI (17%), SEINFRA (13%) e CCPR (11%), conforme se depreende 

da Figura 02, devido aos atos considerados antieconômicos. 

Por fim, esta Divisão Técnica coloca-se a disposição do Exmo. Sr. Relator para demais 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Teresina, 19 de Dezembro de 2018. 
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