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e) restrição ao caráter competitivo da licitação, no item 3.2.3.2 e Anexo I, do Edital da
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,
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 (ver item 3.11 do relatório);

f) inabilitação das seguintes empresas, quando da Concorrência n° 001 /98 e
improvimento dos recursos sem a necessária motivação, e sem que a Comissão
fizesse uso do instrumento previsto no art. 43, § 3° da Lei n° 8.666/93 (ver item 3.12
do relatório):

f.l)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.

f.2) CONSTRUTORA JOLE

Certidão Negativa quanto à dívida 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 Presidente da CEL exigir a
apresentação dos originais para dirimir a dúvida, providência que
inexplicavelmente não foi adotada.

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

A recorrente não demonstrou dispor de acervo técnico relativo à elaboração
ou desenvolvimento de projeto de adutora, quando, em seu recurso, a empresa faz
alusão a certidões pertinentes apresentadas, documentação esta não analisada no
parecer da CEL que concluiu pela mantença 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
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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.

O

f.3) 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.

f.4) 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 A A 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. 31,11).

f.5) 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.
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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.

f.6) 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 e5 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.

f.7) 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.

f. 8) EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A

Não apresentação de certidão negativa quanto à divida 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.

5.3 Audiência do Gestor da Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí - SEINFRA/PI,
Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos (Secretário de Estado - CPF n° 065.952.353/15), a respeito
das seguintes ocorrências:

a) medições de serviços e pagamentos efetuados, sem que houvesse o projeto executivo
concluído e aprovado pela Administração, caracterizando infringência do disposto 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° (item 3.l do relatório);

b) infringência do art. 55, inciso III; art. 60, parágrafo único; e art. 65 inciso I, alínea "b",
todos da Lei n° 8.666/93 (item 3.2 do relatório), nas seguintes ocorrências:

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

b.2) do mesmo modo, não existem planilhas de preços que fundamentem o valor atual do
contrato, em anexo ao Termo Aditivo n° 3; e

b.3) não existe termo aditivo ao Contrato AJ-n° 027/99 que ampare a execução das obras em
andamento, posto que estas têm como referência o novo projeto básico, não incorporado
ainda ao objeto do contrato.

c) 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
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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-Estmtura-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
(item 3.3 do relatório);

d) utilização da 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, infringindo-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 (item 3.4 do relatório);

e) 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 (arí. 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
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 fossem, poderiam ser em percentual inferior
(item 3.5 do relatório);

f) 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 (item 3.6 do relatório);

g) 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
(item 3.7 do relatório);

h) 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 (item 3.8 do relatório);

i) 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° 1908/2004-TCU-23 Câmara (item 3.7 do relatório);

j) 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., aue
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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° 1908/2004-TCU-2a Câmara (item 3.7 do relatório); e

1) 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 (item 3.14 do relatório).

5.4. Audiência dos Sr(a)s. Irene Ferreira da Silva (presidente da comissão de licitação), José
Ribamar de Araújo Filho e Elival Bento Pereira (membros da comissão de licitação), a respeito da
seguinte ocorrência:

a) 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° 1908/2004-TCU-23 Câmara (ver item 3.7 do
relatório).

5.5. Audiência dos Sr(a)s. Válter da Silva Barros (presidente da comissão de licitação), José
Ribamar de Araújo Filho e Irene Ferreira da Silva (membros da comissão de licitação), a respeito da
seguinte ocorrência:

a) 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° 1908/2004-TCU-2a Câmara (ver item 3.7 do
relatório).

5.6. Audiência do Sr Eudoro Walter Santana (Diretor Geral do DNOCS - CPF: 001.522.423-
68), a respeito da seguinte ocorrência:

a) 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 (ver item 3.4 do relatório).

5.7. Audiência do Sr. Roberto Broder (Secretário de Obras e Serviços Públicos, em exercício
quando da autorização do certame licitatório, CPF: 022.423.973-20), acerca das seguintes
ocorrências:

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,
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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) 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 (ver item 3.10 do relatório); e

d) restrição ao caráter competitivo da licitação, no item 3.2.3.2 e Anexo I, do Edital da
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
SOOmm, 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 (ver item 3.11 do relatório);

5.8. Sejam notificadas as empresas Construtora Jurema Ltda e Núcleo Engenharia Ltda para,
caso desejarem, apresentarem alegações quanto às ocorrências relatadas no presente processo, na
defesa de seus interesses.

5.9. Seja encaminhado aos responsáveis a serem ouvidos em audiência cópia do Relatório de
Inspeção, com vistas a subsidiar suas defesas.

SECEX/PI, em 02 de dezembro de 2005.

Trifônio Silva Fontinele
Coordenador -ACE Mat./TCU/N° 808-7

Jesualdo Cavalcanti Sarros Filho
^ ACEMat TCUn.°4645-0
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo - PI

TC n° 014.246/2005-3

Natureza: Representação
Entidade: Secretaria de Infra-estrutura do Estado do Piauí
Responsável: Bertolino Marinho Madeira Campos (CPF
n° 038.574.843-49) e outros

Ante o que consta do processo, manifesto-me de acordo com as conclusões contidas no
Relatório de fls. 67/107, especificamente com a proposta de medida cautelar consignada no subitem
5.1 (fl.100), as audiências ínsitas nos subitens 5.2 a 5.7 (fls.100/107) e demais medidas contidas nos
subitens 5.8 e 5.9.

2. Em complementação, por se tratar de obra pública com aporte de recursos federais
consignados no Orçamento Geral da União, sugiro o encaminhamento de cópia da deliberação que
vier a ser adotada pelo Tribunal à Comissão Mista de que trata o art. 166, § 1°, da Constituição
Federal.

À consideração superior.

SECEX/PI, eitT09/12/2005.

HelanoMúlle
Diretor - Mat

Guimarães
tTCUn0 2732-4

De acordo. Encaminhe-se os autos ao Gabinete do Relator, Exm° Sr. Ministro Valmir
Campeio.

SECEX/PI, em 19/12/2005.

s Vaiasconcelos
ário - MátTCU n° 2834-7

Si$Dir:01424620053_REPR_X.XJTC4l4-246-2ro5-3-SEINFRA-HMG^

Num. 258911852 - Pág. 112Assinado 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



PR/PI
fls. 112-vsms /

U fl*

-V ~ ~ ^

-1Uu^

.W

SECRETARÍA DASOVERNO DO
DESENVOLVIMENTO

0921/2005-GS
Ofício N°

Teresína (PI), 22 de dezembro 2005,

Senhor Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos através deste solicitar de V. Exa,,
cópia dó Relatório Final da auditoria realizada na Obra da Adutora do Sudeste
Piauiense.

Atenciosamente,

Eng°. BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS
Secretário da Infra-Estrutura do Estado do Piauí

A Sua Excelência o Senhor
Dr. JOSÉ ULISSES RODRIGUES VASCONCELOS
Secretário Tribunal de Contas da União - TCU
Local.

CENTRO ADMINISTRATIVO BLOCO G -1° ANDAR FONE: 216-8401
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ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

PIAUÍ

A Sua Excelência o Senhor
Dr. JOSÉ ULISSES RODRIGUES VASCONCELOS
Secretário Tribunal de Contas da União - TCU
Local.

ca '-o
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC-014.246/2005-3
Natureza: Representação
Órgão; Departamento Nacional de Obras Contas as Secas -
DNOCS - Assunto: Solicitação de cópia de relatório de
Inspeção
Interessado: Governo do Estado do Piauí/ Secretaria de Infra-
Estrutura do Governo do Estado do Piauí/Seinfra

DESPACHO

Com fulcro no art. 40, inciso II, da Resolução TCU n° 136/2000, c/c a Portaria-
Gab/MIN-VC n° 01, de 19 de abril de 2005, em atendimento ao Ofício n° 0921/2005-GS, do Sr.
Secretário de Infra-Estrutura do Estado do Piauí, de ordem, autorizo a Secex Piauí a fornecer cópia da
documentação solicitada, advertindo, todavia, que o Tribunal ainda não se manifestou sobre o mérito
da matéria.

À Secex-PI para as providências a seu cargo.

TCU., Gabinete, em 27 de dezembro de 2005.

Francisco d
Chefi

de Córdova
ete - Em Substituição

D:\Usuarios\cordovaac\Meus documentos\Dados\Córdova\TC 014.246.2005-3 Despacho Secex-PLdoc
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GOVERNO DO ESTADO DG
Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA

EXMO. SR. MINISTRO VALMIR CAMPELO

MD. RELATOR DO PROCESSO TC 014.246/2005-3

-, .1 7 •"•'• ' '"- .,

j 5 *• : • •¥

;

Ref: Sistema Adutor do Sudeste Piauiense (Considerações sobre a relevância

social, a viabilidade legal da obra, e a pretendida liminar)

I000424II2515141

BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS, Secretario de Estado da

Infra Estrutura do Estado do Piauí, CPF n° 065.952.353-15; tomando

conhecimento do relatório encaminhado pela Secex-PI, vem expor e requerer o

seguinte:

ESCLARECIMENTOS INICIAIS

o

A Secex-PI, além de uma série de audiências relativas aos

esclarecimentos de irregularidades apontadas, propõe ainda a adoção de

medida cautelar visando a suspensão das obras do Sistema Adutor do Sudeste

Piauiense supra referenciada.

Desta forma, a presente manifestação, anterior até mesmo ao

deferimento das audiências propostas pela unidade técnica, assim como a

apresentação da DEFESA a ser oportunizada pelo requerente, tão logo à sua

NOTIFICAÇÃO, ocasião em que serão esclarecidas todas as questões

suscitadas no Relatório da SECEX/PIAUÍ, tem como objetivo precípuo

demonstrar a V.Exa que a pretendida paralisação da obra não é uma medida

adequada, nem muito menos, necessária.
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Ao defender a adoção da medida cauíelar, a Secex-PI o fez "em vista

dos indícios de irregularídades verificado, 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 obra (item 3.5) potencialmente gerados 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".

(fl. 99)

Data máxima vénia, a proposta encaminhada fundamenta-se em

premissas equivocadas, eis que as irregularidades apontadas não existem. Se

não, vejamos.

a) Superfaturamento

o
A auditoria realizada aponta como indício de irregularidade a prática de

superfaturamento no preço unitário dos seguintes itens: 1) Tubos de Ferro

Fundido; 2) "Escavação de rocha dura com uso de explosivo, incluindo

regularização em profundidade de até 1(50m.".

No entanto, antes mesmo de revelar que os preços unitários contratados

não estão acima do mercado, vale lembrar que prevalece neste Tribunal o

entendimento jurisprudencial de que a distorção de alguns preços unitários não

implica na existência de superfaturamento caso o preço global esteia de acordo

com o mercado.
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Tal posicionamento registre-se, já está consolidado há alguns anos, sem

que haja qualquer divergência sobre a matéria.

A importância do tema, contudo, merece que se traga à baila o

fundamento do voto de dois julgados que revelam com perfeição a

jurisprudência vigente.

o
TC n° 925.238/1998-8 (Acórdão n° 487/2000-P; Relator

Ministro Humberto Souto):

"Quanto aos questionamentos relativos ao" valor do

contrato, o que se constata a partir dos elementos constantes

dos autos é que os preços de alguns de seus itens encontram-

se acima dos padrões da tabela SICRO do DNER e da tabela

Empresa Municipal de Obras Públicas - EMPO, utilizada como

referencial de preços na licitação.

Entretanto o preço global do contrato, nos termos do

edital, era compatível com a tabela EMOP e foi o menor

apresentado na Concorrência. Acrescente-se que, nos termos...

Do Edital... Teria de ser declarada vencedora a proposta que

apresentasse o menor preço global, não se registrando

previsão de análise quanto a distorções a maior nos preços

dos itens individuais que compõem o valor total da

proposta, mas apenas a desclassificação dos preços

manifestamente inexequíveis, assim considerados os de valor

irrisório em relação ao orçamento utilizado como referência pelo

Município".

TC 005.642/2003-0 (Acórdão 257/2004-P; Rei. Min.

Marcos Vinícius Vilaça)

6. (...) há de se reconhecer a existência de preços

unitários acima do praticado no mercado. Neste ponto alerto para

o entendimento já consolidado neste Tribunal de que, estando o

preço global da proposta em conformidade com o orçamento do

órgão licitante, o débito só surgirá se houver celebração de termo
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aditivo que suprima ou diminua o quantitativo de itens com

preços reduzidos ou acrescente ou aumente quantitativos de

itens com preços mais vantajosos para a contratada.

Isso decorre da conjunção perniciosa e explosiva de projetos

básicos mal-elaborados com a ausência, no edital, de critérios de

aceitabilidade de preços unitários, conforme exigido pelo a/í. 40,

inc. X, da Lei n° 8.666/93. A propósito, reproduzo trecho do voto

que proferi no TC-007.828/2002-3, no qual reafirmei a

importância desse entendimento para garantir a defesa do erário

*± e preservar os direitos dos contratados (Acórdão n° 583/2003-P,

Ata n° 19/2003):
a(...)23. Há que se nortear pelo

entendimento, já comum no Tribunal, de que,

estando o preço global no limite aceitável, dado

pelo orçamento da licitação, os sobrepreços

existentes, devido à falta de critérios de

aceitabilidade de preços unitários, apenas

causam prejuízos quando se acrescentam

quantitativos aos itens de serviço

correspondentes, porque, até esse momento,

como disse antes, o valor contratado

representava o equilíbrio entre preços altos e

baixos, apesar do vício de origem.

24. Na hora em que se

acrescentam quantitativos em itens com

sobrepreço, perde-se o equilíbrio que o preço

global reproduzia. A partir daí é que, para salvar

a contratação, em atenção ao interesse público,

já que passível de nulidade, os itens

acrescentados e que por isso não constavam da

licitação devem seguir os valores de mercado.

Na falta dos critérios de aceitabilidade de preços

unitários, o parâmetro que se tem para o

mercado são os valores referenciados pelo

sistema Sicro. (...)"
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10. Também não vejo necessidade de renegociar os

preços dos tubos nem de compensar eventuais excessos em

faturas subsequentes, como proposto pela Unidade Técnica. A

solução mais adequada e consentânea com a jurisprudência

desta Corte é determinar à Deso que condicione a continuidade

da execução do contrato à celebração de termo aditivo no qual

se preveja que futuras alterações contratuais em que conste

acréscimo de quantitativos devam tomar como base os preços

cobrados pelos fornecedores à Gautama".

o A doutrina também já se posicionou sobre a matéria. Marcai Justen

Filho observa ser

"...óbvio que preenche os requisitos legais uma proposta cujo valor global

não é excessivo, ainda quando o preço unitário de um dos insumos possa

ultrapassar valores de mercado ou registro de preços (e, mesmo,

tabelamento de preços)." (in ob. cit, p. 471)

Nas obras contratadas por esta Secretária, portanto, ainda que alguns

preços unitários possam estar um pouco acima da média, o que não é verdade,

certamente outros estão abaixo, de forma que o preço final não destoa da

prática do mercado.

Há precedentes que confirmam o quanto ora sustentado até mesmo em

algumas situações em que o preço contratado excede o "preço de mercado"

em limites aceitáveis. Em julgado relatado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghis

(TC 007.191/1994-4), a Corte de Contas assim decidiu:

"19. (...) oro, convenhamos que diferenças em patamares de

9,7% estão longe de caracterizar superfaturamento, mas refletem

apenas variações normais de mercado." (Acórdão 136/1995 -

Plenário)
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No caso em questão, sem dúvida, uma relevante demonstração - uma

verdadeira prova - de que inexiste o superfaturamento é o fato de que a

proposta da empresa contratada foi 15% inferior ao preço de referencia orçado

pela licitante. No mesmo sentido, há declaração do DNCOS (documento

anexo) aprovando os preços contratados, tendo em vista a sua compatibilidade

com o mercado.

As razões acima expostas, por si só, já seriam mais do que suficientes

para elidir qualquer indício de superfaturamento.

Porém, há ainda argumentos outros que revelam até mesmo a

inexistência de superfaturamento nos preços unitários dos itens apontados pela

Secex-PI.

De fato, quanto aos preços unitários de tubos, tomam-se como

referência as planilhas anexas, fornecidas pela FGV - Fundação Getúlio

Vargas e pelo EMOP do Rio de Janeiro.

Aos preços de referência foram adicionados apenas o frete - que a

fábrica indica ser de 17% .(dezessete por cento) -; e o BDI contratual de 30%

(trinta por cento).

Ademais, é importante registrar que, por exigência do DNOCS, o BDI

aplicável sobre o valor do fornecimento de tubos foi reduzido para 22,16%

(vinte e dois inteiros e dezesseis centésimos por cento), do que resulta que os

preços efetivamente executados - constantes da planilha abaixo como "preço

pago" - são, praticamente iguais àqueles informados pela FGV para a época

da licitação.
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Feitos os cálculos considerando os fatores acima, a tabela comparativa

é a seguinte:

Tubo
FGV/EMOP

Com Frete 17%

Com BDI 30%

Preço Contratado

Preço Pago

Diferença

350

169,20

197,96

257,35

293,41

275,72

7,13%

300

124,32

145,45

189,09

223,55

210,07

11,09%

250

100,75

117,88

153,24

181,18

170,25

11,10%

200

78,46

91,80

119,34

141,07

132,56

11,08%

150

68,14

79,72

103,64

104,56

98,25

-5,20%

100

44,91

52,54

68,31

68,51

64,38

-5,75%

Note-se que os preços contratados são absolutamente compatíveis com

aqueles praticados na época da licitação. Em nenhuma hipótese se pode

cogitar das diferenças apontadas pelo RELATÓRIO.

Quanto às referências feitas aos preços da adutora do Garrincho, em

primeiro lugar aqueles preços foram tomados no RELATÓRIO com data base

em 2004, enquanto os preços da Adutora do Sudeste foram atualizados até

2005; além do que na Adutora do Garrincho não foi computado BDI.

Quanto â comparação relativa ao serviço de escavação, há alguns

fatores que não foram observados pela unidade técnica, que certamente por

esta razão deixou de verificar a compatibilidade do preço praticado com o

mercado.

Em primeiro lugar, observando-se que um dos referenciais utilizados

pela Secex/PI foi a tabela de preços do DNOCS, é importante frisar que os
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preços ali são considerados com BDI igual a zero, ou seja, a preços de custo.

Além disto, veja-se que há, no DNOCS, dois preços específicos para dois

serviços diferentes:

o

Para "escavação mecânica em vala, para assentamento de tubulações,

até 2,0m de profundidade, em material de 3a categoria", o preço do DNOCS,

sem BDI, é de R$ 69,24. Aplicando-se a este valor o BDI de 30% (trinta por

cento) praticado na obra em referência, o preço passa a ser de R$ 90,01

(noventa reais e um centavo) por metro cúbico.

Por outro lado, para "escavação manual de valas, em material de 3a

categoria, com explosivos e perfuração manual, até 2,00m de profundidade

(medido no corte)", o preço do DNOCS, sem BDI, é de R$ 117,87. Com

aplicação do BDI o valor é de R$ 153,23 (cento e cinquenta e três reais e vinte

e três centavos) por metro cúbico.

Na Adutora do Sudeste o que se tem é a hipótese do segundo dos

preços do DNOCS, pois somente será paga ao preço cotado, a rocha

efetivamente retirada com uso de explosivo e medida no corte, sem embargo

do que o preço proposto pela construtora é de R$ 114,55 (cento e quatorze

reais e cinquenta e cinco centavos)

Em uma segunda abordagem, cumpre apontar que há uma diferença

entre os serviços de que se cogita no contrato da Adutora do Sudeste, e as

referência da adutora do Garrincho tomadas pela Secex/PI.

Sobre isto, registre-se inicialmente e de passagem, que a comparação

foi feita no RELATÓRIO entre os preços da Adutora do Garrincho em 2004, e

os preços da Adutora do Sudeste atualizados para 2005.
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Depois, observe-se que na Adutora do Garrincho, o serviço constante

das pfaniíhas está especificado simplesmente como "escavação de valas em

rocha". Desta especificação decorrerá, ao executarem-se os serviços, que toda

a rocha escavada nas valas será cotado e pago como "escavação de valas em

rocha".

Na Adutora do Sudeste, como se disse acima, isto não se verifica. O

serviço está cotado ali como sendo "escavação de rocha dura com uso de

explosivo, incluindo regularização em profundidade de até 1,50m". Desta forma

de especificar o preço resulta que somente é paga ao preço indicado na

planilha e contestado pela Secex/PI, a rocha efetivamente removida com

explosivo. Todo o material diverso deste será pago como "Escavação em solo

de qualquer natureza incluindo regularização com profundidade até 1,50", e

não aos preços de rocha dura.

Em resumo, na Adutora do Garrincho cotou-se preço menor porque ali

toda a rocha que for retirada ,das valas, com ou sem explosivos, será paga

como material de 3a categoria. Na Adutora do Sudeste o preço é maior porque,

ali, somente o que se remove com explosivo é pago como tal.

Finalmente, cumpre ressaltar que o caminhamento da Adutora do

Sudeste é acompanhado, quase que integralmente, por linha elétrica de alta

tensão, o que obriga a construtora a operar por pequenas detonações e com

trabalho redobrado de proteção da área de desmonte de rocha, prevenindo

danos à rede elétrica.

Também esta circunstância eleva os custos do trabalho, refletindo-se

necessariamente no preço do serviço.

Além disto, em análise absolutamente superficial e preliminar, é de
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apontar que o valor orçado pela Administração Pública na licitação foi de

R$29.850.470,99 (vinte e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil,

quatrocentos e setenta reais e noventa e nove centavos), enquanto que a

proposta vencedora da licitação tem preço total de R$ 25.568AQ5J2 (vinte e

cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e

setenta e dois centavos), o que, repíta-sef representa uma proposta com

redução da ordem de 15% (quinze por cento) do orçamento básico, indicando

claramente não haver sobrepreço na contratação.

Definitivamente, seja porque o preço global está de acordo com o

mercado, seja porque não há sup r̂fatwrdmento de preços unitários, está mais

CJo que demonstrado que não há risco de dano ao erário com base na a|eg$ç$Q

de sobrepreço.

b) Do pagamento antecipado

Antes de mais nada, ressalte-se que não há qualquer vedação legal à

antecipação de pagamentos, razão porque o Edital previu expressamente esta

possibilidade.

Ressalte-se que em todos os pagamentos realizados sempre se exigiu

da Construtora Jurema Lida a apresentação de comprovante idóneo da

aquisição dos tubos junto ao fabricante.

Mais recentemente, tendo em vista que as quantidades de tubos se

elevavam com o prosseguimento das obras, exigiu-se da construtora, além da

comprovação de haver comprado os tubos, instrumento público através do qual

seu administrador assumisse a condição de depositário daqueles ditos tubos,

respondendo civil e criminalmente por eventual infidelidade em tal depósito.

Af

Num. 258911852 - Pág. 125Assinado 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



Píauí GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ/
Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA/ PR/PI

GPM
-̂̂ -̂

Além do mais, rigorosamente não há "pagamento antecipado", na

medida em que o material de que se pagava 80% (oitenta por cento) do

preço já existia fisicamente - visto que fora fabricado e vendido pela fábrica - e

já estava depositado com a Construtora - cujo Administrador assumira a

condição de depositário.

Portanto, o que foi pago foi uma parcela do material já disponível. Mas

não há neste procedimento nenhuma irregularidade, pelos motivos já

apontados e, adicionalmente, porque o preço dos materiais e o preço dos

serviços foram contratados especificamente e, pagando parte do preço do

material, não se estava antecipando o preço do serviço de assentamento que,

efetivamente, ainda não havia sido executado.

O

Por outro lado, todos os tubos cujos custos de aquisição foram pagos -

parcial ou integralmente - já foram recebidos no canteiro de obras onde, ao

contrário do que está indicado no RELATÓRIO, há controle rigoroso e diário da

chegada de materiais - inclusive tubos - feito no Diário de Obras.

Como se vê, além de não ser irregular o procedimento adotado por esta

Secretaria, está mais do que demonstrado que não há qualquer risco de dano

ao erário.

c) Ausência de prejuízo à população

Com a devida vénia, de todos os equívocos existentes na proposta de

encaminhamento, o mais grave é o que sustenta que "eventual determinação

no sentido de paralisação da obra não gerará prejuízo à população da região,

há vista que o fornecimento de água está na dependência da retomada das
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obras da Barragem do Estreito".

A verdade é bem outra, contudo.

As obras de construção do açude estreito encontram-se executadas em

46% (quarenta e seis por cento) do total necessário à sua conclusão, conforme

informado pela SECEX/PI no seu relatório.

O Açude Estreito conta com barragem em CGR - Concreto Compactado

a Rolo, o que lhe permite armazenar água desde o início das obras mesmo que

a barragem ainda se encontre em cota baixa, visto que o CCR admite

galgamento.

Em vista disto, e já havendo água armazenada naquele Açude, já em

29/07/2004 a concessionária estadual de águas - AGESPISA - comprometeu-

se a viabilizar o tratamento e distribuição de água às populações mais

próximas do manancial, desde que pelo menos parte da linha adutora fosse

executada (doe anexo).

Este compromisso se vê hoje confirmado pelo documento anexo, onde

se vê indicada a possibilidade de atender, em prazo muito curto, a população

das cidades de Padre Marcos, Francisco Macedo, Marcolandia e Caldeirão

Grande.

Todas as providências adotadas, das quais resulta o comprometimento

da AGESPISA em distribuir a água que já está disponível no manancial e que
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estará disponível nas cidades referidas através dos ramais da Adutora que hoje

estão em fase final de construção, decorreram de determinação expressa

passada pelo Senhor Governador do Estado no sentido de agilizar e viabilizar

tão prontamente quanto possível aquele fornecimento d'água às populações

citadas (ver documento anexo).

Não podemos deixar de informar a V. Exa. que a população que será

beneficiada com a execução da obra encontra-se assentada em região cujo

substrato é formado por rochas do "Cristalino", razão porque não tem acesso

sequer a água subterrânea disponível em grandes profundidades do subsolo.

Trata-se, sem dúvida, da região mais seca do semi-árido do Piauí, tanto que é

necessário o uso de caminhões Pipa e o transporte de água por jumentos

durante os 365 dias do ano.

Na Barragem do Estreito já há água acumulada, aproximadamente um

milhão de metros cúbicos. Ainda é insuficiente para o suprimento regular de

tudo quanto projetado para a Adutora do Sudeste, mas já é suficiente para o

suprimento das populações referidas.

A barragem Estreito, como exposto pela SECEX/PI, se encontra em fase

final de contratação, com recursos empenhados em restos a pagar pelo

DNOCS (garantidos) e que deverá, até o final de maio de 2006, ter uma

acumulação de mais de dez milhões de metros cúbicos, o que

inequivocamente garante o abastecimento integral das cidades contempladas

pela adutora.

Portanto, paralisar as obras da Adutora não é providência sem efeito

qualquer, nem muito menos pode ser justificada por eventual pendência

referente à retomada da Barragem do Estreito.
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Parar a construção da Adutora, na verdade, significará retardar o

atendimento emergência! já possível e viabilizado pelo atual ritmo da obra, pela

determinação do Senhor Governador do Estado, e pela associação de esforços

entre a Secretaria de infra Estrutura e a AGESPISA.

d) Outros esclarecimentos

Embora os fundamentos apresentados pela Secex-PI para adoção de

medida cautelar já tenham sido combatidos, há irregularidades outras que

podem desde já ser esclarecidas.

É o caso, por exemplo, da acusação de que a licitação foi realizada sem

suporte orçamentaria Esta matéria foi levantada pela empresa Mendes Júnior

Trading e Engenharia SÁ durante o curso da licitação, tanto através de

impugnação administrativa do edital, quanto através de denúncia por ela

formulada frente ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Portanto, não é uma matéria nova. Muito pelo contrário, trata-se de um

assunto sobre qual não se tem mais qualquer controvérsia, visto que foi objeto

do Processo TC-E n° 2076/99-15398/99, anexo ao Processo TC-E n° 2076/99,

tendo aquela Corte, por meio da Resolução n° 472/03, de 10/04/2003, julgado

a denúncia improcedente.

No que se refere às exigências relativas aos índices contábeis e ao

diâmetro das tubulações, sem sequer ser necessário ainda uma justificativa

direta, é evidente que não houve qualquer restrição â competitividade, pois 13

empresas apresentaram propostas e nenhuma delas foi inabilitada com base

nas cláusulas que a unidade técnica aponta como restritivas.
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Ademais, os critérios de habilitação, constantes do Edital, foram

contestados pela licitante SERGEN que impetrou Mandado de Segurança

frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - Processo n° 001.99.133376-

5. O Tribunal entendeu improcedentes as arguições daquela empresa, julgando

improcedente o Mandado de Segurança e mantendo o texto do Edital, por

decisão já transitada em julgado.

o Importante ainda salientar que a alteração contratual realizada não

infringiu qualquer princípio de direito, muito menos os que asseguram a

isonomia entre os licitantes e a vinculação ao ato convocatório.

Na linguagem popular o edital é a lei da licitação. É neste instrumento

que a Administração define as condições para o contrato futuro, subordinando-

se ao seu conteúdo.

O desrespeito às normas editalícias configura falta grave, punida

severamente pela Lei n° 8.666/93. Não há, contudo, em alguns casos,

impedimento de alteração do contrato.

Tanto é assim que a própria Lei n° 8.666/93 excepciona as hipóteses em

que admite a alteração do contrato, consoante se constata no art. 65, da Lei de

Licitações.

Ainda que assim não fosse, é notório que os .princípios de direito muitas

vezes são contraditórios e devem ser interpretados com razoabilídade a fim de

serem harmonizados.
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In casu, conforme fartamente demonstrado a alteração no contrato foi

feita à luz da Lei visando uma melhor adequação do projeto, atendendo o

interesse público.

Admitir-se que projetos não possam ser adequados e os contratos

alterados, seria fechar os olhos para a própria Lei de Licitações que

expressamente regula tal possibilidade.

É certo, portanto, que a vinculação ao edital deve ser observada, mas é

mitigada em função da possibilidade de alteração nos contratos (art. 65, da Lei

n° 8666/93).

Não ocorreu também qualquer afronta ao princípio da isonomía. A

igualdade entre os licitantes não pode ser utilizada como argumento para

impedir que a Administração promova alterações contratuais que atendem ao

interesse público.

Obviamente, não podem ser realizadas modificações que visem apenas

e tão somente facilitar a situação da Contratada. Isto, sim, feriria o princípio da

isonomia.

A igualdade entre os licitantes é assegurada mediante o tratamento sem

discriminação benéficas ou detrimentosas.

Ocorre que alterações procedidas pela Administração Publica no intuito

de obter melhor adequação técnica aos objetivos da obra não caracteriza burla

ao princípio da isonomia. É certo que as alterações implementadas não

ocorreram para atender objetivos da Contratada, nem muito menos podem ser

atribuídas à sua pessoa. Qualquer que fosse a empresa Contratada, seria
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realizada a melhoria do projeto.

É evidente que a isonomia não foi quebrada. De qualquer modo, por

cautela, ressalte-se que o interesse público tem supremacia sobre o privado.

Assim, também por este fundamento se justificaria a possibilidade de alteração

no projeto sem prejuízo de qualquer ilegalidade no descumprimento do

princípio da isonomia.

CONCLUSÃO

Ante as razões expostas, é evidente que não estão presentes os

requisitos (fumas boni júris e perículum in mora) necessários à concessão de

medida cautelar visando a paralisação das obras, que pedimos não seja

adotada.

Muito pelo contrário. Risco de dano haverá, sim, caso sejam suspensas

as obras. Isso porque, além dos prejuízos de ordem social, é certo ainda que a

paralisação causará prejuízos económicos, pois há serviços em andamento

que poderão ser prejudicados a ponto de posteriormente terem de ser refeitos,

bem como porque provocará mobilização e desmobilização, despesas com

manutenção, etc.

Nestes termos

Teresina, 20 de janeiro de 2006

Bertolino Marinho Maqeira Campos

Secretário de Estado da Infra Estrutura
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Estado do Piauí
Palácio de Karnak
Gabinete do Governador

Teresina,̂ 5 de de 2005

Senhor Secretário,

Conforme discutido em nossa reunião, reitero a determinação para que
essa Secretária adote providências imediatas para viabilizado suprimento d' água para as
cidades de: Padre Marcos, Francisco Macedo, Marcolândia, Caldeirão Grande, Simões,
Alegrete e São Julião, uma vez que já há água suficiente acumulada na Barragem
Estreito, embora esta não esteja concluída.

Para este efeito deverão ser associados os esforços da SEINFRA,
acelerando o processo de construção de parte da Adutora do Sudeste, e os esforços da
AGESPISA, vinculados ao tratamento e distribuição da água.

JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS
Governador do Estado do Piauí

Estado ao Piauí
Secretaria áe Governo

CONFERE COM O ORIGINAL

Exm° Sr.
BERTOLINO MARINHO MADEIRA CAMPOS
Secretário de Infra-Estrutura
NESTA CAPITAL

cfc Gowsrno
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EMOP
i-mprcsa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Opetóteoónosso
e a reinaria tarrbém í

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2005.

A; SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO

A ''C: U-ONARDO MARTINS - GERENTE ADJUNTO NE

Prezado Senhor,

A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, vinculada à

Secretaria de Estado de Integração Gcvernamental - SEIG do Governo do Estado do Rio de Janeiro

ó responsável principalmente pela execução das obras civis e pala manutenção dos prédios do Poder

Público Estadual.

A EMOP possui como "coração" das suas atividades o Sistema de Custos

Unitários, referência em todo o Estados do Rio de Janeiro e conhecido nacionalmente, que é o

instrumento essencial utilizado diretamente por esta Empresa para elaboração das planilhas de

nrçamenios, dos contratos, dos cálculos de reajustamentos de obras e serviços etc., assim como

pelos Órgãos Públicos da esfera Municipa:, EsiaJuai e federal e pelas Empresas Privadas.

Para manutenção e atiulizaçãc de todo o Sistema, coletamos mensalmente junto aos

fabricantes, distribuidores e demais fornecedores de equipamentos e materiais utilizados na

Construção Civil, os preços cfetivameutg praticados na comercialização dos insumos para

pagamento à vista e CIF/RJ.

Atendendo a solicitação de V.Sa., encaminhamos em anexo os valores publicados

nos meses de 11/98 e 02/99, dos códigos dos materiais cadastrados nesta EMOP.

Continuamos sempre a disposição.

Coraiahnenle,

ENG° MARCELO NIESI
CHEFE DO SETOR DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Campo de São Cristóvão, 138 - São Cristóvão - RJ- CEP 20921-440-Tel.:2299-2706-Fax.: 2580-8699
www.cmopTi 2ov.br E-MAIL selepfgiemop.ri.sov.br

Esta fotocópia confere com o documento
Cri g ir» í $ f n enuiííis e ou rasuras,
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EMOP EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
.VOy \\iCn iQp.rj.Kov.br
DIT DIRETORIA TÉCNICA
DEATE DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO
Dl PRÉ DIVISÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS FAX (21) 2580-8299
SEI.EP SETOR DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS FAX (21) 2580-8699
CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 138-4-ANDAR-SALA 419 TEL (21) 2580-8449

j Código de campo alterado

feclcpfficmon.ri.eov.br)
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MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

MT

-p-

PESO

(•SI

23.26

31,88

40,31

4C.82

64.94

77.93

106.12

137,91

176,53

216,28

259,43

306,16

411.93

14,55

18,01

27,2'j

36,68

48.01

60,42

79,74

9473

129,32

163,41

215,13

264,08

317,23

375,06

505,33

Oí*ip.

bMOl'

04 1 46

04147

04148

04149

04153

04150

04151

04152

06505

06506

06507

06508

06509

02510

02511

01512

02513

02514

02515

02516

02517

0251 y

02521

06500

06501

06502

06503

06504

VALOR U/98

58,17

' 78.46

• 100,75

• 124,32

169,20

203,00

275,79

358,18

458,23

561,18

673,50

795,41

1.069.61

33,84

44,91

68,14

91.55

119,71

150,88

206,51

245,32

335,12

436,88

557,54

684,29

822,30

972,25

1.310,20

VALOR 02/99

58,17

7S.46

' 100.75

124,32

169.20

203,00

275.79

358,18

458,23

561.18

673.50

795.41

1.069,61

33,84

44,91

68,14

91.55

119,71

150,88

206.51

245.32

335,12

436,88

557,54

684.29

822,30

972,25

1.310.20

Código de campo alterado

confere com o documento
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Insumo

149 CONEXÃO CRUZETA DH FERRO FUNDIDO OUCTIL DN: 75X50MM COM BOLSAS XJGS

Insinf. Região

101889 BR SE RJ RJO —
13/05/1999 20/05/1999 MAALM

VI fiOO N
RS 75.01 DG

150 CONEXÃO LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:100MM BOLSA/BOLSA UGS 101890 BRSÊ RJ RJO
13/05/1009 20/05/1999 MAALM RS 51.01 DG

151 CONEXÃO LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:150MM BOLSA/BOLSA UGS 101891 BR SE RJ RJO
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 90.29 DG

152 CONEXÃO LUVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:200MM BOLSA/BOLSA UGS 101892 BR SE RJ RJO
12/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 150.58 DG

155 REGISTRO HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO TIPO GAVETA 50MM CHATO COM FLANGES 101893 BRSERJ RJO
RCFC16

13/05/1999 20/05/19G9 MAALM RS 184.83 DG
Hl !-//) N

O HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO TIPO GAVETA 75MM CHATO COM FLANGES 101894 BR SE RJ RJO — U AE

RS 28C.f-2 DC

TP ^ot

U AE

U AE

— U AE

— U AE

— U AE

13/35/1 S9£ 20/05/1909 MAALM
Hl 110'J N

168 REGISTRO HiDRAULICO DE FERRO FUNDIDO TIPO GAVETA 150MM CHATO COM FLANGES
•EURO23PN16C

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 567.56 DG

174 REGISTRO HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO TIPO GAVETA ?OOIWJM CHATO COM FLANGES
EUR023PN10C

13/05/19S9 20/05/1999 MAALM RS 993.65 DG

175 REGISTRO HIDRÁULICO DE FERRO FUNDIDO TIPO GAVETA 250MM CHATO COM FLANGES
RCFC16

13/05/1039 20/05/1999 MAALM RS 1,293.58 DG
Hl J 2.00 N

190 VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO BORBOLETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL SERIE AWWA
100MM VBF16WCC

13/05/1S99 20/05/1999 MAALM RS 2.012.73 DG

191 VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO BORBOLETA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL SERIE AWWA
150MM VBFÍQVVCO

13/05/1999 í C/05/i 099 MML;/] RS 2,17? .CO DG

VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO BORBOLETA DE FERRO HJNúíCO DUC.iL SÉRIE AWWA
OOMMV3F10WCC

13/05/1S99 2Ú'C5/199Í. M/V.LM RS :Z,5V6.e7 D3

19? VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO BORBOLETA Qc FERRO FUNDIDO DÚCTIL SERIE AWWA
:50MMVBF10WCC

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 3,044.93 DG

199 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN:200MM TK9JGS

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 91.55 DG

Hl 8.00 N

201 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN:250MM TK9JGS
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 119.71 DG

Hl 800 N

204 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL BIT:50MM VTF10
13/OC/1D99 20/05/1999 MAALM í\S 258.68 DG

207 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FERPO FUNDIDO DÚCTIL BIT;100MM VTF10

101895 BR SE RJ RJO— U AE

101896 BR SE RJ RJO— U AE

101897 BR SE RJ RJO— U AE

101903 BRSERJ RJO— U AE

101904 BRSERJ RJO— U AE

101905 BRSERJ RJO- U AE

101906 BRSERJ RJO —

101907 BRSERJ RJO— U AE

101908 BRSERJ RJO— U AE

101909

101910

BRSERJ RJO —

BRSERJ RJO —

U AE

U AE

•ocorro C. Bréulio
ASSISTENTE DE SERVIÇOS - SEINFRA
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PR/PI

fls. 137-vsms

72 CONEXÃO TE DE FERRC FUNDIDO DÚCTIL DN:100X50MM BOLSA/BOLSA JUNTA
ELÁSTICA

20/05/1999 MAALM RS 76.04 DG

Data:02/01/2006 14:37:39

Pag.: 3

Insinf. Região TP Cot

58152 BR SE RJ RJO— U AE

75 CONEXÃO TE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:100X75MM FLANGE TFF10
/jOSW* 20/05/1999 MAALM RS 100.60 DG

58156 BR SE RJ RJO— U AE

78 VÁLVULA HIDRÁULICA TIPO BORBOLETA DE FERRO FUNDIDO 300MM VBF10WCC •
-.3'05.'1S99 20 '05/1 999 MAALM RS 3.404.72 DG

31 CONEXÃO JOELHO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL 87 GRAUS DN:100MM
J37SBE

13*05/1050 20/05/1999 MAALM RS 21.72 DG

32

O
ONEXÃO TE SANITÁRIO 87°3C' DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL DN:100MM

.5SBB

3/05/1 99S 20:3í.'1999 MAALM RS 32.29 DG

92 CONEXÃO JOELHO OE FESftO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDÍAL 45 GRAUS DN:100MM
J45SBB

T5 -'05/1 599 20/05/1999 MAALM RS ,5.43 DG

94 rUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL PONTA/PONTA DN:150MM IP SMU
TRADICIONAL

12/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 1 í 4.94 DG

•95 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL PONTA/PONTA DN:100MM TP SMU
TRADICIONAL

13/OC/1S59 20/05/1999 MAALM RS 62.39 DG

103 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN:150MM TK7JGS
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 58.17 DG

i62 CONEXÃO JOELHO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL 87 GRAUS DN: 50MM
J37SBB

13/05/1999 20/05/1999 MAALM R$ 13.76 DG

!67 CONEXÃO JUNÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO PREDIAL 45 GRAUS DN:100MM
YSBB

"í/05/1909 20/05/1999 MAALM RS 37.26 DG

392" CONEXÃO n- DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 50X50MM BOLSA/BOLSA TJE
£^3/05/1999 íO/Ob/ISirt ÍW ALM RS S5."P OG

Hl S '" > N

S93 CONEXÃO TE '1E FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 75X50MM BOLSA/BOLSA TJE
.35/1999 20/05/1999 MAALM RS 42.68 DG

Hl SUO N

894 CONEXÃO TE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN: 75X75MM BOLSA/BOLSA TJE
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 50.86 DG

H X.íXi N

395 CONEXÃO TE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:100X100MM BOLSA/BOLSA TJGS
13/05/1909 20/05/1990 MAALM RS 83.86 DG

896 CONEXÃO TE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:150X50MM BOLSA/BOLSA fJE
13/05/1959 20/05/1999 MAALM RS 99.74 DG

H a.OO N

1337 CONEXÃO TE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN:150X75MM BOLSA/BOLSA TJE

58252

101983

61648

60035

60034

101977

59626

61646

BRSERJ RJO

BR SE RJ RJO

U AE

U AE

BRSERJ RJO— U AE

61647 BRSERJ RJO— U AE

BRSERJ RJO— U AE

BRSERJ RJO— U AE

BRSERJ RJO —

BRSERJ RJO —

U AE

U AE

BRSERJ RJO- U AE

101624 BRSERJ RJO— U AE

101625 BRSERJ RJO— U AE

101626 BRSERJ RJO— U AE

101646 BRSERJ RJO— U AE

101647 BRSERJ RJO— U AE

101648 BRSERJ RJO— U AE

Esíà ktpcófis coMcit cem c

Mar/aoo Socorro
ASSISTENTE DE SERVIÇOS - SE1NFRA

MAT. 024799-5.
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fnsurno

S3 TUBO DE FERRO FUfiOIDO PARA ESGOTO PREDIAL PONTA/PONTA DN: 75MM TP SMU
TRADICIONAL

•3-05/1999 20.05/1999 MAALM RS 4243 DG

19 TUBO DE FERRO FUNDIDO FARÁ ESGOTO PREDIAL PONTA/PONTA DN: 50MM TP SMU
TRADICIONAL

rC"3/l9'jS 20/05/1939 MAALM RS 27.94 DG

13 TUBO DEE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN: 75MM TK9JE
13/05/1939 20/05/1999 MAALM RS 33.84 DG

!'Í .t ( t f * N

15 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN.-100MM TK9JGS

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 44.91 DG

16 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN:150MM TK9JGS
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 68.14 DG

UBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN:300MM TK9JGS

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 150.88 DG
H S.OO N

21 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PONTA/BOLSA DN:400MM TK9JGS
VOS/1999 2G-G5/199S MAALM RS 245.32 DG

Tl fí 00 N

33 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGE/FLANGE DN: 7f.V.MX1000^M TrLVl
13/05/1090 20/05/1999 MAX.Vi RS 187.09 DG
I'i íi 00 N'

35 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGE/FLANGE DN:150MMX1000MM TK9 TFL10/16
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 288.67 DG

36 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGE/FLANGE DN:200MMX1000MM TFL16
13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 371.46 DG

37 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGE/FLANGE DN:2£OMMX1000MM TFL10

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 461.30 DG

38 TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGE/FLANGE DN:300MMX1000K.M 7PL10

13/05/1999 20/05/1999 MAALM R$ 575.05 DG

CONEXÃO CURVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 45 GRAUS DN:200MM BOLSA/BOLSA
~ JUNTA ELÁSTICA C45JGS

/OS/1999 20/05/1999 MMLM R$ 140.32 DG

22 CONEXÃO CURVA DE FERRO FUNDIDO OUCTIL 45 GRAUS DN:100MM BOLSA/BOLSA
JUNTA ELÁSTICA C45JGS
3/05/1999 ?Q/05/i9S9 MAALV R$ 5C.5C DG

.23 CONEXÃO CURVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 45 GRAUS ONíSOOMíV tíOLSA/EíOLSA
JUNTA ELÁSTICA C45JGS

13/05/1993 ÍC/05/1999 MAALM RS 790.22 CG

126 CONEXÃO CURVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 45 GRAUS DN:150MM BOLSA/BOLSA
JUNTA ELÁSTICA C45JGS

13/05/1999 20/05/1999 MAALM R$ 88.29 DG

127 CONEXÃO CURVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 45 GRAUS DN:250MM BGLSA/BOLSA
JUNTA ELÁSTICA C45JGS

1 3/05/1 9S9 20/05/1999 MAALM RS 189.33 DG

331 CONEXÃO CURVA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 45 GRAUS DN:100MM FLANGBFLANGE
C45FF10/16

13/05/1999 20/05/1999 MAALM RS 70.66 DG

Tp Cot

60033 BR SE RJ RJO— U AE

60032 BR SE RJ RJO— U AE

58074 BR SE RJ RJO— U AE

58076 BR SE RJ RJO— U AE

58073 BR SE RJ RJO— U AE

58169 BR SE RJ RJO— U AE

58170 BR SE RJ RJO— U AE

58178 BR SE RJ RJO— U AE

58180 BR SE RJ RJO— U AE

58181 BR SE RJ RJO— U AE

58182 BR SE RJ RJO— U AE

58183 BR SE RJ RJO- U AE

58078 BR SE RJ RJO— U AE

58107 BR SE RJ RJO— U AE

58108 BR SE RJ RJO— U AE

58111 BR SE RJ RJO— U AE

58112 BR SE RJ RJO— U AE

58116 BRSERJ RJO— U AE

Esta ístocópia confere com o documento
Originil subtendas e ou rasuras,

Mar/SsjQ ^ocorro c. Dr3o//o
ASSISTENTE DE SERVIÇOS • SEINFRA
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