
Foto 7 - Local de espera para instalação de ventosa
do sistema adutor, à margem da Rodovia PI-243

8 - Reservatório n° l, em construção, localizado
no trecho entre a Barragem Estreito e a Estação de
Bombeamento n° 2, em Francisco Macedo-PI
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Foto 9 - Estação de Bombeamento n° 2 e Tanque
Unidirecional (TAU), localizados em Francisco
Macedo-PI

Foto 11 - Escavação de vala em material de l1

categoria, no trecho em Marcolância-PI
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Foto 10 - Detalhe do Tanque Unidirecional (TAU)
localizado ao lado da Estação de Bombeamento n° 2

~

Foto 12 — Tubos de 200mm de diâmetro, assentados à
margem da Rodovia BR-316, em MarcoIândia-PI
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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

l - DADOS BÁSICOS

TC n.° 014.246/2005-3 Fiscalis n° 1139/2005

Ministro Relator: Valmir Campeio

DA FISCALIZAÇÃO:

Modalidade: Inspeção

NX Ato originário: Despacho do Relator, Exmo. Sr. Ministro Valmir Campeio.

Objeto da Auditoria: Apurar representação sobre possíveis irregularidades nas obras de
construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, cujos recursos financeiros são
oriundos do Convénio n° 158/2003, firmado entre o Departamento Nacional de Obras
Contas as Secas-DNOCS e o Governo do Estado do Piauí, por sua Secretaria de Infra-
Estrutura (SEINFRA).

Ato de Designação: Portaria de Fiscalização SECEX-PI n.° 1638, de 24 de outubro de
2005.

Período abrangido pela auditoria: janeiro/1999 a novembro/2005.

Período de Realização: 27/10/2005 a 04/11/2005

Equipe de Inspeção: Trifônio Silva Fontinele - ACE - Mat. TCU n° 808-7

Q~ Jesualdo Cavalcanti Barros Filho - ACE - Mat. TCU n.° 4645-0

DA ENTIDADE AUDITADA:

Entidade: Secretaria de Infra-Estrutura do Governo do Estado do Piauí - SEINFRA

Jurisdição TCU: SECEX/PI

Responsáveis pela Entidade:

Nome; BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS
CPFn.° 065.952.353-15
Cargo: Secretário de Infra-Estrutura
Endereço:

Nome: JOSÉ RONCALI COSTA PAULO
CPFn.° 180.858.903-30
Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos do Governo do Estado do Piauí
Endereço:
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PR/PI
Ifls. 71-vsms Fls. 68

Nome: ROBERTO BRODER
CPFn.° 022.423.973-20
Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos do Governo do Estado do Piauí, em

Exercício
Endereço: Av. Noronha Almeida, 2050 - Apt 1402 - Bairro São João, CEP 64045-500 ~

Teresina-PI

Nome: LUCIANO DO REGO MOTTA VELOSO
CPFn.° 395.675.833-15
Cargo: Presidente da Comissão Especial de Licitação, da então Secretaria de Obras e

Serviços Públicos do Governo do Estado do Piauí
Endereço: Av. Jockey Club, 1021 - Bairro Jockey Club - CEP 64049-240, Teresina-PI

Nome: VALTER DA SILVA BARROS
CPF n.0 151.412.503-00
Cargo: Membro da Comissão Especial de Licitação, da então Secretaria de Obras e

Serviços Públicos do Governo do Estado do Piauí
Endereço: Rua Território Fernando de Noronha, 3329 - Bairro Aeroporto -

CEP 64000-000, Teresina-PI

Nome: MÁRCIA MARIA VASCONCELOS
CPFn.°337.514.713-91
Cargo: Membro da Comissão Especial de Licitação, da então Secretaria de Obras e

Serviços Públicos do Governo do Estado do Piauí
Endereço: Conjunto Residencial Canadá, Quadra B - Casa 04 - Bairro Vale Quem Tem,

CEP 64057-400 - Teresina-PI

Nome: IRENE FERREIRA DA SILVA
CPFn.°077.810.593-87
Cargo: Presidente da Comissão de Licitação, da Secretaria de Infra-Estrutura do Governo

do Estado do Piauí
Endereço: Conjunto Sacy, Quadra 13, Casa 12 - Bairro Sacy

CEP 64020-200 - Teresina-PI

Nome: JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO FILHO
CPF n.° 199.635.993-20
Cargo: Membro da Comissão Licitação, da Secretaria de Infra-Estrutura do Governo do

Estado do Piauí
Endereço: Rua Canadá, 2070 - Bloco 203 - Bairro Cristo Rei

CEP 64016-610 - Teresina-PI

Nome: ELIVAL BENTO PEREIRA
CPF n.° 574.341.664-87
Cargo: Membro da Comissão Licitação, da Secretaria de Infra-Estrutura do Governo do

Estado do Piauí
Endereço: CJ Quadra 12 - Bloco 06 - Apto. 203 - Bairro Morada Nova

CEP 64000-020 - Teresina-PI
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2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento da Portaria de Fiscalização n.° 1638, de 24 de outubro de 2005, do
Secretário da SECEX-PI, foi realizada Inspeção na Secretaria de Infra-Estrutura do Governo do
Estado do Piauí, nas obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, visando apurar a
representação de irregularidades na gestão dos recursos do Convénio n° 158/2003, para subsidiar o
exame do processo TC-014.246/2005-3.

Consta dessa representação a informação a respeito de que, na concepção do Sistema
Adutor do Sudeste Piauiense, previa-se como ponto de captação d'água a adutora oriunda da
transposição do Rio São Francisco, em território pernambucano, no município de Araripina-PE,
dessa forma foi pactuado o Contrato AJ-n° 027/99, em 14/07/1999, com base no Projeto Básico
original do empreendimento.

A então Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo do Estado do Piauí-SOSP,
atual Secretaria de Infra-Estrutura-SEINFRA, realizou licitação, na modalidade Concorrência, de n°
001/98, que teve por objeto a contratação da construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense,
incluindo como encargo do contratado a elaboração do respectivo Projeto Executivo, em que seriam
beneficiados com abastecimento d'água 6 (seis) municípios do sudeste piauiense, a saber,
Marcolândia, Francisco Macedo, Alegrete do Piauí, São Julião, Caldeirão Grande do Piauí e Padre
Marcos. Como resultado do procedimento, sagrou-se vencedora do certame a Construtora Jurema
Ltda. com o valor de R$ 26.568.405,72, com a qual foi celebrado o mencionado Contrato AJ-n°
027/99, em 14/07/1999, com prazo de 1.080 dias para execução.

Assim, nessa representação são apresentadas como possíveis irregularidades as seguintes
ocorrências:

a) o Contrato AJ-n° 027/99, celebrado com Construtora Jurema Ltda. em 14/07/1999, não
tinha suporte em recursos orçamentário da União Federal, o que só veio a ocorrer a partir do
Convénio n° 158/2003 (SIAFI n° 503680), firmado com o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas-DNOCS, suportado no Programa de Trabalho n° 18.544.0515.1851.0676 (fl. 28), mediante
Nota de Empenho n° 2003NE001075, no valor de R$ 2.000.000,00 (fl. 20), razão pela qual a
primeira Ordem de Serviço para início das obras e serviços só foi expedida em 01/07/2004 (quase 5
anos após a assinatura desse contrato); para o exercício de 2005, o DNOCS empenhou despesas no
total de R$ 5.000.000,00, conforme Notas de Empenhos n°s 369 e 370 (fls. 22/27);

b) em face da não concretização das obras de transposição das águas do Rio São Francisco
(cujos projetos ainda se encontram em discussão, quanto à sua viabilidade técnica, económica e
política), a SEINFRA-PI, sucessora da extinta SOSP-PI, promoveu substanciais alterações no
Projeto Básico, e consequentemente, alterou o Contrato AJ-n° 027/99 (fls. 23/29-Anexo 1), com
vários termos aditivos, excluindo e acrescentando itens de serviços, de materiais e de equipamentos
(fls. 32/33-anexo 1);

c) dentre os itens de serviços excluídos, consta a obrigação de a contratada elaborar o
Projeto Executivo do empreendimento, cujo preço pactuado estava em R$ 450.000,00. Dessa forma,
contrariou-se as normas do Edital de Concorrência n° 001/98, que considerava esse serviço como
uma das parcela de maior relevância para efeito de habilitação dos licitantes.
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d) em decorrência dessa exclusão acima mencionada, a SEINFRA realizou a Tomada de
Preço n° 03/2004, coi tratando a vencedora do certame - a empresa Núcleo Engenharia Ltda. pelo
valor de R$ 529.302,00, conforme Contrato n° 79/2004, de 17/12/2004, para elaborar o projeto
executivo, cuja Ordem de Serviço data de 17/12/2004;

e) a planilha anexa ao Termo Aditivo n° 2 (fls. 32/34-Anexo 1) ao Contrato AJ-n°
027/99, não indicou as quantidades acrescidas e excluídas; do mesmo modo, não existem planilhas
de preços que fundamentem o valor atual do contrato, em anexo ao Termo Aditivo n° 3 (fls. 37/39-
Anexo l e fl. 9-v.p.);

f) realização das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, sem
que haja a fonte de captação de água concluída, a Barragem do Estreito, cuja obra encontra-se
paralisada desde 1998, tendo alcançado a execução física de apenas 46%. Não há previsão de data
de reeinício desse empreendimento, visto que ainda se encontra pendente de realização de licitação
para se contratar a elaboração do Projeto Básico da conclusão da obra, em cumprimento do Acórdão
n° 34/2005-TCU-Plenário (Processo TC - 015.651/2004-1).

g) há indício de restrição ao caráter competitivo da licitação, na Concorrência n° 001/98,
ao exigirem-se índices contábeis em valores elevados, constantes do item 3.2.1.1 do Edital, tais
como índice de Liquidez Geral > 4,0, índice de Liquidez Corrente > 5,5 e Endividamento Geral
<0}2;

h) há indício de restrição ao caráter competitivo da licitação, na Concorrência n° 001/98,
ao exigirem-se experiência na execução de adutora em F°F° K-7, D> SOOmm, quando, no Projeto
Básico que fundamentou a licitação, previa diâmetro máximo D=350mm, depois alterado para
D=300mm, conforme cláusula segunda do Termo Adotivo n° 3, de 03/12/2004 ao Contrato AJ-n°
027/99;

i) imprecisão quanto aos índices de reajuste do Contrato AJ-n° 027/99 (cláusula dez), na
forma trazida pelo Termo Aditivo n° 2 (cláusula segunda), que passou a ser constituído segundo a
"bolsa de índices" indicados pelo DNOCS, quando o índice previsto no item 10.1 do Edital da
Concorrência era a Coluna 38 (Terraplanagem) publicada pela revista Conjuntura Económica da
Fundação Getúlio Vargas.

Nessa Inspeção, foram abordadas questões sobre os aspectos da gestão dos recursos, com
foco nos processos de licitação; verificação da compatibilidade dos preços do contrato, com os
preços de mercado; movimentação da conta bancária do específica do convénio; medições e
pagamentos efetuados; prestação de contas.

Nos trabalhos de inspeção, buscaram-se informações e documentos a respeito da situação
relatada na representação. Foram realizadas visitas aos trechos em execução das obras do Sistema
Adutor, nos municípios de Padre Marcos, Francisco Macedo e Marcolândia, todos no Estado do
Piauí.
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Assim, além dessas possíveis ocorrências de irregularidades apontadas na representação,
foram constatadas outras, em que se constituíram em questões de auditoria a serem respondidas, no
tópico relativo aos Achados da Inspeção, a seguir.

o

3 - ACHADOS DA INSPEÇÃO

3.1. Achado: Pagamentos efetuados relativos a serviços e aquisição de materiais, sem que
houvesse o projeto executivo concluído e aprovado, para se definir o que deveria ser
executado nas obras.

3.1.1. Situação Encontrada:

A primeira ordem de serviço relativa ao Contrato n° 027/99, firmado com a Construtora
Jurema Ltda. data de 01/07/2004. Assim, para início do objeto desse contrato, como primeira ação,
fazia-se necessária a elaboração do Projeto Executivo. No entanto, de acordo com o Termo Aditivo
n° 2, esse serviço foi excluído desse contrato, que estava previsto como encargo dessa empresa.

Objetivando contratar firma para elaborar o Projeto Executivo das obras do sistema adutor, a
SEINFRA promoveu a Tomada de Preços n° 04/2004, da qual sagrou-se vencedora a empresa
Núcleo Engenharia Ltda., sendo firmado em 17/12/2004 o Contrato n° 79/2004 e na mesma data
emitida a 1a Ordem de Serviço. Os primeiros documentos produzidos por essa empresa relativos ao
Projeto Executivo datam de março de 2005, tendo sido ainda realizada uma revisão desse projeto
com data de novembro/2005, mas ainda se encontram pendentes de aprovação pela SEINFRA e
DNOCS, para efeito de validade de sua aplicação na execução das obras.

Entretanto, foram efetuados à Construtora Jurema Ltda. pagamentos dos valores de R$
100.000,00 e R$ 997.991,19, respectivamente, em 09/09/2004 e 22/12/2004, relativos às 2 (duas)
primeiras medições, sem que existisse o Projeto Executivo elaborado pela nova contratada, pois não
houvesse tempo hábil para tal feitura. Foram pagos ainda os seguintes valores, sem que tal projeto
fosse concluído e aprovado, para dar suporte aos pagamentos da 3a à 15a medições do que foi
realizado:

MEDIÇÃO

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

ir
12a

13a

14a

15a '

VALOR Po
(R$)

582.360,50
58.353,27

209.750,49
1.290.659,12

198.195,96
100.848,38
191.127,12
46.624,14

192.011,25
157.342,23
130.750,82
409.116,14

34.860,01
1.553,27

47.689,27

VALOR
REAJUSTAMENTO

415.630,69
41.646,73

149.698,92
921.143,41
182.159,40
103.600,44
187.637,17
48,666,13

191.025,02
155.992,44
125.741,01
434.062,48
33.873,67

1.386,37
52.310,73

VALOR TOTAL
DA MEDIÇÃO

997.991,19
100.000,00
359.449,41

2.211.802,53
380.355,36
204.448,82
378.764,29
95.290,27

383.036,27
313.334,67
256.491,83
843.178,62
68.733,68
2.939,64

100.000,00

FONTE DOS
RECURSOS

DNOCS
Contrapartida

DNOCS
DNOCS
DNOCS
DNOCS

Contrapartida
DNOCS
DNOCS
DNOCS
DNOCS
DNOCS
DNOCS
DNOCS

Contrapartida
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TOTAL
1.329.705,02
4.980.946,99

1.450.261,46
4.494.836,07

2.779.966,48
9.475.783,06

DNOCS

3.1.2. Critério: art. 7°, incisos I a III, § 1° e § 6°, da Lei n° 8.666/93.

3.1.3. Evidência: Edital da Tomada de Preços n° 03/2004 (fls. 117/157-Anexo 1); Contrato n°
79/2004 (fls. 41/51- Anexo 1); 1a Ordem de Serviço (fl. 52- Anexo 1).

3.1.4. Causa: Não observância da ordem das etapas a que se refere o art. 7° e seu § 1°5 da Lei n°
8.666/93: Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução das obras e serviços.

3.1.5. Efeito: Pagamento e execução das obras sem a existência do projeto executivo.

3.1.6. Conclusão:
Ficou constatado que houve pagamento de valores à Construtora Jurema Ltda.5 relativos a

medições efetuadas, sem fundamento em projeto executivo, visto que este não existia,
caracterizando-se infringência do art. 7° e seu § 1°, da Lei n° 8.666/93, ao não se observar a ordem
das etapas a que se referem os incisos I a III do art. 7°: projeto básico, projeto executivo e execução
das obras e serviços. Tal infringência deste dispositivo legal "implica a nulidade dos atos ou
contratos realizados e a responsabilização de quem lhes tenha dado causa''1, conforme § 6° do art.
7° da Lei n° 8.666/93.

3.1.7. Proposta de encaminhamento: Audiência do responsável, Sr. Bertolino Marinho Madeira
Campos, para apresentar razões de justificativa a respeito de medições de serviços e pagamentos
efetuados, sem que houvesse o projeto executivo concluído e aprovado pela Administração,
caracterizado infringência do disposto no art. 7°, incisos I a III, e § 1°, da Lei n° 8.666/93,
considerando-se ainda as consequências a que se refere o § 6° do art. 7°.

3.2. Achado: Termos Aditivos alterando o Contrato AJ-n° 027/99 não indicam os quantitativos
acrescidos e excluídos

3.2.1. Situação Encontrada:

Ao se firmar o 2° Termo Aditivo ao Contrato AJ-n° 027/99, houve a inclusão de novos
materiais e serviços e exclusões, no entanto, a planilha anexa a esse termo não indicou as
quantidades acrescidas e excluídas; do mesmo modo, não existem planilhas de preços que
fundamentem o valor atual do contrato, com a alteração trazida no anexo ao Termo Aditivo n° 3
(fls. 37/39-Anexo l e fl. 9-v.p), fixando o valor do contrato para R$ 22.914.691,96.

O Projeto Executivo, ora em fase final de revisão, traz alterações significativas aos
quantitativos inicialmente previstos, apontando para um valor final em muito superior ao preço
acima mencionado. A título de exemplo desses acréscimos, o próprio órgão contratante informa,
ainda em 11/08/2005, no Ofício n° 00553-SEINFRA (fls. 49/54-volume principal), que o item
escavação em material de 3a categoria (rocha) passaria de 10% do volume total a ser escavado para
50%, e que o valor total do empreendimento ficaria em torno de R$ 27.764.169,52.

O documento intitulado Projeto Executivo da Adutora do Sudeste Piauiense - Orçamento
Resumo - Revisão l - Relatório RI 9, datado de novembro 2005, posterior ao expediente citado

iin valor Ha (\& 90 400 1 7
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Sobre este valor há, ainda, uma ressalva. Ele não considera o valor referente aos
equipamentos das estações elevatórias. A mudança no sistema de bombeamento, em decorrência da
mudança do local de captação de água, de Araripina-PE para a Barragem Estreito, em Padre
Marcos-PI, implicou aumento do número de estações elevatória de l (uma) prevista no contrato
original, para 5 (cinco), além da adição ao projeto original de 12 (doze) Tanques de Alimentação
Unidirecional (TAU) e 4 (quatro) Reservatórios de Equalização-Stand Pipes.

O valor do equipamento destas 05 (cinco) novas estações simplesmente não integram estas
estimativas, nem a exposta pelo gestor em seu Ofício n° 00553-SEINFRA, nem a do Relatório RI 9
citado, e , veja-se, o contrato original incluía o equipamento de bombeamento, embora em número
de l (um), como previa a concepção original do projeto básico. Consoante informações obtidas
junto à SEINFRA, tais equipamentos seriam excluídos do projeto e licitados autonomamente,
contudo, não existia, até o momento da realização da inspeção, nenhuma ação concreta do órgão
neste sentido.

Tais alterações, embora não contempladas ainda contratualmente, já se encontram em fase
de execução física, conforme constatadas em inspeção "in loco" pela Equipe desta SECEX-PI
(vejam-se fotos à fl. 66-Vol.Principal, fotos 08/10).

3.2.2. Critério: art. 55, inciso III; art. 60, parágrafo único; e art. 65 inciso I, alínea "b", todos da
Lei n° 8.666/93.

3.2.3. Evidência: Termo Aditivo n° 2 (fls. 32/34-Anexo 1) ao Contrato AJ-n° 027/99; Termo
Aditivo n° 3 (fls. 37/39-Anexo l e fl. 9-v.p.); Projeto Executivo da Adutora do Sudeste Piauiense -
Orçamento Resumo - Revisão l - Relatório RI 9 (Anexo 3, volume 2); Ofício n° 00553-SEINFRA
(fls. 49/54vp); e fotos 8/10 à fl. 66, volume principal.

3.2.4. Causa: Falta de definição precisa dos quantitativos acrescidos e suprimidos em decorrência
de alterações no projeto.

3.2.5. Efeito: Dificuldade para se avaliar a observância dos limites de acréscimo e diminuição nas
alterações contratuais; imprecisão quanto ao valor do contrato; execução de obras sem cobertura
contratual.

3.2.6. Conclusão: Nas alterações contratuais, a falta de indicação dos quantitativos acrescidos e
excluídos implica a indefinição do valor do contrato, infringindo-se o art. 55, inciso III e art. 65,
inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.666/93. Não existe termo aditivo que ampare a execução das obras
em andamento. Portanto, falta previsão contratual que vincule a planilha ora elaborada pela autora
do projeto executivo.

3.2.7. Proposta de encaminhamento: Audiência do Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos, a
respeito da infringência do art. 55, inciso III; art. 60, parágrafo único; e art. 65 inciso I, alínea "b",
todos da Lei n° 8.666/93, nas seguintes ocorrências:

a) a planilha anexa ao Termo Aditivo n° 2 ao Contrato AJ-n° 027/99 não indica as
quantidades acrescidas e excluídas;

b) do mesmo modo, não existem planilhas de preços que fundamentem o valor atual do
contrato, em anexo ao Termo Aditivo n° 3;
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c) não existe termo aditivo ao Contrato AJ-n° 027/99 que ampare a execução das obras em
andamento, posto que estas têm como deferência o novo projeto básico, não incorporado
ainda ao objeto do contrato.

3.3. Achado: Alteração significativa do objeto do Contrato AJ-n° 027/99, em 14/07/1999

3.3.1. Situação Encontrada:

O Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, na concepção do Projeto Básico original, previa
como ponto de captação d'água a Adutora do Oeste, oriunda da transposição do Rio São Francisco,
em Araripina-PE.

Para realizar o empreendimento, a então Secretaria de Obras e Serviços Públicos do
Governo do Estado do Piauí-SOSP, atual Secretaria de Infra-Estrutura-SEINFRA, realizou
licitação, na modalidade Concorrência, de n° 001/98. Como resultado do procedimento, sagrou-se
vencedora do certame a Construtora Jurema Ltda. com o valor de R$ 26.568.405,72, com a qual foi
celebrado o Contrato AJ-n° 027/99, em 14/07/1999, incluindo como encargo do contratada a
elaboração do respectivo Projeto Executivo, em que seriam beneficiados com abastecimento
d'água 6 (seis) municípios do sudeste piauiense, a saber, Marcolândia, Francisco Macedo, Alegrete
do Piauí, São Julião, Caldeirão Grande do Piauí e Padre Marcos.

Desde a data da assinatura desse contrato até 01/07/2004 (data da emissão da 1a Ordem de
Serviço), não houve movimentação no sentido de se iniciarem os serviços de implantação da obra.

Nesse ínterim, no início de 2003, a então SOSP começou a envidar estudos no sentido de
alterar a fonte de abastecimento do sistema adutor, ao argumento do provável surgimento de
dificuldades decorrentes do envolvimento de mais de uma unidade da federação (Piauí e
Pernambuco), na operacionalização do sistema.

Aquela Secretaria vislumbrou a possibidade de utilizar a água acumulada na Barragem
Estreito, no Município de Padre Marcos-PI, localizado próximo ao traçado de um dos ramais do
sistema adutor.

Consultada a Companhia de Desenvolvimento do Piauí - COMDEPI, entidade integrante da
estrutura do Governo do Estado do Piauí, responsável pela construção da obra da referida barragem,
houve a manifestação favorável à captação d'água, com a ressalva de que a obra não se encontrava
concluída, sendo necessário de qualquer forma a realização de estudo hidrológico da bacia, de modo
a aferir o potencial para atender a demanda de abastecimento.

Acerca das providências adotadas a partir deste momento, para adequação do projeto básico
então vigente, diante das alterações ora em estudos, o presente relatório consigna relato em tópico
próprio.

Em face dessa alteração do ponto de captação de água, de Araripina para a Barragem
Estreito, o Projeto Básico foi readequado, trazendo-se substanciais modificações e desnaturando-se
a concepção inicial do projeto do sistema adutor, que havia servido de suporte à licitação e ao
contrato. Resultando, portanto, em substancial alteração do objeto contratado.

Como se observa na comparação entre as planilhas de quantitativos do contrato original e
do novo projeto básico, citam-se, como exemplos dessa mudança, os seguintes:
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Com a alteração do ponto de captação, que de início contemplava o bombeamento d'água
de Araripína-PE para a'Marcolândia-PI, modifica-se o próprio sentido do fluxo da água. Antes, a
água seria captada em Araripina, com apenas l (uma) estação de bombeamento, e distribuída para a
região a ser beneficiada, a partir de Marcolândia, por gravidade, sem necessidade de qualquer
equipamento de bombeamento, numa extensão de 134.640m de tubos.

Nessa nova concepção do sistema adutor, em toda a região, a água será distribuída com a
utilização de equipamentos hidráulicos, totalizando 5 (cinco) estações elevatórias, 12 (doze)
Tanques Unidirecionais (TAU) e 4 (quatro) Reservatórios de Equalização, beneficiando, além do 6
(seis) municípios inicialmente previstos no contrato, os municípios de Jaicós, Belém do Piauí, Vila
Nova do Piauí e Campo Grande do Piauí, passando a extensão para 149.415,55m de tubos.

Ressalte-se que houve significativas alterações no diâmetro da tubulação utilizada. A
mudança do ponto de captação implicou a exclusão do trecho Araripina - Marcolândia, com
substituição dos 24.780m de tubos de diâmetro de 350mm, por 16.01 Im de tubos de diâmetro de
300mm.

Houve também a exclusão da obrigação de a contratada elaborar o Projeto Executivo, no
valor de R$ 450.000,00. De igual modo, foram excluídos do contrato os itens de serviços relativos
ao Acompanhamento Técnico da Obra (serviço de supervisão), no valor de R$ 810.000,00. Tal
exclusão totaliza R$ 1.260.000,00, a preços de 26/02/1999 (data base do contrato).

Dessa forma, o valor do contrato em vigor, de acordo do 3° Termo Aditivo, é de R$
22.914.691,96. Entretanto, o valor do empreendimento, segundo a última versão do Projeto
Executivo, considerando as alterações retromencionadas, alcança o montante de R$ 33.937.491,28,
o que representará acréscimo 48,1%, se todas as modificações forem absorvidas pelo contrato
vigente.

Cabe ressaltar, por último, que o custeio da elaboração da readequação do Projeto Básico,
ocorreu às expensas da própria contratada, a Construtora Jurema, conforme registro no item 3.7 do
presente Relatório.

3.3.2. Critério: art. 3° da Lei n° 8.666/1993; art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal;
Acórdão n° 1428/2003-TCU-Plenário; Decisão n° 215/1999-TCU -Plenário.

3.3.3. Evidência: Termos Aditivos n°s 2 e 3 ao Contrato AJ-n° 027/99, em 14/07/1999 (fls. 23/29
do Anexo 1); Projeto Básico readequado contido no Anexo 3; tratativas entre DNOCS, Construtora
Jurema Ltda. e SEINFRA/PI, às fls. 01/56 do Anexo 5.

3.3.4. Causa: Não observância da lei, ao não se realizar nova licitação para contratar o executor da
obra.

3.3.5. Efeito: Execução de objeto diverso do que fora licitado e originalmente contratado.

3.3.6. Conclusão:

Houve alteração do objeto do Contrato n° AJ-027/99, firmado com a Construtora Jurema
Ltda.

Veja-se que a magnitude destas alterações acaba por invalidar a licitação anteriormente
realizada como certame válido para a adjudicação do objeto, eis que muitos dos serviços elencados
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como relevantes para efeito de habilitação técnica foram retirados ou tiveram sua participação
relativa diminuída em relação ao conjunto da obra, os próprios parâmetros foram assim alterados.

Nesse ponto, de notar que o serviço de elaboração do projeto executivo da obra, tido por
relevante, nos moldes tratados retro, acabou sendo excluído do contrato.

Ora, a própria alteração do projeto na extensão e natureza do objeto contratado,
posteriormente à licitação, já compromete a isonomia do certame. Uma das razões da exigência de
projeto básico nos moldes alvitrados no art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93 é permitir a ampla
participação dos interessados. Somente tendo uma ideia precisa do que pretende realizar a
Administração é que habilitar-se-á, dentre os potenciais interessados, o maior número possível de
concorrentes. Entender o contrário é possibilitar que a Administração estipule genericamente o
objeto a realizar, completando-o, quando da realização, o que, por óbvio, não se mostra consentâneo
com a igualdade, a impessoalidade e a eficiência, princípios constitucionais diretores da
Administração Pública.

Não se diga, ainda, que tais mudanças pegaram a Administração de surpresa e que a
realização de nova licitação traria prejuízo ao andamento das obras. Saliente-se a situação em que a
obra passou longo período, praticamente cinco anos, sem se iniciar. Quando da expedição da 1a

ordem de serviços, já em 01/07/2004, já havia sido formulado novo projeto básico readequado
(setembro/2003) que encampava as alterações na obra. Teve a Administração, pois, com
antecedência ao início das obras, ciência das profundas modificações pelas quais passara o objeto a
executar.

Certo, de qualquer modo, é que ante às profundas modificações na concepção da obra, o
mais razoável, em homenagem aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da
isonomia, seria a Administração providenciar a realização de novo procedimento licitatório.

G

3.3.7. Proposta de encaminhamento: Audiência.do responsável, Sr. Bertolino Marinho Madeira
Campos, para apresentar razões de justificativa a respeito da seguinte ocorrência:

- alteração do Projeto Básico que serviu de suporte para a realização da Concorrência n°
01/98, tanto quantitativo quanto qualitativamente, com a exclusão e inclusão de diversos itens
novos por meio do Termo Aditivo n° 3, de 03/12/2004, ao Contrato n° AJ-027/99, firmado entre o
Governo do Estado do Piauí - Secretaria de Infra-Estrutura-SEINFRA e a empresa Construtora
Jurema Ltda., violando-se o art. 3° da Lei n° 8.666/93 e o art. 37, caput e inciso XXI, da
Constituição Federal, uma vez que não foram observados os princípios da vinculação ao
instrumento convocatório, pois o novo objeto é totalmente diferente daquele inicialmente licitado; e
o da isonomia, tendo em vista que foi dado direito à vencedora da licitação de apresentar um novo
projeto completamente distinto do licitado, oportunidade essa que não foi oferecida aos demais
licitantes; nem foi assegurada a obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública.

3.4. Achado: O processo licitatório referente à Concorrência n° 01/98 e o Contrato AJ-n° 027/99,
celebrado em 14/07/1999, entre a então Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo
do Estado do Piauí e a Construtora Jurema Ltda., são anteriores à data da assinatura do
Convénio n° 158/2003.

3.4.1. Situação Encontrada:
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O Contrato AJ-n° 027/99, celebrado com Construtora Jurema Ltda. em 14/07/1999, não
tinha suporte em recursos orçamentário da União Federal, para execução das obras do Sistema
Adutor do Sudeste Piauiense, que só veio a ocorrer a partir do Convénio n° 158/2003 (SIAFI n°
503680), firmado em 31/12/2003 entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-
DNOCS e o Governo do Estado do Piauí - Secretaria de Infra-Estrutura (SEINFRA), suportado no
Programa de Trabalho n° 18.544.0515.1851.0676 (fl. 28), mediante Nota de Empenho n°
2003NE001075, no valor de R$ 2.000.000,00 (fl. 20).

Exatamente, pela falta de recursos, sejam orçamentários e financeiros, é que a primeira
Ordem de Serviço para início das obras e serviços só foi expedida pela SEINFRA em 01/07/2004
(quase 5 anos após a assinatura desse contrato), a partir da liberação dos recursos financeiros
relativos à primeira parcela de R$ 1.000.000,00 em 07/07/2004, mediante Ordem Bancária n°
2004OB901610. A segunda parcela, à conta dessa nota de empenho, foi transferida em 22/12/2004,
pela Ordem Bancária n° 2004OB903777.

Nos exercícios de 2004 e 2005, com base nesse convénio, o DNOCS alocou para o
empreendimento os seguintes recursos:

Termo
Aditivo

01
02
03
04

05

Nota de
Empenho

2004NE000928
2004NE000951
2004NE000950
2004NE000996
2004NE000997
2005NE000369
2005NE000370

TOTAIS

Valor (R$)

3.787.679,16
1.000.000,00
4.000.000,00
123.000,00
877.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00
14.787.679,16

Programa de
Trabalho

18.544.0515.1851.0002
10.512.0122.3861.0174
10.512.0122.3861.0174
18.544.0515.1851.0002
18.544.0515.1851.0002
10.512.0122.3861.0001
10.512.0122.3861.0022

Valor Liberado
(RS)

3.787.679,16
1.000.000,00
4.000.000,00
123.000,00
877.000,00

—

9.787.679,16

Data

29/12/2004
26/09/2005
26/09/2005
19/08/2005
19/08/2005

—

Para o exercício de 2005, o DNOCS empenhou despesas no total de R$ 5.000.000,00,
conforme Notas de Empenhos n°s 369 e 370 (fls. 22/27), mas até a data de elaboração deste
relatório, não houve liberação dos respectivos recursos financeiros.

Ressalte-se que, de acordo com a Cláusula Terceira do Convénio, incisos I e II (fls. XX),
competia aos partícipes, no que concerne ao procedimento licitatório, o seguinte:

"/ - Ao DNOCS compete;
(...)
c) examinar e aprovar o procedimento licitatório que será promovido pelo ESTADO,

relativo ao objeto do presente Convénio, condicionando o repasse dos recursos
mencionados na alínea 'a ', supra, a essa aprovação "; (grifamos)

"II - Ao ESTADO compete:
(...)
d) executar as atividades previstas no objeto deste Convénio, observando

rigorosamente os procedimentos licitatórios, de acordo com a legislação aplicável";

Ainda, a respeito do procedimento licitatório, a Cláusula Décima Terceira, do convénio,
estabelece que constitui causa para rescisão dessa avença:
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"d) a eventual desaprovação, pelo DNOCS, procedimento licitatório, na fornia prevista
na alínea 'c', inciso I, da Cláusula Terceira ".

Da leitura desses dispositivos do convénio, observa-se que o Governo do Estado do Piauí -
Secretaria de Infra-Estrutura (SEINFRA) deveria realizar novo procedimento licitatório para
contratar o executor das obras e serviços do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense. Entretanto,
aproveitou-se o procedimento da Concorrência n° 01/98 e o contrato dele decorrente.

Acrescente-se a informação de que houve liberação dos recursos financeiros desse convénio
à SEINFRA, pressupondo-se que ocorreu por parte do DNOCS a aprovação ou acolhimento desse
procedimento licitatório como vinculado ao Convénio em pauta, na forma da Cláusula Terceira,
inciso I, alínea "c", acima transcrita.

3.4.2. Critério: art. 7°, § 2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93; Cláusula Terceira do Convénio n° PGE-
158/2003.

3.4.3. Evidência: Edital da Concorrência n° 01/98 (fls. 53/72-Anexo 1); Contrato AJ-n° 027/99
(fls. 23/29-Anexo 1); Nota de Empenho n° 2003NE001075 (fl. 20-vp); 1a Ordem de Serviço (fl. 19-
Anexo 1); e Termo de Convénio às fls. 92/103 do Anexo 5.

3.4.4. Causa: Descumprimento da Lei e de cláusula do convénio; Ausência de dotação
orçamentaria que assegurasse o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços.

3.4.5. Efeito: Obra iniciada quase 5 anos após a contratação, em face da falta de recursos
orçamentários para dar suporte ao compromisso assumido.

3.4.6* Conclusão:

Na época em que foi realizada a Concorrência n° 01/98 e assinado em 14/07/1999 o
Contrato n° 027/99 com Construtora Jurema Ltda., não havia recursos orçamentários que
assegurassem o pagamento do compromisso assumido. Por isso, houve infiingência do art. 7°, § 2°,
inciso III, da Lei n° 8.666/93, ao se realizar a licitação para contratar a execução das obras de
construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.

Como se observa, a primeira Ordem de Serviço (fl. 19-Anexo 1), para início das obras e
serviços, só foi expedida pela SEINFRA em 01/07/2004, decorridos quase 5 anos após a assinatura
desse contrato, em 14/07/1999. O efetivo suporte em recursos orçamentários para o
empreendimento só ocorreu a partir do Convénio n° 158/2003, firmado com o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, no Programa de Trabalho n° 18.544.0515.1851.0676
(fl. 28), mediante Nota de Empenho n° 2003NE001075, no valor de R$ 2.000.000,00 (fl. 20).

Da mesma forma, houve infiingência da Cláusula Terceira do Convénio n° 158/2003, visto
que o procedimento licitatório de que trata a Concorrência n° 01/98 e o contrato dele decorrente
não poderiam ser aproveitados como vinculados a esse Convénio, por serem anteriores à sua
vigência.

Conclui-se que o Governo do Estado do Piauí - Secretaria de Infra-Estrutura (SEINFRA)
deveria ter realizar novo procedimento licitatório para contratar o executor das obras e serviços do
Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.
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Vê-se que também que houve por parte do DNOCS a aprovação ou acolhimento, de forma
irregular, desse procedimento licitatório da Concorrência n° 01/98 o do respectivo Contrato AJ-n°
027/99, como vinculados aos Convénio n° 158/2003.

3.4,7. Proposta de encaminhamento: Audiência dos responsáveis, a seguir indicados, para
apresentarem razões de justificativas a respeito das seguintes ocorrências:

a) Srs. JOSÉ RONCALI COSTA PAULO, ROBERTO BRODER e LUCIANO DO REGO
MOTTA VELOSO:

- realização da processo licitatório referente à Concorrência n° 01/98 e assinatura do
Contrato AJ-n° 027/99, celebrado com Construtora Jurema Ltda. em 14/07/1999, para construção
do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, quando não havia suporte em recursos orçamentários,
caracterizando infiingência do art. 7°, § 2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93. O efetivo suporte em
recursos orçamentários para o empreendimento só ocorreu a partir do Convénio n° 158/2003,
firmado em 31/12/2003 entre a Secretaria de Obras e Serviços Públicos-SOSP e o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, no Programa de Trabalho n° 18.544.0515.1851.0676
(fl. 28), mediante Nota de Empenho n° 2003NE001075, no valor de R$ 2.000.000,00 (fl 20).

b) Bertolino Marinho Madeira Campos:

- utilização do Concorrência n° 01/98 e do Contrato AJ-n° 027/99, celebrado com
Construtora Jurema Ltda. em 14/07/1999, para construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense,
como suporte para execução do objeto do Convénio n° 158/2003 firmado com o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, infiingindo-se a Cláusula Terceira, inciso II, alínea
"d", desse convénio, quando se deveria ter realizado novo procedimento licitatório, por serem a
Concorrência n° 01/98 e o Contrato AJ-n° 027/99 anteriores à vigência do convénio, portanto em
desacordo com o art. 7°, § 2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

c) Sr. Eudoro Walter de Santana (CPF 001.522.423-68), Diretor Geral do DNOCS:

- aprovação da Concorrência n° 01/98 e do Contrato AJ-n° 027/99, celebrado com A
Construtora Jurema Ltda. em 14/07/1999, para construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense,
como suporte para execução do objeto do Convénio n° 158/2003 firmado entre o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS o Governo do Estado do Piauí - Secretaria de Infra-
Estrutura (SEINFRA), infringindo-se a Cláusula Terceira, inciso I, alínea "c", desse convénio,
quando se deveria ter realizado novo procedimento licitatório, visto que a Concorrência n° 01/98 e o
Contrato AJ-n° 027/99 são anteriores à vigência do convénio que lhes deu suporte orçamentário,
portanto, em desacordo com o art. 7°, § 2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

3.5. Achado: Pagamento antecipado de 80% do valor relativo à aquisição de tubos e conexões,
sem as devidas comprovações de garantia.

3.5.1. Situação Encontrada:

O Edital da Concorrência n° 01/98, em seu item 9.8 (fl. 62-Anexo 1), estabeleceu que
"SOSPpoderá pagar até 80% (oitenta por cento) dos preços previstos nas planilhas apresentadas

pelo licitante contratado para o fornecimento de equipamentos, desde que o contratado prove
haver adquirido o equipamento ou por qualquer forma pago o seu preço a fornecedor".
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Entretanto, os pagamentos efetuados à Construtora Jurema Ltda. não são baseados em

documentos hábeis à comprovação de que efetivamente aquela contratada pagou ao fornecedor, a
exemplo da nota fiscal de compra ou recibo de pagamento.

Vejam-se que tal dispositivo do edital não é impositivo à Administração, mas uma faculdade
(poderá), além disso poderia ser em percentual inferior (até 80%). Observa-se que todos os
pagamentos efetuados a esse título ocorreram sempre no limite superior desse percentual (80%),
não havendo justificativas para serem efetuados nesse limite.

Acrescente-se que não há qualquer garantia oferecida à Administração Pública, em face

desse pagamento antecipado à contratada.

Atentando-se ao texto do edital, vê-se que se refere a "equipamentos", no entanto os
pagamentos feitos relacionam-se a tubos e conexões.

Não há controle imediato sobre o recebimento desse material, por parte da fiscalização do
SEINFRA. Tal controle é tardio, só ocorrendo quando da verificação da medição, relativa à
implantação dos tubos e conexões.

3.5.2. Critério: art. 38 do Decreto n° 93.872/96; art. 63 da Lei n° 4.320/64.

3.5.3. Evidência: Edital da Concorrência n° 001/98 (fl. 62 doAnexo 1); Contrato n° AJ 027/99 (fls.
23/29 do Anexo 1); doe. (fax) da fornecedora informando que houve pedido de compra (fl. 72,
Anexo 5 ); Parecer da fiscalização (fl. 73 do Anexo 5 )

3.5.4. Conclusão:

Observa-se que o gestor da Secretaria de Infra-Estrutura vem realizando pagamento
antecipado de 80% dos valores dos itens mais relevantes do contrato, que são os tubos para adutora.
A previsão de tal pagamento no edital e no contrato, contraria dispositivo do Decreto n° 93.872/86
(art. 38) e da Lei n° 4.320/64 (art. 63). Não há controle sobre o efeíivo fornecimento dos materiais,
nem há garantia oferecida pela contratada para esses pagamentos antecipados. Pagamentos dessa
natureza não se constituem obrigação da contratante, mas uma faculdade, conforme estipulado no
Edital da Concorrência n° 01/98, em seu item 9.8 (fl. 62-Anexo 1).

Não há justificativa no processo administrativo, para que os pagamentos sejam efetuados
sempre no limite superior desse percentual (80%), que nem deveriam ser pagos, ou se o fosse,
poderiam ser em percentual inferior, e com as devidas garantias.

3.5.5. Proposta de encaminhamento: Audiência do responsáveis, para apresentarem razões de
justificativas, a cerca das seguintes ocorrências:

a) Sr. BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS:

- pagamento antecipado à Construtora Jurema Ltda. de 80% dos valores dos itens mais
relevantes do contrato, que são os tubos para adutora. A previsão de tal pagamento no Edital da
Concorrência n° 01/98 (item 9.8) e no Contrato n° AJ 027/99, contraria dispositivo do Decreto n°
93.872/86 (art. 38) e da Lei n° 4.320/64 (art. 63). Não há controle do efetivo fornecimento dos
respectivos materiais. Nem há as devidas garantias oferecidas pela contratada, para esses
pagamentos antecipados. Tais pagamentos não se constituem obrigação da contratante, mas uma
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faculdade, conforme estipulado no edital, em seu item 9.8 (fl. 62-Anexo 1). Esse dispositivo do
edital (pagamento antecipado) não é impositivo à Administração, mas uma faculdade (poderá). Não
está justificado o motivo para os pagamentos serem efetuados sempre no limite superior desse
percentual (80%), que nem deveriam ser pagos ou se o fosse, poderia ser em percentual inferior.

b) Sr. JOSÉ RONCALI COSTA PAULO (Secretário de Obras e Serviços Públicos), Sr.
ROBERTO BRODER (Secretário de Obras e Serviços Públicos, em exercício quando da
autorização do certame) e Sr. LUCIANO DO REGO MOTTA VELOSO (Presidente da Comissão
Especial de Licitação):

- inclusão no Edital da Concorrência n° 01/98 (item 9.8) e no Contrato n° AJ-027/99 da
previsão de se efetuarem pagamentos antecipados dos valores de até 80% relativos a aquisição de
equipamentos para o Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, sem prever a exigência da prestação de
garantia da contratada, para esses pagamentos antecipados, infringindo-se o disposto no Decreto n°
93.872/86 (art. 38) e da Lei n° 4.320/64 (art. 63).

3.6. Achado: Ausência de parecer jurídico a respeito das minutas de termos aditivos ao contrato

3.6.1. Situação Encontrada: 'Foram firmados três Termos Aditivos ao Contrato AJ n° 027/99 e
não são acompanhados dos pareceres jurídicos.

O 1° Termo Aditivo foi assinado em 01/07/2004, teve por objeto a reativação do contrato,
"como ação retomada pelo Convénio n° PGE-158/2003, por força da Cláusula Doze - Dos Prazos,
como ato que assegura eficácia do Contrato n° AJ-027/99, decorre do Processo Administrativo
16.08/98" (fl. 30-Anexo 1).

O 2° Termo Aditivo, firmado em 20/08/2004, objetivando excluir os serviços de elaboração
do Projeto Executivo para as obras e exclusão dos serviços de supervisão e fiscalização das obras,
que estavam a cargo da contratada, bem assim incluir "novos preços resultantes da readequação do
projeto básico"; alterar o índice de reajuste do Contrato AJ-n° 027/99 (cláusula dez), que passou a
ser constituído segundo a (tbolsa de índices" indicados pelo DNOCS; reduzir o percentual do BDI
para 23,64%, incidente sobre tubos, conexões, e assemelhados e demais equipamentos; incluir a
possibilidade de a SEINFRA efetuar o pagamento à contratada, de 80% do valor relativos tubos,
conexões e equipamentos a empregar na obra.

Por sua vez, o 3° Termo Aditivo, celebrado em 03/12/2004, com objetivo de retificar e
esclarecer disposições do 2° Termo Aditivo, alterando o percentual do BDI para 22,16%, e
estabelecendo o valor do contrato para R$ 22.914.691,96.

3.6.2. Critério: art. 38, parágrafo único, e art. 65, da Lei n° 8.666/93.

3.6.3. Evidência: Termos Aditivos (fls. 32/34 e 37/39 do Anexo 1).

3.6.4. Causa: descumprimento da lei.

3.6.5. Efeito: ocorrência de falhas na elaboração dos termos aditivos.
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3.6.6. Conclusão: Houve descumprimento da Lei n° 8.666/93, art. 38, parágrafo único, e art. 65.
ao serem firmados termos Aditivos ao Contrato AJ-n° 027/99, sem a fundamentação em pareceres
jurídicos.

3.6.7. Proposta de encaminhamento: Audiência do Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos,
Secretário de Infra-Estrutura, para apresentar razões de justificativas a respeito da ausência de
pareceres jurídicos, para fundamentar as alteração do Contrato AJ-n° 027/99, ante disposto no art.
38, parágrafo único, e art. 65, da Lei n° 8.666/93.

3.7. Achado: Readequação do Projeto Básico realizada por empresa contratada pela responsável
pela execução dos serviços de implantação da obra e participação da mesma contratada em
posteriores licitações, que têm por objetivo contratar a elaboração do Projeto Executivo e serviços
de supervisão, fiscalização e controle da execução da obra.

3.7.1. Situação Encontrada:.

Conforme informações prestadas pelo próprio Secretário de Estado da Infra-Estrutura do
Estado do Piauí, Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos, ao decidir pela alteração do projeto
básico, com mudança do local de captação de água para a inconclusa Barragem do Estreito, a
SEINFRA decidiu deixar a cargo da própria empreiteira as providências necessárias à readequação
do projeto básico.

Nesse ponto, transcrevemos as próprias manifestações do Sr. Secretário no Ofício
0455/2005-GS, de 11/07/2005, encaminhado a esta Unidade Técnica (fls. 5/19-VP):

"Instada pela SEINFRA e COMDEPI, a Construtora concordou em elaborar, às suas expensas,
um estudo hidrolóeico da barragem em busca de confirmar a viabilidad&de captar-se ama dali.
(...)
Á partir daí, a Construtora foi chamada a suportar os encargos de reformulação do Projeto
Básico e, concluída esta tarefa, a nova forma daquele projeto básico foi submetida à
apresentação do DNOCS (...). " (grifos nossos)

Ora, do trecho acima extrai-se que contratada da própria empreiteira se responsabilizou pela
contratação e pagamento do projeto básico. Embora o Sr. Secretário afirme apenas que a
Construtora suportou os encargos, força é concluir que, não podendo o órgão licitar contratação
cujos decorrentes encargos corressem à conta da empreiteira, o que ocorreu, de fato, é que esta
contratou a elaboração do novo projeto básico, que viria mais tarde a executar.

Tal situação, a nosso ver, contraria o contido no art. 9°, II, da Lei n° 8.666/93:

Art. 9a Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I- o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica;
II- empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
III- servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
(.....)
§ 3° Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira ou trabalhista entre o
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autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o Hcitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

O inciso II do artigo acima transcrito impede a participação na licitação de empresa da qual
o autor do projeto básico seja subcontratado. A situação em tela difere da tratada na lei pelo fato de
que aqui já foi superada a licitação.

Ora, mas se é vedado a própria participação no certame de empresa nestas condições,
conclusão inafastável é que em momento posterior, e até com mais razão, resta vedada a
interferência do Hcitante já na posição de contratado em eventual alteração do projeto básico.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que a Núcleo Engenharia Ltda, contratada nos
moldes supracitados pela Construtora Jurema, também foi a única Hcitante participante da Tomada
de Preços n° 03/2004, que visava a contratação da elaboração do projeto executivo da obra, tendo o
contrato sido firmado e estando o projeto em fase final de elaboração.

De notar, ainda, que a referida empresa está participando da Tomada de Preços n° 07/2005,
que objetiva a contratação dos serviços de supervisão, fiscalização e controle da execução das obras
do sistema adutor, já tendo sido habilitada juntamente com outra Hcitante, estando em fase de
julgamento das propostas técnicas e de preço.

3.7.2. Critério: art. 9°, inc. II, da Lei n° 8.666/93; Acórdão n° 1908/2004-TCU-23 Câmara.

3.7.3. Evidência: Ofício 0455/2005-GS, de 11/07/2005, fls. 49/54 do volume principal, e
Relatório Geral do Projeto Básico, contido no Anexo 3.

3.7.4 Causa:. Inobservância da vedação contida no art. 9°, inc. II, da Lei n° 8.666/93, por parte da
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura (SEINFRA).

3.7.5 Efeito: O novo projeto básico foi custeado pela própria empresa responsável pela execução
dos serviços, o que gera uma situação de conflito de interesses, vez que a empresa poderá pressionar
a sua contratada por soluções técnicas que levem a uma majoração do custo do empreendimento em
arrepio ao interesse público. O vínculo contratual anterior entre a Construtora Jurema Ltda. e a
Núcleo Engenharia Ltda. acarreta o impedimento da segunda de participar do empreendimento,
seja na elaboração do projeto executivo, seja na fiscalização, supervisão e consultoria da obra, ainda
que a serviço da Administração.

3.7.6. Conclusão:

A ocorrência relatada deve ser desmembrada em dois momentos.

Em um primeiro, verifica-se que a Administração, ao admitir que a contratada custeasse a
reformulação do projeto básico atenta contra o princípio da segregação de funções, da moralidade
pública e da isonomia, pondo em suspeita o novo Projeto Básico readequado, implicando em
redobrado cuidado na adoção das situações técnicas preconizadas.

Em um segundo momento, por sua vez, a situação se agrava na medida em que se verifica
que a Administração atribuiu, ainda que mediante licitação, justamente à empresa Núcleo
Engenharia Ltda, contratada anteriormente pela própria Jurema para elaborar o projeto básico
reformulado, o encargo de elaborar o projeto executivo, existindo, ainda, a possibilidade de que esta
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venha a ser contratada também para a prestação dos serviços de fiscalização, supervisão e confc
na execução das obras.

O vínculo anterior entre a Núcleo e a Jurema torna a primeira impedida de participar í
licitações posteriores e, consequentemente ser contratada, ainda que a serviço da Adminisíraçí
Nesse sentido, vale transcrever excerto do voto do Ministro Lincoln Magalhães da Rocha q
fundamentou o Acórdão n° l .908/2004 - TCU - 2a Câmara:

"2. A concordância do responsável com a participação da autora do projeto básico f
elaboração do projeto executivo, na gerência e na fiscalização da mesma obra atenta^
contra a moralidade administrativa, fragiliza a lisura do processo licitatório e compromei
a garantia de igualdade de condições entre os concorrentes, sendo, portanto, inaceitável. "

ímpõe-se, pois, a realização de audiência dos responsáveis tanto pela atribuição ;
Construtora Jurema do encargo de custear a reformulação do projeto básico, quanto pela aceitaçãc
da participação da Núcleo Engenharia nas licitações referentes à contratação dos serviços df
elaboração do projeto executivo e de fiscalização, consultoria e controle.

3.7.7. Proposta de encaminhamento:

Audiência dos responsáveis para apresentar razões de justificativa acerca das seguintes
ocorrências;

a) Sr. BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS (Secretário de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí);

- autorização para que a contratada para execução das obras, a Construtora Jurema Ltda.,
custeasse a reformulação do projeto básico, contrariando o disposto no art. 9° da Lei n°
8.666/93.

b) Srs. VALTER DA SILVA BARROS (Presidente da Comissão de Licitação); JOSÉ RIBAMAR
DE ARAÚJO FILHO e IRENE FERREIRA DA SILVA (membros da Comissão de Licitação);
além do Sr. BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS (Secretário de Infra-Estrutura do
Estado do Piauí);

- Participação da empresa Núcleo Engenharia Ltda na Tomada de Preços n° 003/04, e posterior
contratação desta para elaboração do Projeto Executivo das obras da Adutora do Sudeste Piauiense,
quando essa empresa mantinha vínculo contratual com a Construtora Jurema Ltda., que custeou a
reformulação do projeto básico, em desacordo com o art. 9° do Lei n° 8.666/93 e entendimento do
TCU expresso no Acórdão n° 190S/2004-TCU-2a Câmara.

c) IRENE FERREIRA DA SILVA (Presidente da Comissão de Licitação), JOSÉ RIBAMAR DE
ARAÚJO FILHO e ELIVAL BENTO PEREIRA (membros da Comissão de Licitação), além do do
Sr. BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS (Secretário de Infra-Estrutura do Estado do
Piauí);

- participação e habilitação da Núcleo Engenharia Ltda. na Tomada Preços n° 007/2005, com
objetivo de contratar a prestação de serviços de supervisão, fiscalização e controle das obras da
Adutora do Sudeste, quando essa-empresa mantinha vínculo contratual com a Construtora Jurema
Ltda., que custeou a reformulação do projeto básico, em desacordo com o art. 9° do Lei n° 8.666/93
e entendimento do TCU expresso no Acórdão n° 1908/20Q4-TCU-23 Câmara.
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3.8. Achado: Indícios de sobrepreço em alguns itens relevantes da planilha orçamentaria.

3.8.1. Situação Encontrada:

Tomando alguns itens de peso significativo no preço da obra, percebe-se variações a maior
no preço ofertado pela Construtora Jurema em relação a algumas referências de mercado.

Merece especial atenção o serviço de "Escavação de rocha dura com uso de explosivo»
incluindo regularização em profundidade de até 1,50 m", que apresenta um preço da ordem de R$
60,29 por m3, da data base da licitação em janeiro/1999.

Ajustando este valor a preços de 2005, com o uso do coeficiente de reajuste indicados pelo
DNOCS (coluna 38 - Terraplanagem) no Ofício n° 109/DNOCS/DI, e comparando com os valores
extraídos de diversas publicações oficiais, teríamos:

REFERÊNCIAS

VALOR CONTRATUAL DA JUREMA
AJUSTADO PARA 2005
ADUTORA DO GARRINCHO 2004

SICRO MARÇO 2004

SANEPAR FEVEREIRO 2003

NOVACAPMAIO 2003

DNOCS 2005

UNID.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

PREÇOS
UNITÁRIOS

114,55

49,15

56

53,3

26,70

69,24

QUANTIDADE

9.586,00

9.586,00

9.586,00

9.586,00

9.586,00

9.586,00

VALOR DO
* SERVIÇO

1.098.076,30

471.151,90

536.816,00

510.933,80

255.946,20

663.734,64

Nesse passo, destacamos os preços praticados no contrato da Adutora do Garrincho, também
no Estado do Piauí, cujo contrato está a cargo de consórcio integrado pelas construtoras Getel e
Jurema, esta responsável precisamente pelo contrato ora analisado. Na licitação referente àquela
obra, o referido consórcio apresentou um preço de apenas R$ 49,15, data base: Agosto/2004, para o
serviço de "escavação de valas em rocha", que vem a ser precisamente o analisado. É dizer, em
2004, o consórcio integrado pela Jurema ofereceu um preço nominalmente inferior ao ofertado pela
mesma empresa cinco anos antes pelo mesmo serviço na licitação da Adutora do Sudeste Piauiense.

Destaque-se, ainda, que este item de serviço deverá sofrer um acréscimo substancial de
volume, consoante exposto no Projeto Executivo. O volume inicial previsto era da ordem de 9.586
m3. Com a conclusão do Relatório R21 - Memória de Cálculo dos Quantitativos - Revisão do
Projeto Executivo, trabalha-se com um volume total de 45.266,48 m3 de escavação em rocha,
38,56% do volume escavado.

Comparamos, ainda, os preços unitários da tubulação com os praticados na Concorrência
para a contratação das obras de implantação da mencionada adutora do Garrincho, levada a cabo em
2004 pela SEMAR - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí.

Esta licitação tinha a particularidade de dividir o certame em dois objetos básicos: um,
relativamente às obras civis; outro, atinente à aquisição da tubulação. Buscou-se, assim, comprar
diretamente do fabricante, evitando a intermediacão da empreiteira o eme acarretaria a cobrança de
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BDI sobre a tubulação. A única proposta para os canos de ferro íundido, apresentada pela Saint-
Gobain, fabricante do equipamento está acostada às fls. 6/10-Anexo 6, dos presentes autos. Para
efeito de comparação trouxemos a cotação da empresa para o cano de 400 mm de ferro fundido,
diâmetro maior que os canos até o momento utilizados para a obra sob exame (300 mm).

A comparação mostra que mesmo estando cotado a preços de 2004, a proposta da Saint
Gobain ainda apresenta preços para o referido tubo (400 mm) menores do que aqueles cotados pela
Jurema a preços de 1999 para tubos de diâmetros menores (DN 300 mm e 250 mm). Veja-se que no
trecho Barragem Petronio Portela - Gamncho foram oferecidos tubos K7 JGS DN 400 para dois
trechos de comprimentos de 9.833 m e 14.505 m a um valor por metro linear da ordem de R$
214,15.

O valor cotado pela Construtora Jurema para o tubo de ferro íundido de DN 300, diâmetro
menor que o oferecido pela Saint Gobain, foi da ordem de R$ 223 por metro linear a preços de
fevereiro/99. Se aplicarmos a este preço o coeficiente de reajuste imposto à parte de tubulação da
obra pelo DNOCS (coluna 32 da FGV), teríamos para agosto/2004 um índice da ordem de
2,034164, o que resultaria em um preço final de R$ 453,62 por metro linear.

Ocorre que o Dl^OCS também passou a impor uma diminuição no valor do BDI aplicável a
materiais de 1,30 para l, 2216. Ou seja, o valor final, aplicando este novo BDI seria de R$ 426,26.

É dizer, a cotação do tubo de ferro fundido, com diâmetro de 300 mm, oferecido pela
Construtora Jurema para a obra da Adutora do Sudeste Piauiense, consegue ser superior em quase
100% à do tubo de ferro fundido de diâmetro 400 mm ofertado pela Saint Gobain para a obra da
Adutora do Gamncho.

Note-se que o tubo de diâmetro de 300 mm, que foi introduzido na obra a partir das
modificações no projeto executivo em substituição ao tubo de 350 mm de diâmetro, será utilizado
em uma extensão de 16.011,58 m, totalizando, a preços atualizados a 2004, um valor de RS
6.825.096,09.

Os canos de diâmetro de. 250 mm cotados para a obra repetem a mesma distorção. Na
proposta da Saint Gobain para a Adutora do Gamncho, o tubo de ferro fundido ofertado com este
diâmetro tinha um preço unitário da ordem de R$ 111,26'. O valor cotado para tubos de igual
diâmetro, data-base: fevereiro/99, pela Construtora Jurema foi de R$ 181,18, tanto para o tubo de
pressão de 15 kg/cm2, quanto para os de pressão mínima de 8,0 Kg/cm2 e 25 Kg/cm2. Fazendo os
mesmos ajustes procedidos para o caso do tubo de 300 mm, retro, teríamos um preço a agosto de
2004, já com redução de'BDI, de R$ 346,32 por metro linear para tubos de 250 mm de diâmetro.
Ou seja, aqui a diferença alcança mais de 200%.

Os canos de ferro fundido de 250 mm de diâmetro, por seu turno, serão utilizados em
trechos que totalizam 26.400 m, com um preço atualizado de R$ 346,32, conforme obtido acima,
tem-se um valor final de R$ 9.142.848,00, o que comprova a sua relevância no tocante ao preço
final da obra.

Estas diferenças nos preços da tubulação talvez expliquem porque a Adutora do Gamncho
com 195 km está sendo executada a um custo global de R$ 35.258.346,74, R$ 14.192.034,95
somente de tubos e conexões (data-base: janeiro/2005); enquanto a Adutora do Sudeste Piauiense

Obtido a partir do preço total do item l. l do lote 2 da proposta da Saint Gobain, às fls. 6/10-Anexo 6, dividido pela
VtAnOQCt /ÍQ ti ltM.11Q f* 3 n.. _. ._ . ..
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com 134 km no projeto básico original e 149.415,55 m no projeto executivo, foi contratada
originalmente junto à Construtora Jurema, a preços de fevereiro/99, a R$ 26.568.405,72, sendo R$
20.979.348,50 relativos a tubos e conexões, sendo que, com a aplicação dos índices de correção
indicados pelo DNOCS, a obra, a preços de 2004, já alcançava o dobro desse valor.

Esclarecemos nesse ponto que o preços oferecidos pela Saint Gobain, para a licitação do
Garrincho, para tubos de ferro fiõndido, não foram os melhores ofertados, tendo se sagrado
vencedora a empresa que ofereceu tubos de PVC. Todavia, a comparação permanece válida, seja
porque a licitação da adutora do Estreito também permitia a cotação de tubos de outros materiais,
inclusive PVC, seja porque, mesmo não se sagrando vencedora, a proposta da Saint Gobain para
tubo de ferro fundido trazia preços, como se viu, muito mais vantajosos que os praticados no
contrato sob análise, o que serve de indicativo de que a segregação da obra para efeito de licitação
em obras civis e materiais se mostra mais vantajoso para a Administração.

No caso sob exame, destacamos que, conforme já aludido, o serviço '4.2.2.0 - escavação em
material de 3a* deverá sofrer um enorme acréscimo em seus quantitativos. Tal item está cotado, pela
planilha do projeto básico, em R$ 45,69, enquanto que o preço ofertado pela contratada foi de R$
60,29.

O mesmo pode ser dito em relação ao item '4.2.1.0 - escavação em solo de qualquer
natureza, incluindo regularização em profundidade até 1,5 m', cotado no orçamento do projeto
básico a RS 1,80, enquanto a contratada apresentou o preço unitário de R$ 3,70.

Impende notar, ainda, que o Edital não trouxe critérios de aceitabilidade de preços globais e
unitários, conforme exigido pela Lei n° 8.666/93, em seu art. 40, inc. X, o que poderia ter evitado a
aceitação de preços unitários exagerados.

3.8.2. Critério: art. 40, inciso X e art. 43, inciso IV, todos da Lei n° 8.666/93.

3.8.3. Evidência: Planilhas de preço da proposta da Saint Gobain (acostadas no Anexo 6, fls.
7/10) e planilha de preços da proposta do consórcio GETEL/JUREMA para a Adutora do
Garrincho (Anexo 6, à fl. 6); Tabela do DNOCS, às fls. 12/21-Anexo 6; Tabela SICRO, à
fl. 3-Anexo 6.

3.8.4. Causa: Ausência de procedimentos e critérios que garantissem a adequação dos preços
praticados aos de mercado.

3.8*5. Efeito: Sobrepreço.

3.8.6. Conclusão;

Constatou-se que parcela dos serviços mais relevantes apresentava preços unitários bem
superiores àqueles praticados pelo mercado, donde se infere que não houve por parte dos
responsáveis pela realização do processo licitatório preocupação em aferir a compatibilidade dos
mesmos com o mercado, nos termos do art. 43, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, nem estabeleceu
critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme previsão constante do art. 40,
inciso X, da Lei n° 8.666/93.

Destarte, se impõe a audiência tanto daqueles que participaram da comissão responsável
pelo processo licitatório, como do responsável pela adjudicação, o então Secretário de Estado de
Obras e Serviços Públicos, órgão responsável pela realização do certame.
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Também se impõe a realização de audiência do atual Secretário, Sr. Bertolíno Marinho
Madeira Campos, responsável pelo próprio início da execução do contrato 5 (cinco) anos após a
realização do certame e pelos pagamentos feitos à conta da obra, sem que se envidassem
providências no sentido de verificar a compatibilidade dos preços praticados.

A prática da fiscalização de obras públicas tem demonstrado a necessidade de garantir a
compatibilidade dos preços unitários tomados isoladamente.

É que, muitas vezes, no decorrer da execução da obra, a fragilidade do projeto básico acaba
dando margem a acréscimos em serviços específicos. Apresentando justamente estes serviços preço
maior do que o admissível, a proposta que inicialmente parecia razoável à Administração, acaba por
majorar-se desmedidamente em seu prejuízo. É a prática frequente nas licitações de obras do jogo
de planilhas.

o 3.8.7. Proposta de encaminhamento: Audiência dos responsáveis para apresentar razões de
justificativa acerca das seguintes ocorrências:

a) Srs. LUCIANO REGO MOTTA VELOSO (ex-Presidente da Comissão de Licitação); MÁRCIA
MARIA VASCONCELOS e VALTER DA SILVA SARROS (ex-membros da Comissão de
Licitação); além de JOSÉ RONCALI COSTA PAULO (ex-Secretário de Obras e Serviços
Públicos):

- Aceitação da proposta de preços da Construtora Jurema para realização das obras da Adutora do
Sudeste Piauiense, a qual consignava para alguns de seus itens de serviço mais relevantes preços
unitários bem mais elevados do que as referências de mercado, conforme tabela no Anexo 6, bem
assim pela ausência de estipulação de critérios de aceitabilidade de preços unitários e global,
infringindo-se os arts. 40, inc. X e 43, inc. IV, todos da Lei n° 8.666/93.

b) Sr. BERTOLÍNO MARINHO MADEIRA CAMPOS (Secretário de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí):

- Pagamento de faturas relativas às obras da Adutora do Sudeste Piauiense correspondentes a itens
de serviço cujos preços unitários apresentam-se bem mais elevados do que as referências de
mercado, conforme tabela acostada no Anexo 6.

3.9. Achado: realização das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, sem
que haja a fonte de captação de água disponível.

3.9.1. Situação Encontrada:

Como já dito alhures, na concepção original do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense,
previa-se como ponto de captação d'água a adutora oriunda da transposição do Rio São Francisco,
em território pernambucano, no município de Araripina-PE.

Em face da não concretização das obras de transposição das águas do Rio São Francisco
(cujos projetos ainda se encontram em discussão, quanto à sua viabilidade técnica, económica e
política), a SEINFRA-PI, sucessora da extinta SOSP-PI, promoveu substanciais alterações no
Projeto Básico, e consequentemente, alterou o Contrato AJ-n° 027/99 (fls. 23/29-Anexo 1), com
vários termos aditivos, excluindo e acrescentando itens de serviços, de materiais e de equipamentos
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(fls. 32/33-anexo 1). Nessa nova configuração do Sistema Adutor, a captação de água será do lago
formado pela Barragem Estreito, no Município de Padre Marcos-PL

Ocorre que a Barragem Estreito não se encontra concluída, visto que as obras foram
paralisadas em 1998, tendo alcançado a execução física de apenas 46% do empreendimento, que
alcançaria, uma vez concluído, uma capacidade de acumulação de 19 milhões de metros cúbicos de
água.

Em recentes contatos mantidos pela Equipe de Inspeção com a Companhia de
Desenvolvimento do Piauí - COMDEPI, entidade incumbida da execução das obras da Barragem
Estreito, e em consulta ao Processo TC - 015.651/2004-1 (que trata de Monitoramento dos
procedimentos adotadps por essa entidade do Governo do Estado do Piauí, para se contratar a
elaboração do Projeto Básico da conclusão da obra, em cumprimento do Acórdão n° 34/2005-TCU-
Plenário), obtiveram-se as seguintes informações a respeito daquele empreendimento:

a) o novo projeto básico das obras da Barragem Estreito já foi elaborado, e prevê uma
capacidade de acumulação de 22,6 milhões de metros cúbicos de água; constando ainda
como prazo de 180 dias para a conclusão das obras, contados da emissão da primeira
ordem de serviço à futura contratada;

b) na COMDEPI encontra-se ainda em fase de lançamento do Edital da Concorrência n°
005/2005, para contratar o executor das obras;

c) encontram-se empenhados R$ 6.000,000,00 relativos ao Convénio n° PGE-28/2005,
firmado entre o DNOCS e a COMDEPI, conforme 'Notas de Empenho n°
2005NE901267 e 2005NE901268, datadas de 19/10/2005.

Assim, quando da realização da Concorrência n° 01/98 e assinatura do Contrato n° PGE-
027/99, para execução das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, tendo
como fonte a água do Rio São Francisco, bem assim da alteração desse contrato, em face da
modificação do projeto básico desse sistema, prevendo como ponto de captação d'água a Barragem
Estreito, permanece a situação da insuficiência da fonte disponível para abastecimento, posto que
não se encontra conclusa tal barragem.

3.9.2. Critério: art. 6° inciso IX da Lei n° 8.666/93.

3.9.3. Evidência: Processo TC n° 015.651/2004-1, que trata de Monitoramento das Obras da
Barragem Estreito.

3.9.4. Causa: Não havia estudos técnicos preliminares, que assegurassem a viabilidade no tocante
à fonte de abastecimento.

3.9.5. Efeito: Inviabilidade das obras da adutora para atendimento imediato dos beneficiários, em
face de não se alcançar a finalidade almejada, pela insuficiência da fonte abastecimento de
água.

3.9.6. Conclusão:

Quando da quando da realização da Concorrência n° 01/98 e assinatura do Contrato n° PGE-
027/99, para execução das obras de construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, tendo
como fonte a água do Rio São Francisco, bem assim da alteração desse contrato, em face da
modificação do projeto básico desse sistema, prevendo como ponto de captação d'água a Barragem
Estreito, não estava plenamente assegurada a viabilidade de funcionamento do sistema, ante a
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insuficiência da fonte disponível para abastecimento, posto que
barragem.

não se encontra conclusa tal

Em face dos fatos novos elencados acima, indicativos da retomada das obras de conclusão
da barragem, com a realização de nova licitação e que os recursos orçamentários estão assegurados
no Programa de Trabalhos n° 18.544.0515.3743.0022, nos termos do Convénio n° PGE-28/2005,
firmado entre o DNOCS e a COMDEPI, vê que estão sendo adotadas as medidas cabíveis para
saneamento do problema.

Por essa razão, entende-se desnecessária proposta de determinação de qualquer medida no
tocante à ocorrência em pauta.

3.9.7. Proposta de encaminhamento: Entende-se desnecessária proposta de determinação de
qualquer medida no tocante à ocorrência em pauta.

o 3.10. Achado: Indício de restrição ao caráter competitivo da licitação, na Concorrência n° 001/98,
ao exigirem-se índices contábeis em valores elevados, sem justificativas para esses índices no
processo administrativo.

3.10.1. Situação Encontrada:

No item 3.2.1.1 do Edital, da Concorrência n° 001/98, foram exigidos como condição à
habilitação os seguintes índices contábeis: índice de Liquidez Geral > 4,0, índice de Liquidez
Corrente>5,5 e Endividamento Geral <0,2. Observa-se que esses valores apresentam-se excessivos,
entretanto não há no processo da licitação as devidas justificativas para a adoção de índices nessa
magnitude, para cumprir a regra do art. 31, § 5° da Lei n° 8.666/93.

A justificativa produzida no processo da licitação, a respeito da adoção dos índices nesses
valores, limita-se a afirmar vagamente a pertinência desses índices, não demonstrando as razões da
magnitude dos valores exigidos.

A respeito dessa irregularidade no Edital, houve impugnação por parte das Empresas EIT-
Empresa Industrial Técnica Ltda. e Construtora Gomes Lourenço Ltda., não constando do
mencionado processo de licitação o resultado do julgamento destes questionamentos.

Dessa forma, os índices nesses valores elevados implicam restrição ao caráter competitivo
da licitação. Essa situação está evidenciada no fato de que 25 (vinte e cinco) empresas adquiriram o
edital, mas apenas 13 (treze) compareceram ao certame com apresentação de propostas (cf. atas às
fls. 89/106-Anexo 1), caracterizando infringência do 3°, § 1°, inciso I, e art. 31, § 5°, da Lei n°
8.666/93.

Em apreciação de matéria idêntica, este Tribunal considerou excessivos índices de liquidez
geral e corrente da ordem de 2,5 exigidos pela mesma SEINFRA/PI em licitação para construção da
Barragem do Castelo no Piauí (Acórdão n° 1.629/2004 - TCU - Plenário, TC 004.799/2004-2).

3.10.2. Critério: art. 3°, § 1°, inciso I e art. 31, § 5°, todos da Lei n° 8.666/93; Acórdão n°
1629/2004-TCU-Plenário.
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3.10.3. Evidência: Edital da Concorrência n° 001/98 (fl. 56-Anexo 1), impugnações das empresas
concorrentes (fls. 57/65 e 66/69 do Anexo 5 ), e justificativa da comissão de licitação às fls.
87/91 do Anexo 5.

3.10.4. Causa: Exigência excessiva como condição à habilitação; Inobservância da lei.

3.10.5. Efeito: Restrição ao caráter competitivo da licitação.

3.10.6. Conclusão: Há indícios de restrição ao caráter competitivo da licitação na Concorrência n°
001/98, quando foram exigidos índices contábeis em valores excessivos, para: índice de Liquidez
Geral > 4,0; índice de Liquidez Corrente>5,5 e Endividamento Geral <0,2. A justificativa produzida
no processo da licitação a respeito da adoção dos índices nesses valores, apresenta-se frágil em sua
fundamentação. Assim, houve infringência do art. 3°, § 1°, inciso I e art, 31, § 5°, todos da Lei n°
8.666/93. Tal fato está evidenciado na circunstância de que 25 (vinte e cinco) empresas adquiriram
o edital, mas apenas 13 (treze) compareceram com a apresentação de documentos de habilitação e
proposta, bem assim que houve a impugnação por parte das Empresas EIT-Empresa Industrial
Técnica Ltda. e Construtora Gomes Lourenço Ltda., não constando do mencionado processo de
licitação o resultado do julgamento destes questionamentos alusivos à excessividade desses índices.

3.10.7. Proposta de encaminhamento:. Audiência dos responsáveis, Sr. JOSÉ RONCALI
COSTA PAULO (ex-Secretário de Obras e Serviços Públicos quando do julgamento do certame
licitatório); Sr. ROBERTO BRODER Secretário de Obras e Serviços Públicos, em exercício
quando da autorização do certame licitatório); Sr. LUCIANO REGO MOTTA VELOSO (ex-
Presídente da Comissão Especial de Licitação), VÁLTER DA SILVA BARROS (Membro da
Comissão Especial de Licitação) e MÁRCIA MARIA VASCONCELOS (Membro da Comissão
Especial de Licitação), para apresentarem razões de justificativas para a seguinte ocorrência:

- restrição ao caráter competitivo da licitação, na Concorrência n° 001/98, ao se exigirem no
item 3.2.1.1 do Edital índices contábeis em valores excessivos, para índice de Liquidez Geral maior
que 4,0, índice de Liquidez Corrente maior que 5,5 e Endividamento Geral menor que 0,2. A
justificativa produzida no processo da licitação a respeito da adoção dos índices nesses valores,
apresenta-se frágil em sua fundamentação, caracterizando-se infringência do art. 3°, § 1°, inciso I e
art. 31, § 5°, todos da Lei n° 8.666/93. Tal restrição ao caráter competitivo está evidenciado na
situação de que 25 (vinte e cinco) empresas adquiriram o edital, mas apenas 13 (treze)
compareceram com a apresentação de documentos de habilitação e proposta, bem assim, que houve
a impugnação por parte das Empresas EIT-Empresa Industrial Técnica Ltda. e Construtora Gomes
Lourenço Ltda., não constando do mencionado processo de licitação o resultado do julgamento
destes questionamentos alusivos à excessividade desses índices.

3.11. Achado: exigência de experiência na execução de adutora com tubo de diâmetro
execessivamente superior ao previsto no Projeto Básico da Concorrência n° 001/98, havendo indício
de restrição ao caráter competitivo da licitação.

3.11.1. Situação Encontrada:

O Edital da Concorrência n° 001/98, em seu item 3.2.3.2 (fl. 55-Anexo 1), estabeleceu
como condição necessária à habilitação a comprovação de experiência na execução de obras e
serviços com características semelhantes às parcelas de maior relevância, conforme indicado no
Anexo I desse edital (fl. 73-Anexo 1), experiência essa consistente na execução de adutora com
tubo em ferro fundido de diâmetro maior ou igual a 500mm.
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Observa-se que, na planilha do Projeto Básico (fl. 8-Anexo 1) que fundamentou a licitaçâ
previa-se que os tubos a serem aplicados no Sistema Adutor do Sudeste Piauiense teriam diâmetn
diversos, dentre esses, o maior seria igual a 350mm.

Ocorre que, nem esses tubos de diâmetro igual a 350mm estão sendo aplicados na obr;
visto que, foram alterados para diâmetro de 300mm, conforme cláusula segunda do Termo Adotiv
n° 3, de 03/12/2004 ao Contrato AJ-n° 027/99.

3.11.2. Critério: art. 3°5 § 1°, inciso I; art. 30 inciso II, §§ 2° e 3°, todos da Lei n° 8.666/93.

3.11.3. Evidência: Edital da Concorrência n° 001/98, em seu item 3.2.3.2 (fl. 55-Anexo 1).

3.11.4. Causa: Exigência excessiva como condição à habilitação; Inobservância da lei.

3.11.5. Efeito: Restrição ao caráter competitivo da licitação.

3.11.6. Conclusão:

Há há indício de restrição ao caráter competitivo da licitação, na Concorrência n° 001/98, ao
se exigir, como condição necessária à habilitação do licitante, experiência na execução de adutora
em diâmetro de tubos de ferro com diâmetro maior ou igual a 500mm, quando, no Projeto Básico
que fundamentou tal licitação, previa para a obra tubos com diâmetro, no máximo, igual a 350mm.

Essa irregularidade, concernente à irrazoabilidade na exigência de quantitativo, torna-se
mais grave na mediada em que, antes de iniciada a obra, esse diâmetro do tubo a ser aplicado foi
reduzido para 300mm, conforme cláusula segunda do Termo Adotivo n° 3, de 03/12/2004 ao
Contrato AJ-n° 027/99.

Assim, exigiu-se muito além do que seria necessário comprovar a experiência na execução
da obra, o que caracteriza restrição ao caráter competitivo da licitação, com a iníringência do art. 3°,
§ 1°, inciso I; art. 30, inciso II, e seus §§ 2° e 3°, todos da Lei n° 8.666/93.

3.11.7. Proposta de encaminhamento: Audiência dos responsáveis, Sr. JOSÉ RONCALI COSTA
PAULO (Secretário de Obras e Serviços Públicos quando do julgamento do certame licitatório), Sr.
ROBERTO BRODER (Secretário de Obras e Serviços Públicos, em exercício quando da
autorização do certame licitatório) e Sr. LUCIANO DO REGO MOITA VELOSO (Presidente da
Comissão Especial de Licitação), VÁLTER DA SILVA BARROS (Membro da Comissão Especial
de Licitação) e MÁRCIA MARIA VASCONCELOS (Membro da Comissão Especial de Licitação)
para apresentarem razões de justificativa acerca da seguinte ocorrência:

- restrição ao caráter competitivo da licitação, no item 3.2.3.2 e Anexo I, do Edital da
Concorrência n° 001/98, que tinha por objeto a contratação da execução das obras do Sistema
Adutor do Sudeste Piauiense, ao se exigir, como condição necessária à habilitação do lícitante,
experiência na execução de adutora em diâmetro de tubos de ferro com diâmetro maior ou igual a
500mm, quando, no Projeto Básico que fundamentou tal licitação, previa para a obra tubos com
diâmetro, no máximo, igual a 350mm, caracterizando a infringência do art. 3°, § 1°, inciso I; art. 30,
inciso II, e seus §§ 2° e 3°, todos da Lei n° 8.666/93.

3.12. Achado: Inabilitação indevida de 10 dos 13 licitantes participantes da Concorrência Pública
n° 001/98 e improvimento dos recursos.

Num. 258911852 - Pág. 96Assinado eletronicamente por: LARISSA GERMANA LUSTOSA DE MELO - 22/06/2020 09:37:23
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062209372215100000254713072
Número do documento: 20062209372215100000254713072



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo - PI

/ "FÍS.93 \

3.12.1. Situação Encontrada: Compulsando a documentação relacionada à Concorrência n° 01/98,
verifica-se que nada menos que 10 das 13 participantes foram inabilitadas pela Comissão Especial
de Licitação - CEL, sendo que 07 (CESBE S.A. Engenharia e Empreendimentos, CONSTRUBASE
- Construtora de Obras Básicas de Engenharia Ltda, Construtora JOLE Ltda,, ENGEFORM S. A.
Construções e Comércio, ENGEXATA Engenharia Ltda, TECON - Tecnologia em Construções
Ltda e TRANA Construções Ltda) na reunião interna desta, realizada em 10/03/1999 para
julgamento da habilitação.

Posteriormente, decidindo os recursos interpostos, o então Secretario de Obras e Serviços
Públicos José Roncalli Costa Paulo, acolhendo parecer da Comissão Especial de Licitação, manteve
a inabilitação das empresas já aludidas, reformando a decisão para estender a inabilitação a mais 3
(três) empresas (EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens Ltda, Construtora CELI Ltda e
SERGEN Serviços Gerais de Engenharia Ltda), acolhendo recurso interposto pela Construtora
Jurema contra a habilitação anterior destas.

Observa-se, contudo, a partir da leitura do próprio edital e dos recursos dos licitantes, que as
razões das inabilitaçoes derivaram, na maior parte dos casos, ou de exigências não .previstas no
Edital e na Lei, ao menos não expressamente; ou omissões facilmente sanáveis mediante a
efetivação de diligências, como permitido pelo art. 43, § 3°, da Lei de Licitações, ou mesmo a partir
da consideração da documentação trazida juntamente com as próprias peças recursais.

O parecer da Comissão Especial de Licitação - CEL que amparou a decisão dos recursos não
se deteve a uma análise mais apurada dos recursos apresentados contra a inabilitação, limitando-se a
aduzir que "os recursos oferecidos não ostentam razões jurídicas suficientes para modificação
anteriormente oferecido."

A seguir, elencamos algumas das empresas inabilitadas, bem assim as razões das decisões da
Comissão Especial de Licitação - CEL pela exclusão destas do certame e providências a que
deveriam ser adotadas para sanar as pendências e garantir a ampla participação dos interessados.

CESBE:

Apresentação de atas das assembleias gerais da Companhia desacompanhadas de
comprovação da publicação destes ou seus resumos na imprensa, quando o Edital da Concorrência
n° 01/98, em seu item 3.2.1.2, não fazia esta exigência, e a questão poderia ser facilmente sanada
mediante diligência, ou mesmo pela análise dos documentos trazidos aos autos através do recurso
do licitante.

Visita à obra procedida por engenheiro que não constava como responsável técnico da
empresa, segundo certificado expedido pelo CREA juntado à pasta de habilitação da empresa,
quando não havia exigência específica nesse sentido, e o recorrente fez prova no recurso de que o
engenheiro, de fato, era responsável técnico da empresa.

CONSTRUTORA JOLE

Certidão Negativa quanto à divida ativa do Estado do Piauí encontrava-se desprovida de
validade posto que apresentada sem o original, quando o próprio edital da Concorrência n° 01/98,
no item 3.3 permitia a apresentação de cópia autenticada por notário público, sendo facultado ao
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Presidente da CEL exigir a apresentação dos originais para dirimir a dúvida, providência c
inexplicavelmente não foi adotada.

Prova de regularidade frente ao FGTS foi apresentada somente quanto à matriz e não quar
à filial, quando tal exigência não foi feita expressamente no Edital em seu item 3.2.2.5, e quandc
recorrente fez prova em seu recurso, mediante apresentação de declaração firmada pelo chefe í
arrecadação e fiscalização da Superintendência Estadual de Arrecadação e Fiscalização no Piauí, í
que a declaração apresentada alcançava também eventuais filiais da empresa.

A recorrente não demonstrou dispor de acervo técnico relativo à elaboração o
desenvolvimento de projeto de adutora, quando, em seu recurso, a empresa faz alusão a certidõe
pertinentes apresentadas, documentação esta não analisada no parecer da CEL que concluiu pel.
maníença da inabilitação da empresa.

Pretensa irregularidade na documentação da equipe técnica, haja vista possuir CTPS
assinada em 16/12/1998, o registro do CREA apontando a vinculação a partir de 09/12/1998,
quando, de um modo ou de outro, importa é saber se, na data da licitação, cuja entrega das
propostas se deu na data de 26/02/1999 - item 3.2.3.2 do Edital - , data posterior a qualquer das
duas datas.

TECON

Certidão Negativa quanto à Divida Ativa da União expedida pela representação da
Procuradoria da Fazenda Nacional em Roraima, onde a firma não tem sede, sendo que a licitante
argumenta em seu recurso que o sistema do órgão federal é integrado não fazendo, pois, nenhuma
diferença o lugar de sua expedição.

Não apresentação de cópia do contrato social vigente na data da licitação, haja vista que o
contrato social da empresa trazida aos autos está expresso em cruzeiros, padrão monetário já não
vigente à época da licitação, quando a recorrente alega que trouxe aos autos não só seu ato
constitutivo, como bem assim certidão da última modificação no contrato social da empresa, bem
assim certidão de inteiro teor que conteriam toda a história societária da empresa, todos emitidos
pela Junta Comercial do Amazonas, sede da empresa, que é o quanto bastaria para provar a
regularidade jurídica da empresa, para fins de licitação; alegações estas não enfrentados pela CEL e
pela autoridadade superior quando do julgamento dos recursos.

TRANA CONSTRUÇÕES

Não apresentação dos atos constitutivos e o contrato social vigente, quando a licitante em
suas razões de recurso afirma ter juntado ao processo os atos constitutivos da Construtora Argus,
que veio a se transformar na TRANA por força da cláusula 3a do 24° Termo Aditivo, trazendo,
ainda, os dois últimos termos aditivos ao contrato social da sociedade, o que bastaria para
comprovar a regularidade jurídica da empresa para fins de licitação; alegações estas não enfrentadas
pela CEL e pela autoridade superior quando do julgamento dos recursos.

Não apresentação de certidão negativa de protesto de títulos quando o próprio edital não faz
tal exigência, facultando o item 3.2.4.4 do Edital ao licitante a apresentação de declaração de que
preenche este requisito (ausência de título protestado) e a própria Lei n° 8.666/93 exigir tão-
somente a exibição de certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica (art. 31, II).
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ENGEFORM

Não comprovação de regularidade fiscal da empresa, tendo em vista que a mesma
apresentou Certidão Negativa da Receita Federal válida somente até 17/02/99, data anterior à da
efetiva análise das propostas. Ocorre que a data originalmente marcada para a entrega e abertura dos
envelopes de documentação era o dia 29/01/1999, argumento não enfrentado pela CEL e pela
autoridade superior quando do julgamento dos recursos.

Visita ao local de execução da obra, em 10/02/99, realizada por profissional que, na época,
não era responsável técnico da empresa, mas que 08 dias depois - em 18/02/1999 - já se revestia
dessa condição, alegação não examinada pela CEL e pela autoridade superior quando do julgamento
dos recursos.

Ausência de cumprimento da exigência do item 3.2.3.3 do Edital quando a recorrente
apresenta cópia da documentação contida no envelope que comprova o cumprimento da exigência.

CONSTRUBASE

Não comprovação da regularidade fiscal da empresa frente à Fazenda Pública Municipal da
sede da empresa (Prefeitura de São Paulo) em face da alegada expiração da validade, quando o
prazo referido expresso era de 06 (seis) meses e o documento foi emitido em 09/11/98 e, portanto,
válida até 18/05/99, data bem posterior à data de abertura dos envelopes de documentação alegação
não examinada pela CEL e pela autoridade superior quando do julgamento dos recursos.

Visita ao local de execução da obra, em 12/02/99, realizada por profissional que, na época,
não era responsável técnico da empresa, mas que 12 dias depois - em 24/02/1999 -já se revestia
dessa condição, anteriormente, pois, à data da entrega do envelope documentação; alegação não
examinada pela CEL e pela autoridade superior quando do julgamento dos recursos.

Inabilitação por suposta ofensa ao item 3.2.3.3 do Edital, em decorrência na ausência de
"indicação das instalações do canteiro de obra", quando o referido dispositivo não é expressso
quanto à exigência, e, ainda, tendo a licitante se comprometido com a exigência com a entrega do
documento "declaração de instalação do canteiro de obras", conforme exigido no item 3.2.3.4,
alegação não examinada pela CEL e pela autoridade superior quando do julgamento dos recursos.

ENGEXATA

Não apresentação de suposta alteração do contrato social, cuja existência a Comissão inferiu
a partir da informação constante de certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Ceará
dando conta da existência de arquivamento de documento posterior à última alteração apresentada,
quando, nas razões do recurso apresentado pela licitante, fica provado que o arquivamento referia-
se ao balanço patrimonial do exercício, não relacionando-se com quaisquer alterações procedidas no
contrato social; alegação não examinada pela CEL e pela autoridade superior quando do julgamento
dos recursos.

Proposta rubricada por apenas um dos dois sócios da empresa, quando, em seu recurso, a
empresa comprova que a cláusula quinta da XXI alteração do contrato social defere a representação,
em licitações, a qualquer dos sócios; alegação não examinada pela CEL e pela autoridade superior
quando do julgamento dos recursos.
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Certidão do CREA comprovando o registro da empresa no CREA local constando objeto
social distinto do contido no contrato social primitivo, quando a empresa comprova que a certidão
se encontra em conformidade com a cláusula primeira da XXIII alteração de seu contrato social,
cópia juntada ao recurso; alegação não examinada pela CEL e pela autoridade superior quando do
julgamento dos recursos.

EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A

Não apresentação de certidão negativa quanto à dívida corrente referente à Fazenda Pública
do estado de Goiás, mas somente certidão negativa quanto à dívida ativa, o que impediria a
comprovação do requisito da regularidade fiscal, quando a licitante em suas contra-razões faz prova
de que a certidão apresentada, nos termos da legislação estadual é apta a fazer prova tanto com
relação a eventuais débitos inscritos em dívida ativa, quanto aos que ainda não alcançaram este
estágio - designada pelos Srs. Membros da CEL de dívida corrente; alegação não examinada pela
CEL e pela autoridade superior quando do julgamento dos recursos.

Não apresentação de certidões negativas de falência e concordata, o que contrariaria os itens
3.2.4.3 e 3.2.4.4, quando a licitante argumenta que a certidão negativa emitida pelo distribuidor já
seria suficiente para cumprir a exigência legal; alegação não examinada pela CEL e pela autoridade
superior quando do julgamento dos recursos.

3.12.2. Critério: art. 37, XXI, da CF/88; arts. 28; 29; 30 e 435 § 3°, da Lei n° 8.666/93.

3.12.3. Evidência: Edital da Concorrência n° 01/98 (fls. 53/88 do Anexo 1); Ata de reunião
interna da Comissão Especial de Licitação (fls. 02/08 do Anexo 2); Recursos dos licitantes
inabilitados (fls. 25/228 do Anexo 2 ), Parecer Final de Julgamento dos Recursos (fls. 09/17
do Anexo 2) e Decisão acerca dos recursos à fl. 229 do Anexo 2.

3.12.4. Causa; Excessivo apego ao rigor formal na avaliação da documentação de habilitação, não
utilização do instrumento previsto no art. 43, §3°, da Lei n° 8.666/93 e definição de critérios de
habilitação não definidos na Lei n° 8.666/93.

3.12.5. Efeito: Restrição à competitividade do certame, com inabilitação de 10 das 13 empresas
participantes.

3.12.6. Conclusão: A postura da Comissão Especial de Licitação, bem como da autoridade
superior responsável pela homologação do certame, representou inadmissível restrição ao caráter
competitivo do certame, quanto mais quando se observa que os responsáveis não fizeram nenhum
esforço no sentido de sanar pretensas omissões dos licitantes, ou de aproveitarem-se de elementos
adicionais trazidos aos autos mediante os recursos, para superação de dúvidas e omissões facilmente
sanáveis.

Há que se ter presente que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não
implica no apego a rigorismos inúteis; os responsáveis pela condução da licitação hão que sempre
ter em mira o objetivo de suas normas regentes, quais sejam, garantir a ampla participação dos
possíveis interessados, a isonomia entre os licitantes e a obtenção da proposta mais vantajosa para a
Administração.

Destarte, entendemos necessária a audiência dos Senhores Responsáveis tanto pela
condução do certame licitatório, quanto pela homologação do mesmo. __
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3.12.7. Proposta de encaminhamento: Audiência da autoridade superior responsável pelo
julgamento dos recursos, ex-Secretário de Obras e Serviços Públicos-SOSP, Sr. JOSÉ RONCALLI
COSTA PAULO, e dos membros do GEL, Sr. LUCIANO DO REGO MOTTA VELOSO
(Presidente da Comissão Especial de Licitação), VÁLTER DA SILVA BARROS (Membro da
Comissão Especial de Licitação) e MÁRCIA MARIA VASCONCELOS (Membro da Comissão
Especial de Licitação) para apresentarem razões de justificativa acerca da ocorrência acima.

3.13. Achado: índices de reajuste do Contrato AJ-n° 027/99 (cláusula dez), na forma trazida pelo
Termo Aditivo n° 2 (cláusula segunda), que passou a ser constituído segundo a "bolsa de índices"
indicados pelo DNOCS, quando o índice previsto no item 10.1 do Edital da Concorrência 01/98 era
a Coluna 38 (Terraplanagem) publicada pela revista Conjuntura Económica da Fundação Getúlio
Vargas.

3.13.1. Situação Encontrada:

Houve a substituição do índice de reajustamento de preços no Contrato AJ-n° 027/99, que
inicialmente era o indicado na Coluna 38 (Terraplanagem) publicada pela revista Conjuntura
Económica da Fundação Getúlio Vargas (item 10.1 do Edital da Concorrência 01/985 conforme
Termo Aditivo n° 2 (cláusula segunda), passando tal reajustamento a ser feito com a composição de
diversos índices setoriais.

Essa mudança no índice de reajustamento de preços do contrato ocorreu por orientação do
DNOCS, conforme Oficio n° 109/DNOCS/DI, de 27/07/2004 .

3.13.2. Critério: art. 55, III, da Lei n° 8.666/93.

3.13.3. Evidência: Ofício n° 109/DNOCS/DI, de 27/07/2004 (fls. 34/37-Anexo 5).

3.13.4. Causa: Exigência emanada da Direção do DNOCS.

3.13.5. Efeito: Adoção de índices setoriais para o reajustamento dos diversos insumos do contrato.

3.13.6. Conclusão: Não foi confirmada a imprecisão quanto aos índices de reajuste do Contrato
AJ-n° 027/99 (cláusula dez), visto que a substituição de um único índice pela composição de
diversos índices setoriais, objetivou reajustar mais adequadamente os preços do contrato.

3.13.7. Proposta de encaminhamento: Considerar regular a substituição do índice de reajuste.

3.14. Achado: O atual gestor do órgão contratante participou da Concorrência n° 02/97, na
condição de responsável técnico da Construtora Jurema Ltda, executora da obra de construção da
Adutora do Sudeste Piauiense.

3.14.1 Situação Encontrada:

Analisando a documentação de habilitação da empresa Construtora Jurema Ltda,
verifica-se que o atual Secretário de Infra-Estrutura do Estado do Piauí - SEINFRA, Sr. Bertolino
Marinho Madeira Campos, era empregado da licitante que sagrou-se vencedora do certame
Concorrência n° 01/98 e signatária do Contrato AJ n° 027/99 tendo sido relacionado como
integrante da equipe técnica desta, com apresentação de atestados de responsabilidade técnica para
fins de qualificação técnica.
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Não se constata nos autos do processo, referente à execução do contrato, qualque
documento referente à sua substituição enquanto integrante do corpo técnico da empresa or;
detentora do contrato, conforme exigido pelo art. 30, § 10, da Lei n° 8.666/93.

3.13.8. Critério: arts. 9°, III, e 30, § 10, da Lei n° 8.666/93 e art. 37, caput, da CR

3.13.9. Evidência: ficha de registro de empregado (fl. 27-Anexo 6), carteira de trabalho (fls. 23/26-
anexo 6), certidão de acervo técnico constante da proposta da Construtora Jurema Ltda. (fl.
22-Anexo 6).

3.13.10. Causa: Anterior vínculo empregatício entre a empresa e o atual gestor da SEINFRA/PI.
i <•' s

3.13.11. Efeito: Conflito de interesses dada a condição de vínculo empregatício do gestor do órgão
contratante com a empresa contratada*

3.13.12. Conclusão: A participação, enquanto gestor, na condição de representante da
Administração, na execução de contrato de empregado da contratada fere o princípio da moralidade,
consagrado no art. 37, caput da CF.

Também revela inquestionável conflito de interesses, pondo em suspeita toda a condução
do contrato até o momento.

Veja-se que o art. 9°, caput e III, da Lei n° 8.666/93, não admitem a participação na
licitação ou na execução de contrato de "servidor ou dirigente de órgão ou entidade responsável
pela licitação." Embora a situação não se refira expressamente ao caso em tela, uma vez que quando
o dirigente do SEINFRA participou da licitação não era responsável, ainda, pelo órgão; nos parece
que o conteúdo teleológico do dispositivo em tela alcança a situação sob exame.

Pretende-se evitar que integrando os quadros da Administração, o servidor obtenha tanto
na fase de licitação, quanto de contrato, uma situação de favorecimento para a empresa com a qual
mantém vínculo.

De notar que a Lei não exige a prova da ocorrência do favorecimento, mas se contenta
com a própria existência do vínculo entre o dirigente/servidor e a empresa. No caso sob exame, a
autoridade maior do órgão, responsável pela execução do contrato, manteve vínculo com a
contratada da Administração, como empregado ou pelo menos ex-empregado daquela empresa.

3.14.7 Proposta de encaminhamento: Audiência do Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos
para apresentação de razões de justificativa acerca do fato de atuar como gestor da Secretaria de
Infra-Estrutura na condução do Contrato AJ n° 27/99, firmado com a Construtora Jurema Ltda,
tendo participado da licitação que o antecedeu na condição de empregado da empresa e responsável
técnico, não havendo, ainda, nos autos do processo, documento comprobatório de sua substituição
na equipe técnica, pertinente à manutenção das condições de habilitação da empresa.

CONCLUSÃO

4. Em vista dos trabalhos levados a efeito, foram constatadas diversos indícios de
irregularidas relativos à obra em exame, contidas no item 3 supra. Algumas destas referem-se a
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ocorrências relacionadas à Concorrência n° 01/98, procedimento gerador do Contrato n° AJ 27/99;
outras, referentes à própria execução do referido contrato, que teve sua execução iniciada com a
expedição da primeira ordem de serviços, já no ano de 2004; e, ainda, às licitações de elaboração do
projeto executivo e contratação de serviços de fiscalização, controle e consultoria.

4.1 Quanto às primeiras, a equipe conclui pela realização de audiência dos antigos gestores
do órgão responsável pela realização do certame, antiga Secretaria Estadual de Obras e Serviços
Públicos - SOSP (atual Secretaria Estadual de Infra-Estrutura - SEINFRA) Srs. Roberto Broder,
este subsecretário, mas responsável pela instauração da Concorrência quando em exercício do cargo
de titular, e José Roncali da Costa Paulo, bem como nos atos em que interviram, os então membros
da Comissão Especial de Licitação, responsáveis pela condução do certame. Também entende-se
cabível a audiência do Sr. Eudoro Walter Santana, Diretor Geral do DNOCS, acerca da aceitação
pelo mesmo do referido processo licitatório e consequente contrato para a realização do objeto do
Convénio n° 158/2003.

4.2 Quanto às irregularidades referentes à execução do contrato, entendeu a equipe ser
cabível a realização de audiência do atual gestor da SEINFRA, Sr. Bertolino Marinho Madeira
Campos.

4.3 Identificou-se, ainda, a existência de irregularidades nos procedimentos licitatórios que
resultaram na contratação da Núcleo Engenharia Ltda para a realização dos serviços de elaboração
do projeto executivo e para execução dos serviços de fiscalização, consultoria e controle
tecnológico da obra (ver item 3.7). Quanto a esta ocorrência, entendeu-se necessária a realização de
audiência da Comissão de Licitação responsável pela condução dos respectivos certames e do
gestor do SEINFRA, Sr. Bertolino Madeira Campos, quando da realização dos mesmos.

4.4 Também entende a equipe ser necessária a adoção de medida cautelar por parte desta
Corte de Contas no sentido de determinar a imediata paralisação das obras da Adutora do Sudeste
Piauiense, objeto do contrato AJ n° 27/99, firmado com a Construtora Jurema, em vista dos indícios
de irregularidades verificados, em especial os relacionados aos indícios de sobrepreço no contrato
da obra (item 3.8) e à identificação de previsão contratual de pagamentos antecipados relativos ao
fornecimento de tubos para as obras (item 3.5) potencialmente geradores de eventual dano ao erário
de difícil reparação. Neste ponto, note-se que eventual determinação no sentido de paralisação da
obra não gerará prejuízo à população da região, haja vista que o fornecimento de água está na
dependência da retomada das obras da Barragem do Estreito, conforme relatado no item 3.9 da
presente instrução.

4.5 Oportuno, no entender da equipe, é determinar-se, também, cautelarmente a paralisação
da Tomada de Preços n° 007/2005, tendo em vista a ocorrência contida no item 3,7, retro, e, ainda,
atendendo ao fato de que com a paralisação da obra, não existiria sentido em dar, neste momento,
prosseguimento ao certame, já que este visa à contratação dos serviços de fiscalização, controle e
supervisão desta.

4.6 Faz-se necessária, outrossim, a notificação das empresas envolvidas, Construtora
Jurema Ltda. e Núcleo Engenharia Ltda., em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, para, se assim o desejarem, apresentar razões na defesa de seus interesses.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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5. Ante todo o exposto, sugerimos sejam os autos encaminhados ao Gabinete do Relator,
Exmo. Sr. Ministro Valmir Campeio, com a seguinte proposta:

5.1 Adoção, nos termos do art 276 do Regimento Interno do TCU, de medida cautelar
determinando à SEINFRA/PI a imediata suspensão dos serviços relacionados à Adutora do Sudeste
Piauiense, tanto aqueles relativos à execução da obra, objeto do contrato AJ 27/99, firmado com a
Construtora Jurema Ltda, quanto os relativos à fiscalização, controle e supervisão da obra, objeto da
Tomada de Preços n° 07/2005, até que o Tribunal decida sobre o mérito das questões suscitadas.

5.2. Audiência dos Gestores da antiga Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SOSP/PI,
de Estado - CPF n° 180.858.903-30), e dos

Vglngg_4Pr^ídgoí£jdft Comissão Especial de Licitação do órgão - CPF:
^ Especial de Licitação do órgão -225,675-533-15 ),

CPF: 151.412.503-00) qJVIarcia, ManXVa^njTggk^^Mernbro da Comissão Especial de Licitação do
órgão - CPF: 337.514.713-91) acerca das ocorrências a seguir:

•o a) realização do processo licitatório referente à Concorrência n° 01/98 e assinatura do
Contrato AJ-n° 027/99, celebrado com Construtora Jurema Ltda. em 14/07/1999,
para construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, quando não havia suporte
em recursos orçamentários, caracterizando infringência do art. 7°, § 2°, inciso III, da
Lei n° 8.666/93. O efetivo suporte em recursos orçamentários para o
empreendimento só ocorreu a partir do Convénio n° 158/2003, firmado em
31/12/2003 entre a Secretaria de Obras e Serviços Públicos-SOSP e o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, no Programa de
Trabalho n° 18.544.0515.1851.0676 (fl. 28), mediante Nota de Empenho n°
2003NE001075, no valor de R$ 2.000.000,00 (fl. 20) - (ver item 3.4 do relatório);

b) inclusão no Edital da Concorrência n° 01/98 (item 9.8) e no Contrato n° AJ-027/99
da previsão de se efetuarem pagamentos antecipados dos valores de até 80%
relativos a aquisição de equipamentos para o Sistema Adutor do Sudeste Piauiense,
sem prever a exigência da prestação de garantia da contratada, para esses
pagamentos antecipados, infringindo-se o disposto no art. 38 do Decreto n°
93.872/86 e art. 63 da Lei n° 4.320/64 (ver item 3.5 do relatório);

c) Aceitação da proposta de preços da Construtora Jurema para realização das obras da
Adutora do Sudeste Piauiense, a qual consignava para alguns de seus itens de
serviço mais relevantes preços unitários bem mais elevados do que as referências de
mercado, conforme tabela no Anexo 6, bem assim pela ausência de estipulação de
critérios de aceitabilidade de preços unitários e global, infringindo-se os arts. 40,
inc. X e 43, inc. IV, todos da Lei n° 8.666/93 (ver item 3.8 do relatório);

d) restrição ao caráíer competitivo da licitação, na Concorrência n° 001/98, ao se
exigirem no item 3.2. L l do Edital índices contábeis em valores excessivos, para
índice de Liquidez Geral maior que 4,0, índice de Liquidez Corrente maior que 5,5
e Endividamento Geral menor que 0,2 (ver item 3.10 do relatório);
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