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RESUMO              
Trata-se de auditoria realizada noDepartamento Penitenciário Nacional - Depen, na Caixa Econômica
Federal e no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre 4/4/2011 e
28/4/2011. 
 
A presente auditoria teve por objetivo verificar a conformidade da aplicação de recursos federais em
obras públicas de construção e ampliação de penitenciárias.A partir do objetivo do trabalho e a fim de
avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, foram
efetivamente avaliadas as seguintes questões: 
 
1 - Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 
2 - A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foi adequada? 
3 - O procedimento licitatório foi regular? 
4 - A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada? 
5 - O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços
unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços? 
 
Para a realização deste trabalho, foram seguidas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade,
sendo utilizadas as seguintes técnicas de auditoria: 
- análise documental; 
- pesquisa em sistemas informatizados; 
- confronto de informações e documentos; 
- comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina; e 
- conferência de cálculos. 
 
As principais constatações deste trabalho foram: 
. Contrato assinado com objeto diferente do licitado; 
. Projeto básico deficiente ou desatualizado; 
. Impropriedades na execução do convênio; 
. O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços no
Edital / Contrato / Aditivo. 
 
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 13.067.797,40. 
 
O valor corresponde ao assinado no Contrato 329/2010 firmado entre a Superintendência dos Serviços
Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul e a empresa Portonovo EmpreendimentosConstruções
Ltda. 
 
As propostas de encaminhamento para as principais constatações contemplam audiência de
responsável, determinações, comunicações e ciência às entidades responsáveis. 
 
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar melhoria nos procedimentos
relacionados à contratação de obras públicas e a economia de R$ 1.480.547,85 na repactuação do
contrato assinado.
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1 - APRESENTAÇÃO 
 
Trata o Relatório de Auditoria realizada no Departamento Penitenciário Nacional - Depen, na Caixa
Econômica Federal e no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para verificar a conformidade das
obras e atos relacionados à contratação da obra de Construção da Penitenciária Regional em Passo
Fundo/RS. A Auditoria é decorrente do Acórdão 564/2011 - TCU - Plenário, que dispõe sobre as
fiscalizações a serem realizadas no âmbito do Fiscobras 2011, e teve o objetivo de avaliar os aspectos
legais, técnicos e orçamentários relacionados ao objeto.
 
O investimento previsto para a construção é da ordem de R$ 13,1 milhões e pretende criar 336 vagas
prisionais para o Estado. A obra a ser construída tem uma área total de aproximadamente 9.222 m²  e
será composta de nove prédios, tendo, além do módulo de vivência, módulo de administração, de
saúde, de identificação e revista, de abrigo de viaturas, pórtico de entrada, guaritas elevadas,
subestação transformadora e torre de reservatório.
 
Esta auditoria compõe um conjunto de vinte fiscalizações a serem realizadas no âmbito de uma
fiscalização temática em obras de construção e ampliação de estabelecimentos penitenciários
executados com recursos federais. A ação visa à construção de empreendimentos de pequeno e médio
porte que recebem recursos de programas que não possuem objeto determinado. Os resultados de sua
análise possibilitarão ganhos de escala na correção dos problemas detectados. Ao mesmo tempo,
produzirão informações que devem ser enviadas ao Congresso Nacional.

Importância socioeconômica

O Presídio de Passo Fundo se localizará em um Estado com grande déficit de vagas no seu sistema

carcerário, o que leva a um tratamento inadequado dos presidiários.

 

A construção propiciará uma melhoria importante na infraestrutura de segurança pública do Estado,

acrescentando 336 vagas prisionais para o Estado.

 
2 - INTRODUÇÃO 
 
2.1 - Deliberação
Em cumprimento ao Acórdão 564/2011 TCU - Plenário, realizou-se auditoria no Departamento
Penitenciário Nacional - SNJ/MJ, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica
Federal - MF, no período compreendido entre 4/4/2011 e 28/4/2011.
 
Esta fiscalização, em conjunto com as demais relacionadas ao tema, busca avaliar a execução e a
regularidade da aplicação de recursos na área de construção de estabelecimentos penais. Do mesmo
modo, objetiva verificar a organização e o funcionamento dos programas de governo envolvidos.
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2.2 - Visão geral do objeto
Em 14/12/2006 foi firmado o Contrato de Repasse n. 0207491-14/2006/Ministério da Justiça/Caixa
visando financiar as obras de Construção da Penitenciária Regional no Município de Passo Fundo/RS.
O investimento previsto inicialmente no Plano de Trabalho era de R$ 8.457.907,37 com recursos do
Orçamento Geral da União e de R$ 2.208.217,33 com recursos do Estado do Rio Grande do Sul. A
interveniente executora no convênio foi a Secretaria da Justiça e Segurança do Estado do Rio Grande
do Sul.
 
A contratação da obra se deu por meio do Edital de Concorrência n. 162/GELIC/2007 de 24/10/2007,
na modalidade concorrência. O regime de execução acordado foi o de empreitada global. Sagrou-se
vencedora a empresa Portonovo Empreendimentos & Construções Ltda. O contrato para execução foi
firmado, porém, somente em 1/12/2010, no valor de R$ 13.067.797,40.
 
O grande lapso temporal entre a licitação e a efetiva assinatura do Contrato ocorreu pela anulação do
certame licitatório em março de 2008, por parte do Secretário de Segurança Pública, a publicação de
um novo Edital de Concorrência n. 062/GELIC/2009 em 19/3/2009, e o ingresso de um Mandado de
Segurança da empresa Portonovo requerendo o cancelamento desse último edital, a invalidade do ato
anulatório do primeiro certame e a homologação do resultado da licitação de 2007. Em 17/12/2009 o
Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança, reconhecendo a invalidade na anulação da licitação
e determinando a homologação e adjudicação da Concorrência 162/GELIC/2007 em favor da empresa
Portonovo.
 
O Contrato assinado, entretanto, foi baseado no Edital de Concorrência nº 062/GELIC/2009 e na sua
planilha orçamentária com diversas alterações de quantitativos, inclusões e exclusões de materiais e
serviços e não no Edital e planilha orçamentária de 2007 que embasou a proposta que foi declarada
vencedora da empresa Portonovo.
 
2.3 - Objetivo e questões de auditoria
A presente auditoria teve por objetivo verificar a conformidade da aplicação de recursos federais em
obras públicas de construção e ampliação de penitenciárias.
 
A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de
acordo com a legislação pertinente, formularam-se inicialmente as questões adiante indicadas:
 
            1 - Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra?
            2 - A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foi
adequada?
            3 - O procedimento licitatório foi regular?
            4 - A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi adequada?
            5 - O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de quantitativos e preços
unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus serviços?
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            6 - Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado?
            7 - Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos
apresentados no projeto básico / executivo?

 
2.4 - Metodologia utilizada
Para a realização deste trabalho, foram seguidas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade,
sendo utilizadas as seguintes técnicas de auditoria:
 
- análise documental;
- pesquisa em sistemas informatizados;
- confronto de informações e documentos;
- comparação com a legislação, jurisprudência do TCU e doutrina; e
- conferência de cálculos.
 
2.5 - VRF
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 13.067.797,40. O valor corresponde ao
assinado no Contrato 329/2010 firmado entre a Superintendência dos Serviços Penitenciários do
Estado do Rio Grande do Sul e a empresa Portonovo Empreendimentos & Construções Ltda.
 
2.6 - Benefícios estimados
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar melhoria nos procedimentos
relacionados à contratação de obras públicas e a economia de R$ 1.480.547,85 na repactuação do
contrato assinado.
 
3  - ACHADOS DE AUDITORIA 
 
3.1 - Contrato assinado com objeto diferente do licitado.
3.1.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de paralisação (IG-P)
Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de irregularidade grave da LDO - A
irregularidade se enquadra no art. 94, §1º, inciso IV, alínea a da Lei n. 12.309/2010 (LDO/2011), já
que a planilha orçamentária do contrato assinado não corresponde ao objeto licitado, violando o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993 e gerando
um prejuízo potencial de R$ 1.480.547,85 (13% em relação à estimativa do valor adequado).
3.1.2 - Situação encontrada:
Identificou-se que o contrato n. 329/2010 assinado em decorrência da concorrência n. 162/2007
contemplou planilha orçamentária diferente da constante no procedimento licitatório em afronta ao
princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993. Esse
contrato foi assinado com um valor acima do valor da proposta original da empresa corrigida, gerando
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um prejuízo potencial de R$ 1.480.547,85.
 
A concorrência n. 162/2007 realizada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado Rio Grande do
Sul tinha como objeto a construção da Penitenciária Regional de Passo Fundo com o valor orçado de
R$ 9.101.547,89. Após a análise das propostas, a empresa Portonovo Empreendimentos e Construções
Ltda foi declarada vencedora do certame com a oferta de preço de R$ 8.723.107,66 (data-base de
dezembro de 2007).
 
Logo após a homologação e adjudicação do objeto à empresa, o Secretário de Estado da Segurança
Pública anulou o procedimento licitatório alegando erros na planilha orçamentária da licitação. Essa
anulação foi confirmada pelo Secretário após a análise do recurso interposto pela empresa Portonovo
em 26/3/2008.
 
No intervalo de 2008 a 2009 a Administração promoveu algumas alterações no projeto básico,
corrigindo erros na planilha, acrescendo e diminuindo quantitativos, bem como incluindo novos itens
necessários para a consecução do objeto. Com base nessa nova planilha a Administração abriu a
concorrência 062/2009 em março de 2009 para contratar empresa para a construção do presídio já com
a planilha atualizada, que já alcançava o valor de R$ 10.210.319,44 (data-base janeiro de 2009).
 
Com base nessa nova licitação, a empresa Porto Novo entrou com um Mandado de Segurança (RMS
28.927) junto ao Superior Tribunal de Justiça visando impedir o prosseguimento dessa nova licitação
até o julgamento do recurso do outro processo, o que foi concedido. O andamento da licitação foi
suspenso pela comissão de licitação em 5/5/2009.
 
Em 17/12/2009 o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Estado do Rio Grande do Sul que
revertesse a anulação da concorrência n. 162/2007, e que promovesse a assinatura do contrato com a
empresa Portonovo, declarada vencedora desse certame. Observa-se, nesse momento, que essa decisão
judicial refere-se ao objeto licitado em 2007 sem as alterações promovidas no objeto no decorrer dessa
ação. Vale lembrar que além das alterações promovidas para a nova concorrência em 2009, a
Secretaria fez outras alterações no projeto básico e por consequência na planilha orçamentária.
 
Em decorrência dessa decisão, esperava-se que a Secretaria de Obras assinasse o contrato com base na
licitação realizada em 2007, promovesse a devida atualização prevista no edital, e, após a formalização
do contrato, assinasse um termo aditivo contemplando as alterações necessárias.
 
De fato, inicialmente essa era a intenção da Secretaria, já que foram constatados no processo
documentos da área técnica promovendo a atualização dos preços da proposta, bem como o
detalhamento dos itens que deveriam ser acrescidos e suprimidos da planilha. No entanto, diante da
recusa da empresa em assinar o contrato nesses termos, não foi esse o tratamento dado para a
assinatura do contrato, o que vai de encontro ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
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Outro fato merece destaque: avaliando as mudanças realizadas na planilha orçamentária, verifica-se
que as alterações realizadas ultrapassaram o limite de 25% estabelecido pelo art. 65, § 1º da Lei de
Licitações. Conforme recente jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 749/2010 - TCU -
Plenário, para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos no art. 65, § 1º, da
Lei 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada,
ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. Assim, a
jurisprudência relaciona o valor inicial do contrato como uma referência imutável para fins de
verificação da obediência dos limites legais.
 
Com base nessa jurisprudência, depreende-se que o valor máximo a ser acrescido ou diminuído no
caso aqui analisado é de R$ 2.672.318,44 (25% do valor total da proposta atualizada até julho de 2010
- R$ 10.689.273,75). A partir dessa informação, verifica-se que não seria possível fazer o aditamento
do contrato, pois o valor que seria necessário acrescer ao contrato resulta num montante de R$
3.544.045,54, valor superior ao permitido por lei.
 
Além disso, o regime de execução licitado é empreitada por preço global, o que implica afirmar que a
realização de aditivos contratuais nesse tipo de regime, somente é aceita quando houver novas
demandas apresentadas pela Administração ou se for verificada incorreção de projeto. Dessa forma, as
planilhas apresentadas pela Divisão de Projetos Complementares para a indicação dos itens a serem
alterados deveriam ser corrigidas, já que não seria permitido o aditivo por erros de quantitativos
apresentados na planilha original, mas apenas aqueles relacionados com alterações de projeto.
 
Assim, no caso analisado, existia impossibilidade legal de se promover a assinatura do contrato nos
moldes da determinação judicial, visto que os aditamentos necessários para consecução do objeto
extrapolariam os limites da Lei de Licitações. Ressalta-se que recaía sobre a Secretaria de Segurança
Pública o dever de informar ao Judiciário que o objeto a ser contratado já não era mais o mesmo do
que foi licitado em 2007.
 
A decisão tomada pela Diretora Geral da Secretaria, contrária às informações prestadas pelo
documento técnico n. 175/2010 da Divisão de Projetos Complementares, foi usar como base o
orçamento atualizado da licitação de 2009 que foi suspensa, e aplicar sobre os itens o desconto dado
pela empresa na licitação realizada em 2007, o que resultou no contrato de R$ 13.067.797,40.
Argumentou também que essa seria a solução mais simples e ao mesmo tempo justa tanto com a
empresa, que teria o reequilíbrio econômico financeiro no contrato, como para a Administração, que
contrataria por preço inferior ao orçado. No entanto, o fato é que o novo orçamento não passou por um
processo competitivo, então não há como afirmar que o percentual aplicado como desconto seria o
melhor, principalmente porque apenas a Portonovo pode dar uma nova oferta para esse objeto, com
procedimento alheio aos ritos legais do devido processo licitatório.
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Adicionalmente, esta equipe de auditoria promoveu análise dos valores das planilhas, de modo a
apurar quanto seria o valor do contrato, caso tivesse sido promovido o aditamento contratual,
conforme descrito anteriormente. Nesse caso, comparou-se o valor do contrato efetivamente assinado
com a atualização da proposta para a data-base de julho de 2010, e foram calculados os devidos
aditivos, ainda que extrapolando os limites legais. Com base nesses dados, constatou-se um prejuízo
em tese de R$ 1.480.547,85, considerando que a empresa aceitasse assinar o contrato pelo valor de R$
11.587.249,55 (vide quadros demonstrativos abaixo).
 
Verificou-se também que o contrato n. 329/2010 equivocadamente apontou a concorrência 062/2009
como seu processo licitatório originário, tendo em vista que essa concorrência foi suspensa e não foi
retomada.
 
Em face do exposto, constata-se que a assinatura do contrato n. 329/2010 não obedeceu aos ritos legais
expressos na Lei de Licitações, notoriamente em seus artigos 3º, caput, 40 e 55, inciso XI.
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Quadros demonstrativos do cálculo do prejuízo constatado no contrato

Data-base Valor

Proposta Porto Novo dez/2007 8.723.107,66     Data-base Valor

Proposta Porto Novo 

atualizada
julho/2010 10.689.273,75   

Valor do contrato 

assinado (2)
julho/2010 13.067.797,40

Valor total dos itens a 

serem acrescidos
julho/2010 3.544.045,54     Prejuízo julho/2010 1.480.547,85

Valor total dos itens a 

serem diminuídos
julho/2010 2.646.069,75     

Valor total do contrato 

com os aditivos (1)
julho/2010 11.587.249,55   

(1) Valor total do contrato calculado com base na planilha orçamentária de 2007, com os preços 

atualizados para julho de 2010, e os devidos ajustes na planilha (acréscimos e supressões).

(2) Valor do contrato assinado, utilizando planilha orçamentária da licitação suspensa de 2009, com os 

preços unitários atualizados para a nova data-base.
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3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
(IG-P) - Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia para
execução da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - km 322 -
Passo Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & Construcoes Ltda.

 
3.1.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiência nos mecanismos de controle jurídico da decisão tomada.
3.1.5 - Critérios: 
Acórdão 749/2010, TCU, Plenário
Lei 8666/1993, art. 3º, caput ;  art. 40;  art. 55, inciso XI;  art. 65, § 1º;  art. 65, inciso I
3.1.6 - Evidências: 
Concorrência 162/GELIC/2007 e seu resultado.
Proposta vencedora da concorrência 162/GELIC/2007.
Concorrência 062/GELIC/2009 e sua suspensão.
Ofício 101/2010/DG-SSP.
Análises técnicas e jurídicas e decisão final da SSP sobre a assinatura do contrato.
Planilha com itens acrescidos e suprimidos da planilha orçamentária original da concorrência
162/GELIC/2007.
Contrato 329/2010 mais ordem de início da obra.
Relatório preliminar.
3.1.7 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Considerando os achados da auditoria em relação ao contrato firmado com a empresa Porto Novo
Empreendimentos e Construções Ltda, no valor de R$ 13.067.797,40 (treze milhões, sessenta e sete
mil reais, setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), e revendo os atos praticados na gestão
anterior, o Secretário de Estado da Segurança Pública, juntamente com o Secretário de Estado das
Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, visando sanar as irregularidades apontadas,
adotarão as seguintes medidas:
 
- Anulação do contrato 329/2010, com reconhecimento de erro administrativo.
 
- Elaboração do contrato nos termos em que deveria ter sido firmado, com a notificação do contratado
para assinatura, compatibilizando o que foi realizado e adequando supressões e acréscimos
compatíveis com a lei.
 
- Em caso de recusa, aplicação do art. 64 e § da Lei 8.666/93 e publicação de novo edital, indenizando
o contratado naquilo que já foi realizado (art. 59, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93).
 
Foi enviada também cópia do relatório preliminar para a Caixa Econômica Federal e para o
Departamento Penitenciário Nacional para conhecimento das falhas apresentadas.
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Conforme peça Ofício 305/2011/GAB-SSP, folha 2.
3.1.8 - Medidas corretivas:
Envio da comprovação das medidas saneadoras para a irregularidade elencada no ofício
0305/2011/GAB-SSP, enviado como manifestação do relatório preliminar.
3.1.9 - Conclusão da equipe:
Os gestores elencaram as medidas corretivas que serão adotadas de modo a corrigir a irregularidade
apontada. No entanto, não foi encaminhada nenhuma documentação comprovando a adoção dessas
medidas. Assim, faz-se necessária a manutenção da indicação de paralisação da obra e o envio de
determinação aos órgãos envolvidos para que encaminhem ao Tribunal cópia dos procedimentos
adotados para sanear os problemas apontados no relatório.
 
Além disso, devido à gravidade da situação encontrada e aos possíveis prejuízos financeiros e
administrativos advindos desse fato, é necessário propor a audiência do gestor responsável pela
assinatura do contrato 329/2010, contendo a grave irregularidade apontada.
 
Também é necessário o envio de comunicação à Caixa sobre a irregularidade verificada, de modo a
subsidiar a sua atuação na liberação de recursos para esse empreendimento.
 
3.2 - Projeto básico deficiente ou desatualizado.
3.2.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de continuidade (IG-C)
Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de irregularidade grave da LDO - O indício não
se enquadra no conceito de irregularidade grave constante do art. 94, § 1º, inciso IV da Lei n.
12.309/2010 - LDO/2011, pois não foi constatado potencial risco de dano ao erário materialmente
relevante.
3.2.2 - Situação encontrada:
Identificou-se que o projeto básico para a execução da construção da Penitenciária Regional de Passo
Fundo, objeto do contrato n. 329/2010, apresentou uma série de deficiências, contrariando o disposto
art. 6º, IX, da Lei 8666/1993.
 
I) Deficiências do projeto
 
I.1) Projeto de terraplanagem
Não foi verificado, no processo, o projeto de terraplanagem do terreno, mas apenas o levantamento
planialtimétrico. Esses serviços alcançam o montante total de R$ 450.660,89, o que representa 3,45%
do valor contratado. Dessa forma, esse serviço executado e contemplado no primeiro boletim de
medição (50% do valor total) não possui projeto aprovado pela Administração.
 
I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos
As plantas verificadas no processo não possuem a assinatura do responsável técnico por sua
elaboração. Além disso, os projetos de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, estruturas,
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fundações e arquitetura apresentam plantas de diversos profissionais e não há indicação clara de qual
delas está aprovada para o empreendimento. Adicionalmente, constatou-se que não há as respectivas
ART de todos os profissionais identificados nas plantas.
 
I.3) Alteração completa da solução da fundação
Foi verificado durante a visita à obra que os serviços de fundação estão praticamente concluídos.
Contudo, a solução executada para a fundação é diferente da estabelecida no projeto básico licitado e o
projeto executivo de fundação, que promoveu essa alteração, ainda não foi analisado pela
Administração. O projeto e a planilha orçamentária contratada previam a execução de estacas tipo
Strauss e de sapatas de concreto armado, sendo que a fundação executada é em estaca escavada. De
fato, já está em curso solicitação de aditivo contratual da empresa para adequação da planilha
orçamentária no valor total de R$ 2.422.656,61, o qual contempla essa alteração, no entanto ainda não
há aprovação oficial.
 
I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto
A Coordenação de Projetos de Engenharia Prisional/Susep relatou no documento datado de 14/4/2011
as principais alterações que deverão ser realizadas para a adequação do projeto básico licitado. Dentre
as modificações informadas, destaca-se a não adequação do projeto à exigência em relação à triagem
do Depen (Departamento Penitenciário Nacional). Segundo as diretrizes básicas do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, é necessária a previsão de 10 celas de
isolamento no módulo de triagem/inclusão.
 
I.5) Inadequação de itens na planilha orçamentária
A planilha da licitação apresentou como item global a contratação de serviço de concreto armado com
Fck de 30MPa  e 20Mpa, englobando o lançamento do concreto, a armação, as formas e o
escoramento. Esse serviço individualmente representa 38,25% do total licitado (R$ 4.999.066,52).
 
Apesar da apresentação da composição unitária pela Secretaria e da existência de serviço similar no
Sinapi, não foi verificado no processo e no projeto básico a memória de cálculo para aferir os índices
de produtividade e consumo utilizados para os quantitativos dos serviços de armação, de formas e de
escoramento da composição. Aparentemente, eles foram estimados sem qualquer cálculo detalhado
para a obra contratada.
 
I.6) Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente
Constatou-se que não há no processo a aprovação do projeto básico pela autoridade competente,
conforme determina o art. 7º, § 2º, I da lei 8.666/1993. De fato, foi informado pela Coordenadoria
Estadual de Obras Públicas, em documento datado 25/4/2011 que não existe a aprovação formal do
projeto básico.
 
II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra
Além da execução de solução de fundação diferente da licitada sem que o projeto executivo tenha sido
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aprovado pela Administração, verificou-se também que há a intenção da empresa construtora em fazer
a estrutura do empreendimento em concreto pré-moldado, sendo que o projeto básico prevê concreto
moldado in loco. Essas mudanças impossibilitaram a análise dos preços da planilha orçamentária, uma
vez que, pelos indicativos constatados, grande parte dos serviços relevantes não será executada
conforme prevê o projeto básico. Assim, a análise de preços da planilha contratada se torna inócua,
visto que ela não reflete a realidade dos serviços a serem executados.
 
A irregularidade descrita já foi discutida no TCU no Acórdão 1606/2008-Plenário, que analisava as
obras do aeroporto de Vitória. Na ocasião assim se posicionou o Relator no seu voto: "Com efeito, não
se pode garantir que as obras terão o andamento e o custo esperados para um empreendimento do porte
e da importância do ora discutido, sem que os projetos estejam totalmente concluídos, pois é sabido
que esses projetos, certamente, alterarão o empreendimento".
 
Em face dos fatos apontados, verifica-se que serão necessárias diversas modificações do projeto
básico. Só o aditivo de fundação representa 18,5% de alteração no objeto contratado, valor bem
próximo ao limite de 25% determinado pela Lei de Licitações. Além disso, não há como aferir o
impacto financeiro dessas alterações no projeto básico, bem como a sua adequabilidade aos preços de
mercado.
3.2.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
(IG-C) - Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia para
execução da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - km 322 -
Passo Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & Construcoes Ltda.

 
3.2.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiência nos mecanismos de controle técnico nos procedimentos licitatórios.
3.2.5 - Critérios: 
Acórdão 2546/2008, item Sumário, TCU, Plenário
Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX;  art. 7º, § 1º;  art. 7º, § 2º;  art. 7º, caput ;  art. 12;  art. 40, § 2º, inciso
I;  art. 40, caput
3.2.6 - Evidências: 
Relatório preliminar.
Fotos da obra.
Solicitação do 1º aditivo.
Planilha indicativa do 2º aditivo.
Plantas de fundação.
Plantas diversas.
Ofício da Coordenadoria Estadual de Obras Públicas.
Documentos técnicos relatando as alterações necessárias no projeto básico..
Projeto básico completo 1.
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Projeto básico completo 2.
Projeto básico completo 3.
3.2.7 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Foram apontados os seguintes itens pela auditoria, os quais serão pontualmente esclarecidos abaixo:
 
I  Deficiências do Projeto
 
I.1) Projeto de terraplanagem: (...)
Considera-se que com o projeto de implantação do empreendimento, que indica a cota final do terreno
onde serão construídos os prédios, e com o projeto planialtimétrico, peças devidamente acostadas ao
processo, é possível a quantificação do movimento de terra para se considerar no orçamento da obra.
 
Independente desses elementos técnicos a Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento
Urbano - SOP realiza, após a execução da terraplenagem pela empresa vencedora da licitação, o
levantamento topográfico com as indicações das seções comparativas, possibilitando constatação do
volume de corte e aterro. Esse procedimento será realizado no momento da conclusão da
terraplenagem e antes da medição final desses serviços.
 
I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos: (...)
Importante esclarecer que parte dos projetos foram fornecidos pelo Departamento Penitenciário
Nacional - DEPEN e os demais foram realizados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários -
SUSEPE e SOP. Providências a serem adotadas: em relação aos projetos do DEPEN o Estado
diligenciará junto ao órgão para que este forneça os projetos devidamente assinados. As assinaturas
dos responsáveis técnicos da SOP e da SUSEPE serão providenciadas.
 
I.3) Alteração completa da solução da fundação: (...)
Este item não foi medido e somente o será após a aprovação do projeto de fundação e a devida análise
dos quantitativos e valores propostos pela empresa. Importante esclarecer que a SOP analisou o
relatório de sondagem concluindo que o projeto de fundação apresentado está adequado, e não houve a
aprovação final em face das análises dos custos que estão sendo realizadas.
 
Providências a serem adotadas: a SOP finalizará as análises pendentes, e as modificações necessárias
serão avaliadas em conjunto com a adequação contratual, observando os limites legais.
 
I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto: (...)
Não será feita esta alteração, pois o projeto já estava conveniado com o DEPEN.
 
I.5) Inadequação de itens da planilha orçamentária: (...)
Foi utilizada a planilha eletrônica do Franarin (Software de orçamentação utilizado para obras do
Estado) onde constam as composições conforme exemplo em anexo. Com o objetivo de atender aos
valores do SINAPI, foi feita uma reavaliação somente dos preços, sem alteração nos índices utilizados
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para a composição dos custos.
 
I.6) Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente: (...)
Esclarecemos que o projeto de implantação foi licenciado pela Prefeitura Municipal de Passo Fundo,
bem como o empreendimento foi viabilizado pela Concessionária de Energia da Região. Providências
a serem adotadas: está sendo providenciada a aprovação formal do projeto básico pela autoridade
competente, observando as adequações contratuais a serem efetuadas.
 
II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra.
(...)
Não houve, por parte da empresa, oficialização de pedido de modificação na estrutura do
empreendimento. Se a empresa propuser a troca do sistema construtivo, a fiscalização da SOP tomará
as providências cabíveis, solicitando a apresentação de todas as composições compatíveis com a nova
proposta, de modo a viabilizar a análise financeira comparativa, observando a não geração de custos
adicionais ao Estado.
 
Foi enviada também cópia do relatório preliminar para a Caixa Econômica Federal e para o
Departamento Penitenciário Nacional para conhecimento das falhas apresentadas.
Conforme peça Ofício 305/2011/GAB-SSP, folhas 2/7.
3.2.8 - Conclusão da equipe:
I) Deficiências do projeto
 
I.1) Projeto de terraplanagem
Apenas o projeto de implantação do empreendimento com a cota final do terreno não é instrumento
suficiente para caracterizar o serviço de terraplenagem. É necessário apresentar a indicação das seções
longitudinais e seções transversais tipo com indicação da situação original e da proposta, e definição
de patamares, taludes, contenção de terra e cálculo de volume de corte e aterro. Sem esses dados não
se mostra possível estimar o volume de movimentação de terra do terreno.
 
A justificativa apresentada de que a Secretaria faz um levantamento topográfico para mensurar o valor
a ser pago também não é suficiente, já que o contrato analisado tem regime de preço global, o qual
indica medição por etapas e por percentual executado, sem que seja feita uma aferição real dos
quantitativos executados. Além disso, erros de estimativa de quantitativos na planilha orçamentária
podem prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, uma vez que
influenciam o resultado da licitação e o próprio desconto obtido no procedimento competitivo. Assim,
tendo em vista os fatos apontados, é preciso promover a audiência do responsável pela análise do
projeto básico.
 
I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos
A explanação apresentada de que os projetos foram fornecidos pelo Depen e que os demais foram
realizados pelos órgãos estaduais envolvidos, bem como as providências apresentadas não afastam a
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irregularidade verificada. Ainda que esse projeto seja um projeto padrão desenvolvido pelo Depen, ele
deve contemplar as particularidades de cada localidade, como o terreno do local do empreendimento, e
a correta identificação a que empreendimento ela se refere. Além disso, a constatação foi que há no
processo uma série de plantas de diversos profissionais, muitas vezes incompatíveis entre si, sem que
nenhuma estivesse devidamente assinada, e também sem indicação clara a respeito da obra a que se
refere cada uma das plantas.
 
Portanto, da maneira como foram apresentadas as plantas, constata-se que não há formalmente um
profissional responsável pelos projetos. Essa irregularidade dificulta, e em alguns casos até
impossibilita, a responsabilização do profissional pelo projeto. Dessa maneira, caso haja qualquer
problema na execução desses serviços não haverá a possibilidade de ação da Administração contra o
engenheiro ou arquiteto responsável. Dessa maneira, essa falha deixa a Administração em posição de
alto risco, fato que justifica a audiência do responsável pela área que coordenou esses trabalhos,
responsabilização prevista no sumário do Acórdão 2546/2008 - TCU - Plenário (os responsáveis pela
elaboração e aprovação de projeto básico inadequado e sem assinatura ou identificação do responsável
técnico devem ser sancionados).
 
I.3) Alteração completa da solução da fundação
A justificativa apresentada relata que os serviços executados com a alteração da fundação ainda não
foram pagos e que a Secretaria de Obras Públicas analisou o relatório de sondagem concluindo pela
adequação do projeto de fundação apresentado pela contratada. Ressalta que não houve a aprovação
final devido à análise de custos que ainda está sendo realizada.
 
Porém, não houve uma explanação adequada de quais foram os problemas verificados no projeto
básico aprovado que resultaram na alteração da solução escolhida. De qualquer forma, essa alteração
mostra a fragilidade do projeto básico de fundação aprovado, visto que não foi um mero ajuste na
solução proposta, mas sim a mudança completa do tipo de fundação. Assim, em face dos fatos
apontados, é cabível a audiência do gestor responsável pela aprovação do projeto básico.
 
Vale lembrar que alterações no projeto básico devem ser evitadas ao máximo, uma vez que o novo tipo
de fundação não passou pelo processo competitivo da licitação, já que são serviços novos. Assim, a
fim de se evitar a ocorrência de jogo de planilha, é preciso dar ciência aos órgãos envolvidos para que
a análise desses novos preços observe a necessidade de se manter o desconto original obtido na
licitação, conforme o art. 127, § 5º, I da Lei 12.309/2010.
 
I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto
A providência informada não esclarece porque as mudanças elencadas não serão efetuadas. Porém, é
necessário que o órgão justifique porque não efetuará essas mudanças. Deve ainda esclarecer se elas
são realmente necessárias e qual seria o eventual prejuízo no funcionamento do empreendimento caso
elas não sejam realizadas.
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I.5) Inadequação de itens na planilha orçamentária
O órgão apresentou as composições de preço utilizadas para os serviços de concreto e informou que os
índices foram os obtidos pelo software de orçamentação Franarin e que foram feitas reavaliações dos
preços de modo a atender os preços do Sinapi. De fato, essa prática pode levar a prejuízos para a
Administração devido ao uso de índices indevidos de produtividade e consumo de insumos. No
entanto, tendo em vista que houve diferenciação entre os tipos de concreto armado (superestrutura e
infraestrutura), excepcionalmente é possível acatar a justificativa apresentada.
 
I.6) Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente
É preciso esclarecer que a aprovação pela prefeitura municipal e pela concessionária de energia da
região, informada no ofício apresentado, não caracteriza ou substitui a aprovação do projeto básico
pelo órgão responsável. Também foi informado que será providenciada a aprovação formal do projeto
básico pela autoridade competente, o que elidirá a falha apresentada. Todavia, faz-se necessário dar
ciência aos órgãos envolvidos da falha verificada para que esse fato não volte a ocorrer.
 
II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra
O órgão justifica que não foi solicitada ainda a mudança do sistema construtivo da estrutura pela
empresa, e que quando isso ocorrer a Secretaria de Obras tomará todas as medidas cabíveis para a
aprovação da nova proposta. Contudo, o que se verificou na obra foi uma inversão de fases: sem a
aprovação do projeto executivo pelo órgão estadual, a empresa executou toda a fundação em solução
diferente da contratada no projeto básico de fundações. Esse fato ocorreu sem que houvesse uma
intervenção adequada por parte da fiscalização da obra. Importa destacar que, realizada a intervenção,
torna-se mais difícil e dispendiosa a correção de qualquer medida inadequada tomada pela empresa.
Tal prática também pode ser vista como uma forma de pressionar a Administração a aceitar o que a
contratada está solicitando, situação que gera uma insegurança quanto ao valor final do
empreendimento.
 
Outro fato relevante é que muitos dos serviços executados são novos e não possuem preço acordado no
contrato. Também é preciso destacar que só as mudanças ocorridas no sistema de fundação já
representam 18,5% de alteração no projeto, e se a empresa for executando as alterações que acharem
necessárias sem a aprovação da Administração o limite de aditamento do contrato pode ser
ultrapassado.
 
De fato, até o momento não foi constatado prejuízo ao Erário, porém é cabível dar ciência ao órgão de
que tal prática é danosa à condução do empreendimento e vai de encontro ao disposto nos art. 60,
parágrafo único, e 65, inciso I, alínea b da Lei 8.666/1993. Além disso, é cabível dar ciência à Caixa
dos problemas verificados de modo a subsidiar a sua atuação na liberação de recursos para o
empreendimento.
 
Diante das falhas apresentadas, também é cabível o envio de comunicação ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul  CREA/RS, sobre as ocorrências aqui
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tratadas, uma vez que podem suscitar a realização de fiscalização por parte deste.
 
Porém, apesar da gravidade das falhas encontradas, não foi constatado potencial risco de dano ao
erário materialmente relevante, fato que não justifica a paralisação da obra.
 
Também é necessário o envio de comunicação à Caixa sobre as irregularidades verificadas, de modo a
subsidiar a sua atuação na liberação de recursos para esse empreendimento.
 
3.3 - Impropriedades na execução do convênio
3.3.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades (OI)
3.3.2 - Situação encontrada:
Identificou-se que a análise técnica feita pela Caixa, deixou de cumprir alguns procedimentos
detalhados no seu manual AE 099 001, discriminados a seguir:
 
I) Projeto de terraplenagem
Não foi verificado, no processo, o projeto de terraplanagem do terreno, mas apenas o levantamento
planialtimétrico. Esses serviços alcançam o montante total de R$ 450.660,89, o que representa 3,45%
do valor contratado. A exigência da apresentação desse projeto está descrita na documentação
específica para as intervenções em edificações, no item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 001 e AE 093
019.
 
A Caixa esclarece que foi encaminhado o levantamento planialtimétrico e o projeto de implantação
com indicação da cota final do terreno, e que a partir dessas peças técnicas foram aferidos os serviços
constantes no orçamento. No entanto, apenas esses documentos não caracterizam o projeto de
terraplenagem. O próprio manual da Caixa indica os elementos do projeto de terraplenagem, que não
foram apresentados pela contratada: planta/desenho de implantação do empreendimento com indicação
das seções, seções longitudinais e seções transversais tipo com indicação da situação original e da
proposta e definição de patamares, taludes, contenção de terra e cálculo de volume de corte e aterro.
 
II) Assinatura nas plantas de projeto e ART apresentadas
As plantas verificadas no processo não possuem a assinatura do responsável técnico por sua
elaboração, conforme determina o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001. Além disso, os projetos de
instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, estruturas, fundações e arquitetura apresentam
plantas de diversos profissionais e não há indicação clara de qual delas está aprovada para o
empreendimento. Também se constatou que não há as respectivas ART de todos os profissionais
identificados nas plantas.
A Caixa informou que já solicitou ao governo do estado a assinatura das peças e as ART pendentes de
apresentação.
 
III) Diferença entre os valores aprovados no LAE (Laudo de Análise Técnica de Engenharia) e o valor
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constante no Contrato de Repasse assinado
O Contrato de Repasse n. 207491-14/2006 foi firmado em 14/12/2006, no valor total de R$
10.666.124,70, correspondente ao orçado no projeto inicial para a obra, composto da seguinte maneira:
R$ 8.457.907,37 de repasse federal; e R$ 2.208.217,33 de contrapartida estadual. No entanto, o valor
do investimento total aprovado no LAE é de R$ 10.210.319,44, sendo o valor do repasse federal de R$
9.075.190,53 e o valor da contraparida R$ 1.135.128,91.
 
Atualmente, em função da revisão e da complementação do projeto, a obra está contratada pelo valor
de R$ 13.067.797,40. No entanto, esse valor não está devidamente formalizado no convênio, que
permanece com o valor original, em desconformidade com o disposto no item 3.3.6 do manual AE 093
019.
 
A Caixa argumenta que a grande maioria dos contratos sofre alteração de valores decorrente do
processo licitatório, e que por isso tem como prática promover um único aditivo após a realização da
licitação, antes do início do objeto.
 
Porém, o instrumento contratual disciplina, em sua cláusula décima nona, que no caso da necessidade
de ajustamento da programação financeira, deverá haver provocação pelo contratado, ou pelo
interveniente executor, mediante apresentação das respectivas justificativas. Determina ainda que a
alteração contratual referente ao valor do contrato será feita por meio de termo aditivo, vedada,
entretanto, a alteração para maior dos recursos oriundos da transferência ao contratado. Com efeito, a
transferência de recursos da União não poderá ser majorada e os aumentos no valor do objeto devem
ser cobertos por complementação na contrapartida do Estado. Contudo, verifica-se que, de acordo com
o LAE, houve majoração do repasse federal. Além disso, faz-se necessário a assinatura do aditivo para
que se possa averiguar a disponibilidade orçamentária do contratado, em conconância com o disposto
no art. 116,§ 1º, VII da Lei 8.666/1993.
 
Dessa forma, impende àquela instituição que formalize a alteração contratual, por meio de termo
aditivo, e que exija do Estado a comprovação da devida contrapartida financeira para complementar os
recursos necessários a completa execução do objeto.  
 
IV) Adequação da planilha orçamentária aos preços do Sinapi
Não foi anexada ao processo a memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha orçamentária,
tendo como referência o Sinapi. A Caixa informou que para otimizar os esforços juntamente com o
Governo do Estado, a análise de custos foi unificada, tendo-se como paradigma a planilha de custos do
contrato da Penitenciária de Guaíba. Relata que foi feita a análise nos preços ofertados e que
providenciará a inclusão da análise no processo para corrigir essa informalidade.
 
Apesar da justificativa de que a falha se mostrou mera formalidade, deveria ter sido apresentada essa
memória de cálculo, já que sem esse documento não há meio de se comprovar que foi feita a devida
análise dos preços. Além disso, essa memória é exigida pelo item 4.3.7.7.6 do normativo AE 099 001:
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"o engenheiro/arquiteto deve identificar, em memória de cálculo adequada, quadro comparativo da
análise de custos unitários mais significativos, com a respectiva numeração da composição do serviço
do SINAPI utilizada na análise."
3.3.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
(OI) - Contrato de repasse 579209, Transferência de recursos financeiros da União para a execução
da Construção da Penitenciária Regional no Município de Passo Fundo/RS, CR 0207491-14., Governo
do Estado do Rio Grande do Sul.

 
3.3.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiência nos mecanismos de controle técnico nos procedimentos do contrato de repasse.
3.3.5 - Critérios: 
Lei 8666/1993, art. 116, § 3º;  art. 127, § 1º, inciso VI
AE 093 019, Gestão Técnica e Operacional no Segmento Desenvolvimento Urbano e Governo - Caixa
Econômica Federal
AE 099 001, Análise e acompanhamento  repasse e financiamento para entes Públicos/Privados em
intervenções públicas - Caixa Econômica Federal
3.3.6 - Evidências: 
Plantas diversas.
Contrato de Repasse 207491-14/2006 e Laudo de Análise Técnica de Engenharia.
Manual da Caixa AE 099 001.
Aprovação da Caixa da planilha de preços.
Ofício n° 1566/2011/RSGOV/PO.
Ofícios de Requisição.
Manual da Caixa AE 093 019.
3.3.7 - Conclusão da equipe:
Considerando os fatos apresentados, justifica-se dar ciência à Caixa Econômica Federal das
impropriedades verificadas no processo do contrato de repasse em referência, de modo a promover a
correção das falhas apontadas.
 
3.4 - O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus
serviços no Edital / Contrato / Aditivo.
3.4.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades (OI)
3.4.2 - Situação encontrada:
Identificou-se que o processo licitatório não continha a composição dos custos unitários e o
detalhamento do BDI (bonificações e despesas indiretas), e que essas informações não foram exigidas
das empresas licitantes, em afronta ao art. 7º, §  2°,  inciso II  da Lei 8.666/1993.
 
Visando a conferir transparência e a proporcionar melhores condições ao controle e à gestão
contratual, as contratações de obras e serviços de engenharia somente poderão ser licitadas quando
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existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição analítica de todos os seus
custos unitários.  O orçamento apresentado pelo órgão contratante não está adequadamente detalhado,
tendo sido observado que as planilhas de preços da licitação não contemplaram a composição dos
custos unitários.
 
A elaboração de uma planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários que  não contenha  em
detalhes todos os itens a serem contratados  contraria o  art. 7º,  §  2°,  inciso II,  da Lei 8.666/1993.
Essa impropriedade pode trazer dificuldades para a gestão do contrato, na eventualidade de alteração
quantitativa ou qualitativa de seu objeto por aditamento, conforme já afirmou a jurisprudência desta
Corte de Contas (Acórdãos 374/2009-2a Câmara, 1.854/2009-Plenário, 946/2007-Plenário, 549/2006-
Plenário, 2.385/2006-Plenário, 1.939/2007-Plenário, 2.049/2008-Plenário e 463/2001-2a Câmara, entre
outros).
 
Em conversa com a coordenação de obras, foi esclarecido que devido ao grande volume de páginas
desse relatório, eles não o incluíam no processo. Também esclareceram que o software utilizado para a
confecção do orçamento mantém essas informações na base de dados e que seria possível emitir o
relatório. Contudo, de modo a imprimir transparência aos atos administrativos e a cumprir
determinação legal, é necessária a inclusão desse relatório no processo, ainda que seja em meio digital.
 
Constatou-se que o edital do certame em análise  não  previa a  exigência da apresentação  pelas
licitantes  do orçamento analítico, com a composição dos custos unitários e o adequado detalhamento
do BDI e dos encargos sociais.
 
As planilhas de composições de preços apresentadas pelas licitantes não contêm os elementos
necessários para caracterizar as despesas indiretas. Não trazem, por exemplo, o detalhamento dos
tributos incidentes, do lucro, da taxa de administração central e do percentual de riscos considerados.
A composição do BDI deve computar o lucro, os impostos incidentes, a administração central  e
demais despesas indiretas. O detalhamento é fundamental para que se verifique a adequabilidade dos
percentuais utilizados e a não ocorrência de custos computados em duplicidade na planilha
orçamentária dos serviços e no BDI.
 
A falta de exigência editalícia para que os proponentes indicassem os valores do BDI e dos encargos
sociais, bem como das suas composições, viola o princípio da transparência exposto no inciso II do §
2º do art. 7º da Lei 8.666/1993. A jurisprudência do TCU que trata da matéria determina  a
obrigatoriedade  de apresentação de orçamento analítico, com a discriminação dos itens que compõem
o BDI, de modo a permitir a aferição dos percentuais utilizados como base para a estipulação da taxa
total e a comparação dos preços apresentados pelas licitantes (Súmula TCU 258/2010).
 
Em face do exposto, faz-se necessário determinar ao órgão responsável que doravante inclua a
composição dos custos unitários e o detalhamento do BDI nos seus processos licitatórios, bem como
exija das licitantes que incluam essas informações nas suas propostas de preço. Cabe também
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determinar ao órgão que exija da empresa contratada para execução da construção da Penitenciária
Regional de Passo Fundo a apresentação dessas informações.
3.4.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
(OI) - Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução
da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - km 322 - Passo
Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & Construcoes Ltda.

 
3.4.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiência nos mecanismos de controle técnico nos procedimentos licitatórios.
3.4.5 - Critérios: 
Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX;  art. 7º, § 2º, inciso II
Súmula 258/2010, TCU
3.4.6 - Evidências: 
Concorrência 162/GELIC/2007 e seu resultado.
Ofício da Coordenadoria Estadual de Obras Públicas.
Ofícios de Requisição.
3.4.7 - Conclusão da equipe:
Considerando os fatos apresentados, justifica-se dar ciência à Secretaria de Estado da Segurança
Pública e à Secretaria de Estado de Obras Públicas das impropriedades verificadas no processo do
contrato de repasse em referência, de modo a promover a correção das falhas apontadas.
 
4 - CONCLUSÃO 
As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 
Questões 1 e 4 Projeto básico deficiente ou desatualizado. (item 3.2)
Questão 2 Impropriedades na execução do convênio (item 3.3)
Questão 5 O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos

unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (item 3.4)
 
Foi identificado, ainda, o seguinte achado sem vinculação com questões de auditoria: 
Contrato assinado com objeto diferente do licitado. (item 3.1)
 
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar melhoria nos procedimentos
relacionados à contratação de obras públicas e a economia de R$ 1.480.547,85 na repactuação do
contrato assinado.
 
Não foram identificadas irregularidades para as demais questões de auditoria.
 
Vale ressaltar que ainda não foi despendido nenhum recurso federal, já que a Caixa ainda não
autorizou nenhum saque da conta específica do contrato de repasse.
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5 - ENCAMINHAMENTO 
Proposta da equipe
Ante o exposto, encaminhem-se os autos à consideração superior, propondo:
 
I) audiência, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV do
Regimento Interno do TCU, do Sra. Isis Nelly dos Santos, CPF 206.437.990-87, Diretora-Geral da
Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
encaminhe a este Tribunal suas razões de justificativa por ter emitido despacho decidindo que se
promovesse a assinatura do contrato 329/2010 com planilha orçamentária incompatível com a planilha
licitada, em afronta ao estabelecido no art. 3º da Lei 8.666/1993; (3.1)
 
II) audiência, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV do
Regimento Interno do TCU, da Sra. Daniela Reveilleau, CPF 436.821.620-20, responsável pelo envio
do projeto básico para licitação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal suas
razões de justificativa por ter aprovado projeto básico deficiente, em afronta ao disposto art. 6º, IX, da
Lei 8666/1993, particularmente quanto aos seguintes aspectos:
a) ausência do projeto de terraplenagem;
b) projetos sem assinatura dos responsáveis, sem Anotação de Responsabilidade Técnica;
c) projeto de fundação inadequado que resultou em alteração completa da solução adotada; (3.2)
 
III) determinar à Secretaria de Estado da Segurança Publica, nos termos do art. 251, caput, do
Regimento Interno do Tribunal, que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 dias, documentos que
comprovem a adoção das medidas saneadoras para as irregularidades descritas no item 3.1 e 3.2,
elencadas no ofício 0305/2011/GAB-SSP, enviado como manifestação do relatório preliminar;
 
IV) dar ciência à Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Obras
Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano e à Caixa Econômica Federal quanto à irregularidade
consubstanciada na realização de licitação com projeto básico inadequado, o que afronta o art. 7º, § 2º,
I, da Lei 8666/93 e acarretou mudança do tipo de fundação adotado, e quanto à necessidade de se
atentar para a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico financeiro do contrato nas alterações
contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração,
em cumprimento ao art. 127, § 5º, I da Lei 12.309/2010; (3.2)
 
V) dar ciência à Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento Urbano sobre as seguintes impropriedades:
a) ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, o que afronta o art. 7º, § 2º, I
da lei 8.666/1993, conforme tratado no item 3.2 do relatório;
b) execução de serviços sem que estejam devidamente incorporados ao objeto contratado por meio da
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formalização de termos aditivos, em desconformidade com os arts. 60, parágrafo único, e 65, inciso I,
alínea b da Lei 8.666/1993, conforme tratado no item 3.2 do relatório;
c) o processo licitatório da concorrência 162/Gelic/2007 não continha a composição dos custos
unitários e o detalhamento do BDI (bonificações e despesas indiretas), e essas informações não foram
exigidas das empresas licitantes, em afronta ao art. 7º, § 2°, inciso II da Lei 8.666/1993 e à Súmula
TCU 258/2010, conforme tratado no item 3.4;
 
VI) dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre as seguintes impropriedades verificadas no Contrato
de Repasse 0207491-14/2006, conforme tratado no item 3.3:
a) ausência do projeto de terraplanagem do terreno no processo, sendo apenas verificado o
levantamento planialtimétrico, o que afronta o item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 001;
b) ausência, nas plantas verificadas no processo, de assinatura do responsável técnico por sua
elaboração, o que afronta o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001;
c) ausência de termo aditivo alterando o valor do Contrato de Repasse n. 207491-14/2006, em
desconformidade com o disposto no item 3.3.6 do manual AE 093 019 e o art. 116,§ 1º, VI da Lei
8.666/1993;
d) ausência no processo da memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha orçamentária,
tendo como referência o Sinapi, o que afronta o item 4.3.7.7.6 do normativo AE 099 001;
 
VII) comunicar a Caixa das irregularidades verificadas nos itens 3.1 e 3.2, de modo a subsidiar sua
análise na liberação de recursos para esse empreendimento, anexando cópia do Relatório, Voto e
Acórdão;
 
VIII) comunicar as ocorrências tratadas no achado 3.2 ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul  CREA/RS, uma vez que podem suscitar a realização
de fiscalização por parte dele, anexando cópia do Relatório, Voto e Acórdão;
 
IX) comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional que foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no inciso IV
do § 1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), no Contrato 329/2010 no âmbito do Contrato de
Repasse 0207491-14/2006, relativo à obra de construção da Penitenciária Regional de Passo
Fundo/RS, tendo sido estimado potencial dano ao erário de R$ 1.480.547,85.
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6 - ACHADOS RECLASSIFICADOS APÓS A CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO
 
6.1 - Achados desta fiscalização
6.1.1 - (IG-P saneado) Contrato assinado com objeto diferente do licitado.
Objeto: Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução
da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - km 322 - Passo
Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & Construcoes Ltda.
Este achado foi tratado no processo 008.847/2011-8 e  foi considerado saneado por meio do despacho
do Exmº Sr. Ministro Relator Raimundo Carreiro Silva, em 3/11/2011.

O despacho de 03/11/2011 do Ministro-Relator determina:

"Acolho, com ajustes, a proposta da Secob -1, e DETERMINO a adoção das seguintes providências:

I  comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional

que foram adotadas medidas saneadoras pelo Departamento Penitenciário Nacional - Depen - SNJ/MJ,

haja vista a confirmação de que está sendo providenciada comunicação ao Estado do Rio Grande do

Sul e à Caixa Econômica Federal acerca da rescisão do Contrato de Repasse nº 0207491-14, de modo

que os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 94 da

Lei 12.017/2009 (LDO/2010), apontados no Contrato nº 329/2010, relativo às obras de Construção da

Penitenciária de Passo Fundo/RS, não mais subsistem."
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7 - ANEXO
7.1 - Dados cadastrais
Obra bloqueada na LOA deste ano: Não
 
7.1.1 - Projeto básico
Informações gerais

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Sim

Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a
construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?

Sim

Exige licença ambiental? Não

Possui licença ambiental? Não

Está sujeita ao EIA(Estudo de Impacto Ambiental)? Não

Observações:
7.1.2 - Execução física e financeira
Execução física

Data da vistoria: 18/4/2011 Percentual executado: 3

Data do início da obra: 17/12/2010 Data prevista para conclusão: 12/12/2011

Situação na data da vistoria: Em andamento.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: O percentual executado foi basedo no
montante do 1º boletim de medição.

Observações:
Sem Observações
 
7.1.3 - Contratos principais

Nº contrato: 329/2010

Objeto do contrato: Contratação de empresa do ramo de engenharia para execução da obra de
construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - km 322 - Passo Fundo/RS,
execução por empreitada global

Data da assinatura: 1/12/2010 Mod. licitação: concorrência

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 93.008.647/0001-40 Razão social: Portonovo Empreendimentos &
Construcoes Ltda
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CNPJ contratante: Razão social: Entidades/Órgãos do Governo do Estado
do Rio Grande do Sul

Situação inicial Situação atual

Vigência: 1/12/2010 a 12/12/2011 Vigência: 1/12/2010 a 12/12/2011

Valor: R$ 13.067.797,40 Valor: R$ 13.067.797,40

Data-base: 1/7/2010 Data-base: 1/7/2010

Volume do serviço: 9.222,00 m2 Volume do serviço: 9.222,00 m2

Custo unitário: 1.417,02 R$/m2 Custo unitário: 1.417,02 R$/m2

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: Em andamento.

Alterações do objeto: 
 
Observações:
 
7.1.4 - Contratos de repasse

Nº do SIAFI: 579209

Objeto: Transferência de recursos financeiros da União para a execução da Construção da
Penitenciária Regional no Município de Passo Fundo/RS, CR 0207491-14.

Data assinatura: 14/12/2006 Vigência atual:  a 30/12/2011

Data rescisão/suspensão: Situação atual: Em andamento.

Concedente: 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal - MF

Convenente: 87.934.675/0001-96 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Valor atual: R$ 10.666.124,70

Observações: 
 
7.1.5 - Histórico de fiscalizações
 
A classe da irregularidade listada é referente àquela vigente em 30 de novembro do ano da
fiscalização.

2008 2009 2010

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

Não Não Não
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2008 2009 2010

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não Não Não

Processos correlatos (inclusive de interesse) 6622/2011-9, 8847/2011-8

 
7.2 - Deliberações do TCU
Processo de interesse (Deliberações até a data de início da auditoria)
Processo: 006.622/2011-9   Deliberação: Despacho do Min. Raimundo Carreiro   Data: 31/3/2011

 
Processo de interesse (Deliberações após a data de início da auditoria)
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Audiência de Responsável: Isis Nelly dos Santos: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei nº
8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno, determinar:
	9.1.1. a realização de audiência da Sra. Isis Nelly dos Santos, Diretora-Geral da Secretaria da
Segurança Pública do Rio Grande do Sul, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este
Tribunal razões de justificativa a respeito da lavratura de despacho no sentido de que fosse assinado
Contrato nº 329/2010, com planilha orçamentária incompatível com a planilha licitada, em afronta ao
estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.666/1993;
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Audiência de Responsável: Daniela Reveilleau: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei nº
8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do Regimento Interno, determinar:
	9.1.2. a realização de audiência da Sra. Daniela Reveilleau, responsável pelo envio do projeto básico
para licitação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal suas razões de
justificativa a respeito da aprovação de projeto básico deficiente, em afronta ao disposto art. 6º, IX, da
Lei 8666/1993, particularmente que tange aos seguintes aspectos:
9.1.2.1. ausência do projeto de terraplenagem;
		9.1.2.2. projetos sem assinatura dos responsáveis e nem Anotação de Responsabilidade Técnica;
		9.1.2.3. inadequação do projeto de fundação, resultando em alteração completa da solução adotada;
 
PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: ÓRGÃOS E
ENTIDADES ESTADUAIS (VINCULADOR) - Secretaria de Estado da Segurança Publica/RS : 9.3.
dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e
Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal sobre a
irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico inadequado, em afronta
ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, acarretando mudança do tipo de fundação adotado, e sobre
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a necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto inicial em
desfavor da Administração e cumprir o art. 127, § 5º, inciso I, da Lei nº 12.309/2010; PRAZO PARA
CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: ÓRGÃOS E
ENTIDADES ESTADUAIS (VINCULADOR) - Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenv.
Urbano/RS: 9.3. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal
sobre a irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico inadequado, em
afronta ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, acarretando mudança do tipo de fundação adotado,
e sobre a necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto
inicial em desfavor da Administração e cumprir o art. 127, § 5º, inciso I, da Lei nº 12.309/2010;
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: ÓRGÃOS E
ENTIDADES ESTADUAIS (VINCULADOR) - Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenv.
Urbano/RS: 9.3. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal
sobre a irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico inadequado, em
afronta ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, acarretando mudança do tipo de fundação adotado,
e sobre a necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto
inicial em desfavor da Administração e cumprir o art. 127, § 5º, inciso I, da Lei nº 12.309/2010;
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - MF: 9.3. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de
Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa
Econômica Federal sobre a irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto
básico inadequado, em afronta ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, acarretando mudança do
tipo de fundação adotado, e sobre a necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não
reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração e cumprir o art. 127, § 5º, inciso I, da Lei nº
12.309/2010; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********
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Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade:  ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS (VINCULADOR) -
Secretaria de Estado da Segurança Publica-RS: 9.2. determinar à Secretaria de Estado da Segurança
Publica do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 251, caput, do Regimento Interno, que
encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15(quinze) dias, documentos que comprovem a adoção das
medidas saneadoras para as irregularidades elencadas no Ofício nº 0305/2011/GAB-SSP; PRAZO
PARA CUMPRIMENTO: 15 DIAS.

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: ÓRGÃOS E
ENTIDADES ESTADUAIS (VINCULADOR) - Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenv.
Urbano/RS : 9.4. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas,
Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul sobre as seguintes
impropriedades:
		9.4.1. ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, contrariando o art. 7º, § 2º,
inciso I,  da Lei nº 8.666/1993;
		9.4.2. execução de serviços sem que estejam devidamente incorporados ao objeto contratado por meio
da formalização de termos aditivos, em desconformidade com os arts. 60, parágrafo único, e 65, inciso
I, alínea b, da Lei nº 8.666/1993;
		9.4.3. ausência de composição dos custos unitários e o detalhamento do BDI (bonificações e despesas
indiretas) no processo licitatório relativo à Concorrência nº 162/Gelic/2007, contrariando o art. 7º, §
2°, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e a Súmula TCU nº 258/2010;
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - MF: 9.5. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre as seguintes
impropriedades verificadas no Contrato de Repasse 0207491-14/2006, consistentes na ausência de:
		9.5.1. projeto de terraplanagem do terreno no processo, sendo apenas verificado o levantamento
planialtimétrico, infringindo o item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 001;
		9.5.2. assinatura do responsável técnico pela elaboração das plantas verificadas no processo,
contrariando o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001;
		9.5.3. termo aditivo alterando o valor do Contrato de Repasse n. 207491-14/2006, em
desconformidade com o disposto no item 3.3.6 do manual AE 093 019 e o art. 116,§ 1º, inciso VI,  da
Lei nº 8.666/1993;
		9.5.4. memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha orçamentária, tendo como referência o
Sinapi, descumprindo o item 4.3.7.7.6 do normativo AE 099 001;
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********
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Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL - MF: 9.6. comunicar a Caixa Econômica Federal e ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS, a respeito das
irregularidades relativas a suas respectivas alçadas, por meio do envio de cópia do presente acórdão,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA-RS: 9.6. comunicar a Caixa
Econômica Federal e ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande
do Sul - CREA/RS, a respeito das irregularidades relativas a suas respectivas alçadas, por meio do
envio de cópia do presente acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam; PRAZO
PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO
NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.7. comunicar à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que foram
detectados indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da
Lei 12.309/2010 (LDO/2011), no Contrato nº 329/2010 no âmbito do Contrato de Repasse nº
0207491-14/2006, relativo à obra de construção da Penitenciária Regional de Passo Fundo/RS, tendo
sido estimado potencial dano ao erário de R$ 1.480.547,85; PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
*********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: Governo do Estado do
Rio Grande do Sul - Governador: 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto
que o fundamentam ao Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul. PRAZO PARA
CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.847/2011-8   Deliberação: AC-1.676-24/2011-PL   Data: 22/6/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: ÓRGÃOS E
ENTIDADES ESTADUAIS (VINCULADOR) - Secretaria de Segurança Pública/RS : 9.4. dar ciência
à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento
Urbano do Estado do Rio Grande do Sul sobre as seguintes impropriedades:
		9.4.1. ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, contrariando o art. 7º, § 2º,
inciso I,  da Lei nº 8.666/1993;
		9.4.2. execução de serviços sem que estejam devidamente incorporados ao objeto contratado por meio
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da formalização de termos aditivos, em desconformidade com os arts. 60, parágrafo único, e 65, inciso
I, alínea b, da Lei nº 8.666/1993;
		9.4.3. ausência de composição dos custos unitários e o detalhamento do BDI (bonificações e despesas
indiretas) no processo licitatório relativo à Concorrência nº 162/Gelic/2007, contrariando o art. 7º, §
2°, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e a Súmula TCU nº 258/2010;
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********
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GRUPO I –  CLASSE V – Plenário 
TC 008.847/2011-8 
Natureza: Relatório de Auditoria – Fiscobras 2011 
Responsáveis: Isis Nelly dos Santos (CPF 206.437.990-87), 
Nathaniel Peregrino Bloomfield (CPF 513.457.067-15), João 
Francisco Couto Metélio (CPF 506.153.350-04), Amilcar Ferreira 
(CPF 395.562.390-49), Roberto Felix Gabor (CPF 279.804.130-
91), Augusto César Antunes Kruel (CPF 080.156.940-00), Daniela 
Reveilleau (CPF 436.821.620-20), Maria Amábile Rodrigues 
Termignoni (CPF 286.251.370-91), Elisabete da Rosa Pires (CPF 
210.591.440-34), Julio César Malheiros Mello (CPF 444.156.800-
20), Tânia de Fátima Dellani Mendonça (CPF 323.519.920-91), 
Andrea Flessas (CPF 498.823.170-49), Marco Aurélio Peixoto 
Alves (CPF 464.439.670-20), Carlos Alberto Pizarro (CPF 
371.897.270-00), Marcos Wünsche (CPF 741.024.270-15), 
Leandro Pereira Marcon (CPF 864.683.241-49) 
Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional – SNJ/MJ, 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa Econômica 
Federal - MF  
Advogado constituído nos autos: não há 
 
Sumário: RELATÓRIO DE AUDITORIA. ASSINATURA DE 
TERMO DE CONTRATO COM OBJETO NÃO LICITADO. 
DEFICIÊNCIA E DESATUALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. 
IMPROPRIEDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE 
REPASSE. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO EM PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 
UNITÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 7º, §  2°,  INCISO II  
DA LEI 8.666/1993 E DA SÚMULA Nº TCU 258/2010. 
PRESENÇA DE IRRREGULARIDADE SUBSUMÍVEL NO 
INCISO IV DO § 1º DO ART. 94 DA LEI 12.309/2010. 
AUDIÊNCIA DOS GESTORES. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA 
ÀS UNIDADES GESTORAS. COMUNICAÇÃO À COMISSÃO 
MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 
FISCALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. 

 
  
RELATÓRIO 

 

 Versam os autos sobre Relatório de Auditoria realizada no Departamento Penitenciário 
Nacional - Depen, na Caixa Econômica Federal e no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no 
período compreendido entre 4/4/2011 e 28/4/2011, com o objetivo verificar a conformidade da 
aplicação de recursos federais em obras públicas de construção e ampliação de penitenciárias  (PT 
14.421.0661.8914.0001/2011 - Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais 
- Nacional), envolvendo valores da ordem de R$ 13,1 milhões, para avaliar em que medida os recursos 
estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente. 

2. A obra tem como escopo criar 336 vagas prisionais em um presídio com área aproximada 
de 9.222 m², composto de nove prédios, tendo, além do módulo de vivência, módulo de administração, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46213151.
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de saúde, de identificação e revista, de abrigo de viaturas, pórtico de entrada, guaritas elevadas, 
subestação transformadora e torre de reservatório. 

3. Após a realização da referida atividade de fiscalização, a Secretaria de Fiscalização de 
Obras - 1, consignou proposta de encaminhamento uniforme na instrução constante da peça  , 
transcrita em seus excertos principais a seguir, em cumprimento do prescrito no art. 1º, § 3º inciso I, da 
Lei nº 8.443/92, verbis: 

 3 - ACHADOS DE AUDITORIA  

 

3.1 - Contrato assinado com objeto diferente do licitado. 

3.1.1 - Tipificação do achado:  

 

Classificação - Irregularidade grave com recomendação de paralisação (IG-P) 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de irregularidade grave da LDO - A 
irregularidade se enquadra no art. 94, §1º, inciso IV, alínea a da Lei n. 12.309/2010 (LDO/2011), 
já que a planilha orçamentária do contrato assinado não corresponde ao objeto licitado, violando 
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993 e 
gerando um prejuízo potencial de R$ 1.480.547,85 (13% em relação à estimativa do valor 
adequado). 

3.1.2 - Situação encontrada:  

Identificou-se que o contrato n. 329/2010 assinado em decorrência da concorrência n. 
162/2007 contemplou planilha orçamentária diferente da constante no procedimento licitatório em 
afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º da Lei 
8.666/1993. Esse contrato foi assinado com um valor acima do valor da proposta original da 
empresa corrigida, gerando um prejuízo potencial de R$ 1.480.547,85. 

 

A concorrência n. 162/2007 realizada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado Rio 
Grande do Sul tinha como objeto a construção da Penitenciária Regional de Passo Fundo com o 
valor orçado de R$ 9.101.547,89. Após a análise das propostas, a empresa Portonovo 
Empreendimentos e Construções Ltda foi declarada vencedora do certame com a oferta de preço 
de R$ 8.723.107,66 (data-base de dezembro de 2007). 

 

Logo após a homologação e adjudicação do objeto à empresa, o Secretário de Estado da 
Segurança Pública anulou o procedimento licitatório alegando erros na planilha orçamentária da 
licitação. Essa anulação foi confirmada pelo Secretário após a análise do recurso interposto pela 
empresa Portonovo em 26/3/2008. 

 

No intervalo de 2008 a 2009 a Administração promoveu algumas alterações no projeto 
básico, corrigindo erros na planilha, acrescendo e diminuindo quantitativos, bem como incluindo 
novos itens necessários para a consecução do objeto. Com base nessa nova planilha a 
Administração abriu a concorrência 062/2009 em março de 2009 para contratar empresa para a 
construção do presídio já com a planilha atualizada, que já alcançava o valor de R$ 10.210.319,44 
(data-base janeiro de 2009). 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46213151.
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Com base nessa nova licitação, a empresa Porto Novo entrou com um Mandado de 
Segurança (RMS 28.927) junto ao Superior Tribunal de Justiça visando impedir o prosseguimento 
dessa nova licitação até o julgamento do recurso do outro processo, o que foi concedido. O 
andamento da licitação foi suspenso pela comissão de licitação em 5/5/2009. 

 

Em 17/12/2009 o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Estado do Rio Grande do Sul 
que revertesse a anulação da concorrência n. 162/2007, e que promovesse a assinatura do contrato 
com a empresa Portonovo, declarada vencedora desse certame. Observa-se, nesse momento, que 
essa decisão judicial refere-se ao objeto licitado em 2007 sem as alterações promovidas no objeto 
no decorrer dessa ação. Vale lembrar que além das alterações promovidas para a nova 
concorrência em 2009, a Secretaria fez outras alterações no projeto básico e por consequência na 
planilha orçamentária. 

 

Em decorrência dessa decisão, esperava-se que a Secretaria de Obras assinasse o contrato 
com base na licitação realizada em 2007, promovesse a devida atualização prevista no edital, e, 
após a formalização do contrato, assinasse um termo aditivo contemplando as alterações 
necessárias. 

 

De fato, inicialmente essa era a intenção da Secretaria, já que foram constatados no processo 
documentos da área técnica promovendo a atualização dos preços da proposta, bem como o 
detalhamento dos itens que deveriam ser acrescidos e suprimidos da planilha. No entanto, diante 
da recusa da empresa em assinar o contrato nesses termos, não foi esse o tratamento dado para a 
assinatura do contrato, o que vai de encontro ao princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 

 

Outro fato merece destaque: avaliando as mudanças realizadas na planilha orçamentária, 
verifica-se que as alterações realizadas ultrapassaram o limite de 25% estabelecido pelo art. 65, § 
1º da Lei de Licitações. Conforme recente jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 
749/2010 - TCU - Plenário, para efeito de observância aos limites de alterações contratuais 
previstos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser 
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem 
ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses 
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração 
estabelecidos no dispositivo legal. Assim, a jurisprudência relaciona o valor inicial do contrato 
como uma referência imutável para fins de verificação da obediência dos limites legais. 

 

Com base nessa jurisprudência, depreende-se que o valor máximo a ser acrescido ou 
diminuído no caso aqui analisado é de R$ 2.672.318,44 (25% do valor total da proposta atualizada 
até julho de 2010 - R$ 10.689.273,75). A partir dessa informação, verifica-se que não seria 
possível fazer o aditamento do contrato, pois o valor que seria necessário acrescer ao contrato 
resulta num montante de R$ 3.544.045,54, valor superior ao permitido por lei. 

 

Além disso, o regime de execução licitado é empreitada por preço global, o que implica 
afirmar que a realização de aditivos contratuais nesse tipo de regime, somente é aceita quando 
houver novas demandas apresentadas pela Administração ou se for verificada incorreção de 
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projeto. Dessa forma, as planilhas apresentadas pela Divisão de Projetos Complementares para a 
indicação dos itens a serem alterados deveriam ser corrigidas, já que não seria permitido o aditivo 
por erros de quantitativos apresentados na planilha original, mas apenas aqueles relacionados 
com alterações de projeto. 

 

Assim, no caso analisado, existia impossibilidade legal de se promover a assinatura do 
contrato nos moldes da determinação judicial, visto que os aditamentos necessários para 
consecução do objeto extrapolariam os limites da Lei de Licitações. Ressalta-se que recaía sobre a 
Secretaria de Segurança Pública o dever de informar ao Judiciário que o objeto a ser contratado 
já não era mais o mesmo do que foi licitado em 2007. 

 

A decisão tomada pela Diretora Geral da Secretaria, contrária às informações prestadas 
pelo documento técnico n. 175/2010 da Divisão de Projetos Complementares, foi usar como base o 
orçamento atualizado da licitação de 2009 que foi suspensa, e aplicar sobre os itens o desconto 
dado pela empresa na licitação realizada em 2007, o que resultou no contrato de R$ 
13.067.797,40. Argumentou também que essa seria a solução mais simples e ao mesmo tempo justa 
tanto com a empresa, que teria o reequilíbrio econômico financeiro no contrato, como para a 
Administração, que contrataria por preço inferior ao orçado. No entanto, o fato é que o novo 
orçamento não passou por um processo competitivo, então não há como afirmar que o percentual 
aplicado como desconto seria o melhor, principalmente porque apenas a Portonovo pode dar uma 
nova oferta para esse objeto, com procedimento alheio aos ritos legais do devido processo 
licitatório.  

 

Adicionalmente, esta equipe de auditoria promoveu análise dos valores das planilhas, de 
modo a apurar quanto seria o valor do contrato, caso tivesse sido promovido o aditamento 
contratual, conforme descrito anteriormente. Nesse caso, comparou-se o valor do contrato 
efetivamente assinado com a atualização da proposta para a data-base de julho de 2010, e foram 
calculados os devidos aditivos, ainda que extrapolando os limites legais. Com base nesses dados, 
constatou-se um prejuízo em tese de R$ 1.480.547,85, considerando que a empresa aceitasse 
assinar o contrato pelo valor de R$ 11.587.249,55 (vide quadros demonstrativos abaixo). 

 

Verificou-se também que o contrato n. 329/2010 equivocadamente apontou a concorrência 
062/2009 como seu processo licitatório originário, tendo em vista que essa concorrência foi 
suspensa e não foi retomada. 

 

Em face do exposto, constata-se que a assinatura do contrato n. 329/2010 não obedeceu aos 
ritos legais expressos na Lei de Licitações, notoriamente em seus artigos 3º, caput, 40 e 55, inciso 
XI. 

3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado:  

(IG-P) - Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia 
para execução da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - 
km 322 - Passo Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & 
Construcoes Ltda. 
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3.1.4 - Causas da ocorrência do achado:  

Deficiência nos mecanismos de controle jurídico da decisão tomada. 

3.1.5 - Critérios:  

Acórdão 749/2010, TCU, Plenário 

Lei 8666/1993, art. 3º, caput ;  art. 40;  art. 55, inciso XI;  art. 65, § 1º;  art. 65, inciso I 

3.1.6 - Evidências:  

Concorrência 162/GELIC/2007 e seu resultado. 

Proposta vencedora da concorrência 162/GELIC/2007. 

Concorrência 062/GELIC/2009 e sua suspensão. 

Ofício 101/2010/DG-SSP. 

Análises técnicas e jurídicas e decisão final da SSP sobre a assinatura do contrato. 

Planilha com itens acrescidos e suprimidos da planilha orçamentária original da 
concorrência 162/GELIC/2007. 

Contrato 329/2010 mais ordem de início da obra. 

Relatório preliminar. 

3.1.7 - Esclarecimentos dos responsáveis:  

Considerando os achados da auditoria em relação ao contrato firmado com a empresa Porto 
Novo Empreendimentos e Construções Ltda, no valor de R$ 13.067.797,40 (treze milhões, sessenta 
e sete mil reais, setecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), e revendo os atos praticados 
na gestão anterior, o Secretário de Estado da Segurança Pública, juntamente com o Secretário de 
Estado das Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano, visando sanar as 
irregularidades apontadas, adotarão as seguintes medidas:  

 

- Anulação do contrato 329/2010, com reconhecimento de erro administrativo.  

 

- Elaboração do contrato nos termos em que deveria ter sido firmado, com a notificação do 
contratado para assinatura, compatibilizando o que foi realizado e adequando supressões e 
acréscimos compatíveis com a lei.  

 

- Em caso de recusa, aplicação do art. 64 e § da Lei 8.666/93 e publicação de novo edital, 
indenizando o contratado naquilo que já foi realizado (art. 59, caput e parágrafo único, da Lei 
8.666/93). 

 

Foi enviada também cópia do relatório preliminar para a Caixa Econômica Federal e para o 
Departamento Penitenciário Nacional para conhecimento das falhas apresentadas. 

Conforme peça Ofício 305/2011/GAB-SSP, folha 2. 

3.1.8 - Medidas corretivas:  
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Envio da comprovação das medidas saneadoras para a irregularidade elencada no ofício 
0305/2011/GAB-SSP, enviado como manifestação do relatório preliminar. 

3.1.9 - Conclusão da equipe:  

Os gestores elencaram as medidas corretivas que serão adotadas de modo a corrigir a 
irregularidade apontada. No entanto, não foi encaminhada nenhuma documentação comprovando 
a adoção dessas medidas. Assim, faz-se necessária a manutenção da indicação de paralisação da 
obra e o envio de determinação aos órgãos envolvidos para que encaminhem ao Tribunal cópia dos 
procedimentos adotados para sanear os problemas apontados no relatório. 

 

Além disso, devido à gravidade da situação encontrada e aos possíveis prejuízos financeiros 
e administrativos advindos desse fato, é necessário propor a audiência do gestor responsável pela 
assinatura do contrato 329/2010, contendo a grave irregularidade apontada. 

 

Também é necessário o envio de comunicação à Caixa sobre a irregularidade verificada, de 
modo a subsidiar a sua atuação na liberação de recursos para esse empreendimento. 

3.1.10 - Responsáveis:  

Nome: Isis Nelly dos Santos - CPF: 206.437.990-87 - Cargo: Diretora-Geral da Secretaria 
da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (desde 15/9/2010) 

Conduta: Proferiu o despacho que autorizou a contratação de objeto diferente do licitado, 
gerando um prejuízo potencial de R$ 1.480.547,85, em desacordo com pareceres técnicos e 
jurídicos. 

Nexo de causalidade: A decisão permitiu a assinatura do contrato com objeto diferente do 
licitado. 

Culpabilidade: Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do gestor é passível de 
responsabilização, razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de apresentar suas 
razões de justificativa. 

 

3.2 - Projeto básico deficiente ou desatualizado. 

3.2.1 - Tipificação do achado:  

 

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

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de irregularidade grave da LDO - O 
indício não se enquadra no conceito de irregularidade grave constante do art. 94, § 1º, inciso IV da 
Lei n. 12.309/2010 - LDO/2011, pois não foi constatado potencial risco de dano ao erário 
materialmente relevante. 

 

3.2.2 - Situação encontrada:  

Identificou-se que o projeto básico para a execução da construção da Penitenciária Regional 
de Passo Fundo, objeto do contrato n. 329/2010, apresentou uma série de deficiências, 
contrariando o disposto art. 6º, IX, da Lei 8666/1993. 
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I) Deficiências do projeto 

 

I.1) Projeto de terraplanagem 

Não foi verificado, no processo, o projeto de terraplanagem do terreno, mas apenas o 
levantamento planialtimétrico. Esses serviços alcançam o montante total de R$ 450.660,89, o que 
representa 3,45% do valor contratado. Dessa forma, esse serviço executado e contemplado no 
primeiro boletim de medição (50% do valor total) não possui projeto aprovado pela 
Administração. 

 

I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos 

As plantas verificadas no processo não possuem a assinatura do responsável técnico por sua 
elaboração. Além disso, os projetos de instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, 
estruturas, fundações e arquitetura apresentam plantas de diversos profissionais e não há 
indicação clara de qual delas está aprovada para o empreendimento. Adicionalmente, constatou-se 
que não há as respectivas ART de todos os profissionais identificados nas plantas. 

 

I.3) Alteração completa da solução da fundação 

Foi verificado durante a visita à obra que os serviços de fundação estão praticamente 
concluídos. Contudo, a solução executada para a fundação é diferente da estabelecida no projeto 
básico licitado e o projeto executivo de fundação, que promoveu essa alteração, ainda não foi 
analisado pela Administração. O projeto e a planilha orçamentária contratada previam a execução 
de estacas tipo Strauss e de sapatas de concreto armado, sendo que a fundação executada é em 
estaca escavada. De fato, já está em curso solicitação de aditivo contratual da empresa para 
adequação da planilha orçamentária no valor total de R$ 2.422.656,61, o qual contempla essa 
alteração, no entanto ainda não há aprovação oficial. 

 

I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto 

A Coordenação de Projetos de Engenharia Prisional/Susep relatou no documento datado de 
14/4/2011 as principais alterações que deverão ser realizadas para a adequação do projeto básico 
licitado. Dentre as modificações informadas, destaca-se a não adequação do projeto à exigência 
em relação à triagem do Depen (Departamento Penitenciário Nacional). Segundo as diretrizes 
básicas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, é 
necessária a previsão de 10 celas de isolamento no módulo de triagem/inclusão. 

 

I.5) Inadequação de itens na planilha orçamentária 

A planilha da licitação apresentou como item global a contratação de serviço de concreto 
armado com Fck de 30MPa  e 20Mpa, englobando o lançamento do concreto, a armação, as 
formas e o escoramento. Esse serviço individualmente representa 38,25% do total licitado (R$ 
4.999.066,52).  

 

Apesar da apresentação da composição unitária pela Secretaria e da existência de serviço 
similar no Sinapi, não foi verificado no processo e no projeto básico a memória de cálculo para 
aferir os índices de produtividade e consumo utilizados para os quantitativos dos serviços de 
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armação, de formas e de escoramento da composição. Aparentemente, eles foram estimados sem 
qualquer cálculo detalhado para a obra contratada. 

 

I.6) Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente 

Constatou-se que não há no processo a aprovação do projeto básico pela autoridade 
competente, conforme determina o art. 7º, § 2º, I da lei 8.666/1993. De fato, foi informado pela 
Coordenadoria Estadual de Obras Públicas, em documento datado 25/4/2011 que não existe a 
aprovação formal do projeto básico. 

 

II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra 

Além da execução de solução de fundação diferente da licitada sem que o projeto executivo 
tenha sido aprovado pela Administração, verificou-se também que há a intenção da empresa 
construtora em fazer a estrutura do empreendimento em concreto pré-moldado, sendo que o 
projeto básico prevê concreto moldado in loco. Essas mudanças impossibilitaram a análise dos 
preços da planilha orçamentária, uma vez que, pelos indicativos constatados, grande parte dos 
serviços relevantes não será executada conforme prevê o projeto básico. Assim, a análise de preços 
da planilha contratada se torna inócua, visto que ela não reflete a realidade dos serviços a serem 
executados. 

 

A irregularidade descrita já foi discutida no TCU no Acórdão 1606/2008-Plenário, que 
analisava as obras do aeroporto de Vitória. Na ocasião assim se posicionou o Relator no seu voto: 
"Com efeito, não se pode garantir que as obras terão o andamento e o custo esperados para um 
empreendimento do porte e da importância do ora discutido, sem que os projetos estejam 
totalmente concluídos, pois é sabido que esses projetos, certamente, alterarão o empreendimento". 

 

Em face dos fatos apontados, verifica-se que serão necessárias diversas modificações do 
projeto básico. Só o aditivo de fundação representa 18,5% de alteração no objeto contratado, valor 
bem próximo ao limite de 25% determinado pela Lei de Licitações. Além disso, não há como aferir 
o impacto financeiro dessas alterações no projeto básico, bem como a sua adequabilidade aos 
preços de mercado. 

3.2.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado:  

(IG-C) - Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia 
para execução da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - 
km 322 - Passo Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & 
Construcoes Ltda. 

 

 

3.2.4 - Causas da ocorrência do achado:  

Deficiência nos mecanismos de controle técnico nos procedimentos licitatórios. 

3.2.5 - Critérios:  

Acórdão 2546/2008, item Sumário, TCU, Plenário 
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Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX;  art. 7º, § 1º;  art. 7º, § 2º;  art. 7º, caput ;  art. 12;  art. 40, 
§ 2º, inciso I;  art. 40, caput 

3.2.6 - Evidências:  

Relatório preliminar. 

Fotos da obra. 

Solicitação do 1º aditivo. 

Planilha indicativa do 2º aditivo. 

Plantas de fundação. 

Plantas diversas. 

Ofício da Coordenadoria Estadual de Obras Públicas. 

Documentos técnicos relatando as alterações necessárias no projeto básico.. 

Projeto básico completo 1. 

Projeto básico completo 2. 

Projeto básico completo 3. 

3.2.7 - Esclarecimentos dos responsáveis:  

Foram apontados os seguintes itens pela auditoria, os quais serão pontualmente esclarecidos 
abaixo:  

 

I — Deficiências do Projeto 

 

I.1) Projeto de terraplanagem: (...) 

Considera-se que com o projeto de implantação do empreendimento, que indica a cota final 
do terreno onde serão construídos os prédios, e com o projeto planialtimétrico, peças devidamente 
acostadas ao processo, é possível a quantificação do movimento de terra para se considerar no 
orçamento da obra.  

 

Independente desses elementos técnicos a Secretaria de Obras Públicas, Irrigação e 
Desenvolvimento Urbano - SOP realiza, após a execução da terraplenagem pela empresa 
vencedora da licitação, o levantamento topográfico com as indicações das seções comparativas, 
possibilitando constatação do volume de corte e aterro. Esse procedimento será realizado no 
momento da conclusão da terraplenagem e antes da medição final desses serviços.  

 

I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos: (...) 

Importante esclarecer que parte dos projetos foram fornecidos pelo Departamento 
Penitenciário Nacional - DEPEN e os demais foram realizados pela Superintendência dos Serviços 
Penitenciários - SUSEPE e SOP. Providências a serem adotadas: em relação aos projetos do 
DEPEN o Estado diligenciará junto ao órgão para que este forneça os projetos devidamente 
assinados. As assinaturas dos responsáveis técnicos da SOP e da SUSEPE serão providenciadas.  
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I.3) Alteração completa da solução da fundação: (...) 

Este item não foi medido e somente o será após a aprovação do projeto de fundação e a 
devida análise dos quantitativos e valores propostos pela empresa. Importante esclarecer que a 
SOP analisou o relatório de sondagem concluindo que o projeto de fundação apresentado está 
adequado, e não houve a aprovação final em face das análises dos custos que estão sendo 
realizadas. 

 

Providências a serem adotadas: a SOP finalizará as análises pendentes, e as modificações 
necessárias serão avaliadas em conjunto com a adequação contratual, observando os limites 
legais.  

 

I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto: (...) 

Não será feita esta alteração, pois o projeto já estava conveniado com o DEPEN.  

 

I.5) Inadequação de itens da planilha orçamentária: (...) 

Foi utilizada a planilha eletrônica do Franarin (Software de orçamentação utilizado para 
obras do Estado) onde constam as composições conforme exemplo em anexo. Com o objetivo de 
atender aos valores do SINAPI, foi feita uma reavaliação somente dos preços, sem alteração nos 
índices utilizados para a composição dos custos. 

 

I.6) Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente: (...) 

Esclarecemos que o projeto de implantação foi licenciado pela Prefeitura Municipal de 
Passo Fundo, bem como o empreendimento foi viabilizado pela Concessionária de Energia da 
Região. Providências a serem adotadas: está sendo providenciada a aprovação formal do projeto 
básico pela autoridade competente, observando as adequações contratuais a serem efetuadas.  

 

II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra. 

(...) 

Não houve, por parte da empresa, oficialização de pedido de modificação na estrutura do 
empreendimento. Se a empresa propuser a troca do sistema construtivo, a fiscalização da SOP 
tomará as providências cabíveis, solicitando a apresentação de todas as composições compatíveis 
com a nova proposta, de modo a viabilizar a análise financeira comparativa, observando a não 
geração de custos adicionais ao Estado. 

 

Foi enviada também cópia do relatório preliminar para a Caixa Econômica Federal e para o 
Departamento Penitenciário Nacional para conhecimento das falhas apresentadas. 

Conforme peça Ofício 305/2011/GAB-SSP, folhas 2/7. 

3.2.8 - Conclusão da equipe:  

I) Deficiências do projeto 
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I.1) Projeto de terraplanagem 

Apenas o projeto de implantação do empreendimento com a cota final do terreno não é 
instrumento suficiente para caracterizar o serviço de terraplenagem. É necessário apresentar a 
indicação das seções longitudinais e seções transversais tipo com indicação da situação original e 
da proposta, e definição de patamares, taludes, contenção de terra e cálculo de volume de corte e 
aterro. Sem esses dados não se mostra possível estimar o volume de movimentação de terra do 
terreno. 

 

A justificativa apresentada de que a Secretaria faz um levantamento topográfico para 
mensurar o valor a ser pago também não é suficiente, já que o contrato analisado tem regime de 
preço global, o qual indica medição por etapas e por percentual executado, sem que seja feita uma 
aferição real dos quantitativos executados. Além disso, erros de estimativa de quantitativos na 
planilha orçamentária podem prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, uma vez que influenciam o resultado da licitação e o próprio desconto obtido no 
procedimento competitivo. Assim, tendo em vista os fatos apontados, é preciso promover a 
audiência do responsável pela análise do projeto básico. 

 

I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos 

A explanação apresentada de que os projetos foram fornecidos pelo Depen e que os demais 
foram realizados pelos órgãos estaduais envolvidos, bem como as providências apresentadas não 
afastam a irregularidade verificada. Ainda que esse projeto seja um projeto padrão desenvolvido 
pelo Depen, ele deve contemplar as particularidades de cada localidade, como o terreno do local 
do empreendimento, e a correta identificação a que empreendimento ela se refere. Além disso, a 
constatação foi que há no processo uma série de plantas de diversos profissionais, muitas vezes 
incompatíveis entre si, sem que nenhuma estivesse devidamente assinada, e também sem indicação 
clara a respeito da obra a que se refere cada uma das plantas. 

 

Portanto, da maneira como foram apresentadas as plantas, constata-se que não há 
formalmente um profissional responsável pelos projetos. Essa irregularidade dificulta, e em alguns 
casos até impossibilita, a responsabilização do profissional pelo projeto. Dessa maneira, caso haja 
qualquer problema na execução desses serviços não haverá a possibilidade de ação da 
Administração contra o engenheiro ou arquiteto responsável. Dessa maneira, essa falha deixa a 
Administração em posição de alto risco, fato que justifica a audiência do responsável pela área que 
coordenou esses trabalhos, responsabilização prevista no sumário do Acórdão 2546/2008 - TCU - 
Plenário (os responsáveis pela elaboração e aprovação de projeto básico inadequado e sem 
assinatura ou identificação do responsável técnico devem ser sancionados). 

 

I.3) Alteração completa da solução da fundação 

A justificativa apresentada relata que os serviços executados com a alteração da fundação 
ainda não foram pagos e que a Secretaria de Obras Públicas analisou o relatório de sondagem 
concluindo pela adequação do projeto de fundação apresentado pela contratada. Ressalta que não 
houve a aprovação final devido à análise de custos que ainda está sendo realizada.  

 

Porém, não houve uma explanação adequada de quais foram os problemas verificados no 
projeto básico aprovado que resultaram na alteração da solução escolhida. De qualquer forma, 
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essa alteração mostra a fragilidade do projeto básico de fundação aprovado, visto que não foi um 
mero ajuste na solução proposta, mas sim a mudança completa do tipo de fundação. Assim, em face 
dos fatos apontados, é cabível a audiência do gestor responsável pela aprovação do projeto básico. 

 

Vale lembrar que alterações no projeto básico devem ser evitadas ao máximo, uma vez que o 
novo tipo de fundação não passou pelo processo competitivo da licitação, já que são serviços 
novos. Assim, a fim de se evitar a ocorrência de jogo de planilha, é preciso dar ciência aos órgãos 
envolvidos para que a análise desses novos preços observe a necessidade de se manter o desconto 
original obtido na licitação, conforme o art. 127, § 5º, I da Lei 12.309/2010. 

 

I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto 

A providência informada não esclarece porque as mudanças elencadas não serão efetuadas. 
Porém, é necessário que o órgão justifique porque não efetuará essas mudanças. Deve ainda 
esclarecer se elas são realmente necessárias e qual seria o eventual prejuízo no funcionamento do 
empreendimento caso elas não sejam realizadas. 

 

I.5) Inadequação de itens na planilha orçamentária 

O órgão apresentou as composições de preço utilizadas para os serviços de concreto e 
informou que os índices foram os obtidos pelo software de orçamentação Franarin e que foram 
feitas reavaliações dos preços de modo a atender os preços do Sinapi. De fato, essa prática pode 
levar a prejuízos para a Administração devido ao uso de índices indevidos de produtividade e 
consumo de insumos. No entanto, tendo em vista que houve diferenciação entre os tipos de concreto 
armado (superestrutura e infraestrutura), excepcionalmente é possível acatar a justificativa 
apresentada. 

 

I.6) Ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente 

É preciso esclarecer que a aprovação pela prefeitura municipal e pela concessionária de 
energia da região, informada no ofício apresentado, não caracteriza ou substitui a aprovação do 
projeto básico pelo órgão responsável. Também foi informado que será providenciada a aprovação 
formal do projeto básico pela autoridade competente, o que elidirá a falha apresentada. Todavia, 
faz-se necessário dar ciência aos órgãos envolvidos da falha verificada para que esse fato não 
volte a ocorrer. 

 

II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra 

O órgão justifica que não foi solicitada ainda a mudança do sistema construtivo da estrutura 
pela empresa, e que quando isso ocorrer a Secretaria de Obras tomará todas as medidas cabíveis 
para a aprovação da nova proposta. Contudo, o que se verificou na obra foi uma inversão de fases: 
sem a aprovação do projeto executivo pelo órgão estadual, a empresa executou toda a fundação em 
solução diferente da contratada no projeto básico de fundações. Esse fato ocorreu sem que 
houvesse uma intervenção adequada por parte da fiscalização da obra. Importa destacar que, 
realizada a intervenção, torna-se mais difícil e dispendiosa a correção de qualquer medida 
inadequada tomada pela empresa. Tal prática também pode ser vista como uma forma de 
pressionar a Administração a aceitar o que a contratada está solicitando, situação que gera uma 
insegurança quanto ao valor final do empreendimento.  
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Outro fato relevante é que muitos dos serviços executados são novos e não possuem preço 
acordado no contrato. Também é preciso destacar que só as mudanças ocorridas no sistema de 
fundação já representam 18,5% de alteração no projeto, e se a empresa for executando as 
alterações que acharem necessárias sem a aprovação da Administração o limite de aditamento do 
contrato pode ser ultrapassado. 

 

De fato, até o momento não foi constatado prejuízo ao Erário, porém é cabível dar ciência ao 
órgão de que tal prática é danosa à condução do empreendimento e vai de encontro ao disposto 
nos art. 60, parágrafo único, e 65, inciso I, alínea b da Lei 8.666/1993. Além disso, é cabível dar 
ciência à Caixa dos problemas verificados de modo a subsidiar a sua atuação na liberação de 
recursos para o empreendimento. 

 

Diante das falhas apresentadas, também é cabível o envio de comunicação ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA/RS, sobre as 
ocorrências aqui tratadas, uma vez que podem suscitar a realização de fiscalização por parte 
deste. 

 

Porém, apesar da gravidade das falhas encontradas, não foi constatado potencial risco de 
dano ao erário materialmente relevante, fato que não justifica a paralisação da obra. 

 

Também é necessário o envio de comunicação à Caixa sobre as irregularidades verificadas, 
de modo a subsidiar a sua atuação na liberação de recursos para esse empreendimento. 

3.2.9 - Responsáveis:  

Nome: Daniela Reveilleau - CPF: 436.821.620-20 - Cargo: Responsável da divisão de 
projetos complementares (desde 12/4/2008) 

Conduta: Era integrante da divisão de projetos complementares, responsável pela confecção 
do projeto básico para a licitação e pela explanação sobre os detalhes do projeto básico. 

Nexo de causalidade: A aprovação de projeto básico deficiente permitiu que ocorresse a 
licitação com essa falha. 

Culpabilidade: Em face do exposto, é de se concluir que a conduta do gestor é passível de 
responsabilização, razão pela qual ele deve ser ouvido em audiência a fim de apresentar suas 
razões de justificativa. 

 

3.3 - Impropriedades na execução do convênio 

3.3.1 - Tipificação do achado:  

 

Classificação - outras irregularidades (OI) 

3.3.2 - Situação encontrada:  

Identificou-se que a análise técnica feita pela Caixa, deixou de cumprir alguns procedimentos 
detalhados no seu manual AE 099 001, discriminados a seguir: 
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I) Projeto de terraplenagem 

Não foi verificado, no processo, o projeto de terraplanagem do terreno, mas apenas o 
levantamento planialtimétrico. Esses serviços alcançam o montante total de R$ 450.660,89, o que 
representa 3,45% do valor contratado. A exigência da apresentação desse projeto está descrita na 
documentação específica para as intervenções em edificações, no item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 
001 e AE 093 019. 

 

A Caixa esclarece que foi encaminhado o levantamento planialtimétrico e o projeto de 
implantação com indicação da cota final do terreno, e que a partir dessas peças técnicas foram 
aferidos os serviços constantes no orçamento. No entanto, apenas esses documentos não 
caracterizam o projeto de terraplenagem. O próprio manual da Caixa indica os elementos do 
projeto de terraplenagem, que não foram apresentados pela contratada: planta/desenho de 
implantação do empreendimento com indicação das seções, seções longitudinais e seções 
transversais tipo com indicação da situação original e da proposta e definição de patamares, 
taludes, contenção de terra e cálculo de volume de corte e aterro. 

  

II) Assinatura nas plantas de projeto e ART apresentadas  

As plantas verificadas no processo não possuem a assinatura do responsável técnico por sua 
elaboração, conforme determina o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001. Além disso, os projetos de 
instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, estruturas, fundações e arquitetura apresentam 
plantas de diversos profissionais e não há indicação clara de qual delas está aprovada para o 
empreendimento. Também se constatou que não há as respectivas ART de todos os profissionais 
identificados nas plantas. 

A Caixa informou que já solicitou ao governo do estado a assinatura das peças e as ART 
pendentes de apresentação. 

 

III) Diferença entre os valores aprovados no LAE (Laudo de Análise Técnica de Engenharia) 
e o valor constante no Contrato de Repasse assinado 

O Contrato de Repasse n. 207491-14/2006 foi firmado em 14/12/2006, no valor total de R$ 
10.666.124,70, correspondente ao orçado no projeto inicial para a obra, composto da seguinte 
maneira: R$ 8.457.907,37 de repasse federal; e R$ 2.208.217,33 de contrapartida estadual. No 
entanto, o valor do investimento total aprovado no LAE é de R$ 10.210.319,44, sendo o valor do 
repasse federal de R$ 9.075.190,53 e o valor da contraparida R$ 1.135.128,91.  

 

Atualmente, em função da revisão e da complementação do projeto, a obra está contratada 
pelo valor de R$ 13.067.797,40. No entanto, esse valor não está devidamente formalizado no 
convênio, que permanece com o valor original, em desconformidade com o disposto no item 3.3.6 
do manual AE 093 019. 

 

A Caixa argumenta que a grande maioria dos contratos sofre alteração de valores decorrente 
do processo licitatório, e que por isso tem como prática promover um único aditivo após a 
realização da licitação, antes do início do objeto. 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46213151.

Página 44

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 1



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 008.847/2011-8 
 

15 
 

 

Porém, o instrumento contratual disciplina, em sua cláusula décima nona, que no caso da 
necessidade de ajustamento da programação financeira, deverá haver provocação pelo contratado, 
ou pelo interveniente executor, mediante apresentação das respectivas justificativas. Determina 
ainda que a alteração contratual referente ao valor do contrato será feita por meio de termo 
aditivo, vedada, entretanto, a alteração para maior dos recursos oriundos da transferência ao 
contratado. Com efeito, a transferência de recursos da União não poderá ser majorada e os 
aumentos no valor do objeto devem ser cobertos por complementação na contrapartida do Estado. 
Contudo, verifica-se que, de acordo com o LAE, houve majoração do repasse federal. Além disso, 
faz-se necessário a assinatura do aditivo para que se possa averiguar a disponibilidade 
orçamentária do contratado, em conconância com o disposto no art. 116,§ 1º, VII da Lei 
8.666/1993. 

 

Dessa forma, impende àquela instituição que formalize a alteração contratual, por meio de 
termo aditivo, e que exija do Estado a comprovação da devida contrapartida financeira para 
complementar os recursos necessários a completa execução do objeto.    

 

IV) Adequação da planilha orçamentária aos preços do Sinapi 

Não foi anexada ao processo a memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha 
orçamentária, tendo como referência o Sinapi. A Caixa informou que para otimizar os esforços 
juntamente com o Governo do Estado, a análise de custos foi unificada, tendo-se como paradigma 
a planilha de custos do contrato da Penitenciária de Guaíba. Relata que foi feita a análise nos 
preços ofertados e que providenciará a inclusão da análise no processo para corrigir essa 
informalidade. 

 

Apesar da justificativa de que a falha se mostrou mera formalidade, deveria ter sido 
apresentada essa memória de cálculo, já que sem esse documento não há meio de se comprovar 
que foi feita a devida análise dos preços. Além disso, essa memória é exigida pelo item 4.3.7.7.6 do 
normativo AE 099 001: "o engenheiro/arquiteto deve identificar, em memória de cálculo adequada, 
quadro comparativo da análise de custos unitários mais significativos, com a respectiva numeração 
da composição do serviço do SINAPI utilizada na análise." 

3.3.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado:  

(OI) - Contrato de repasse 579209, Transferência de recursos financeiros da União para a 
execução da Construção da Penitenciária Regional no Município de Passo Fundo/RS, CR 
0207491-14., Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

3.3.4 - Causas da ocorrência do achado:  

Deficiência nos mecanismos de controle técnico nos procedimentos do contrato de repasse. 

3.3.5 - Critérios:  

Lei 8666/1993, art. 116, § 3º;  art. 127, § 1º, inciso VI 

AE 093 019, Gestão Técnica e Operacional no Segmento Desenvolvimento Urbano e 
Governo - Caixa Econômica Federal 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46213151.

Página 45

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 1



 
                   TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  TC 008.847/2011-8 
 

16 
 

AE 099 001, Análise e acompanhamento – repasse e financiamento para entes 
Públicos/Privados em intervenções públicas - Caixa Econômica Federal 

3.3.6 - Evidências:  

Plantas diversas. 

Contrato de Repasse 207491-14/2006 e Laudo de Análise Técnica de Engenharia. 

Manual da Caixa AE 099 001. 

Aprovação da Caixa da planilha de preços. 

Ofício n° 1566/2011/RSGOV/PO. 

Ofícios de Requisição. 

Manual da Caixa AE 093 019. 

3.3.7 - Conclusão da equipe:  

Considerando os fatos apresentados, justifica-se dar ciência à Caixa Econômica Federal das 
impropriedades verificadas no processo do contrato de repasse em referência, de modo a promover 
a correção das falhas apontadas. 

 

3.4 - O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus 
serviços no Edital / Contrato / Aditivo. 

3.4.1 - Tipificação do achado:  

 

Classificação - outras irregularidades (OI) 

3.4.2 - Situação encontrada:  

Identificou-se que o processo licitatório não continha a composição dos custos unitários e o 
detalhamento do BDI (bonificações e despesas indiretas), e que essas informações não foram 
exigidas das empresas licitantes, em afronta ao art. 7º, §  2°,  inciso II  da Lei 8.666/1993. 

 

Visando a conferir transparência e a proporcionar melhores condições ao controle e à gestão 
contratual, as contratações de obras e serviços de engenharia somente poderão ser licitadas 
quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição analítica de todos 
os seus custos unitários.  O orçamento apresentado pelo órgão contratante não está 
adequadamente detalhado, tendo sido observado que as planilhas de preços da licitação não 
contemplaram a composição dos custos unitários.  

 

A elaboração de uma planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários que  não 
contenha  em detalhes todos os itens a serem contratados  contraria o  art. 7º,  §  2°,  inciso II,  da 
Lei 8.666/1993. Essa impropriedade pode trazer dificuldades para a gestão do contrato, na 
eventualidade de alteração quantitativa ou qualitativa de seu objeto por aditamento, conforme já 
afirmou a jurisprudência desta Corte de Contas (Acórdãos 374/2009-2a Câmara, 1.854/2009-
Plenário, 946/2007-Plenário, 549/2006-Plenário, 2.385/2006-Plenário, 1.939/2007-Plenário, 
2.049/2008-Plenário e 463/2001-2a Câmara, entre outros).  
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Em conversa com a coordenação de obras, foi esclarecido que devido ao grande volume de 
páginas desse relatório, eles não o incluíam no processo. Também esclareceram que o software 
utilizado para a confecção do orçamento mantém essas informações na base de dados e que seria 
possível emitir o relatório. Contudo, de modo a imprimir transparência aos atos administrativos e 
a cumprir determinação legal, é necessária a inclusão desse relatório no processo, ainda que seja 
em meio digital. 

 

Constatou-se que o edital do certame em análise  não  previa a  exigência da apresentação  
pelas licitantes  do orçamento analítico, com a composição dos custos unitários e o adequado 
detalhamento do BDI e dos encargos sociais. 

 

As planilhas de composições de preços apresentadas pelas licitantes não contêm os elementos 
necessários para caracterizar as despesas indiretas. Não trazem, por exemplo, o detalhamento dos 
tributos incidentes, do lucro, da taxa de administração central e do percentual de riscos 
considerados. A composição do BDI deve computar o lucro, os impostos incidentes, a 
administração central  e  demais despesas indiretas. O detalhamento é fundamental para que se 
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a não ocorrência de custos computados em 
duplicidade na planilha orçamentária dos serviços e no BDI.  

 

A falta de exigência editalícia para que os proponentes indicassem os valores do BDI e dos 
encargos sociais, bem como das suas composições, viola o princípio da transparência exposto no 
inciso II do § 2º do art. 7º da Lei 8.666/1993. A jurisprudência do TCU que trata da matéria 
determina  a  obrigatoriedade  de apresentação de orçamento analítico, com a discriminação dos 
itens que compõem o BDI, de modo a permitir a aferição dos percentuais utilizados como base 
para a estipulação da taxa total e a comparação dos preços apresentados pelas licitantes (Súmula 
TCU 258/2010).  

 

Em face do exposto, faz-se necessário determinar ao órgão responsável que doravante inclua 
a composição dos custos unitários e o detalhamento do BDI nos seus processos licitatórios, bem 
como exija das licitantes que incluam essas informações nas suas propostas de preço. Cabe 
também determinar ao órgão que exija da empresa contratada para execução da construção da 
Penitenciária Regional de Passo Fundo a apresentação dessas informações. 

3.4.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado:  

(OI) - Contrato 329/2010, 1/12/2010, Contratação de empresa do ramo de engenharia para 
execução da obra de construção da Penitenciária Estadual de Passo Fundo, sito na BR 285 - km 
322 - Passo Fundo/RS, execução por empreitada global, Portonovo Empreendimentos & 
Construcoes Ltda. 

 

 

3.4.4 - Causas da ocorrência do achado:  

Deficiência nos mecanismos de controle técnico nos procedimentos licitatórios. 

3.4.5 - Critérios:  

Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX;  art. 7º, § 2º, inciso II 
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Súmula 258/2010, TCU 

3.4.6 - Evidências:  

Concorrência 162/GELIC/2007 e seu resultado. 

Ofício da Coordenadoria Estadual de Obras Públicas. 

Ofícios de Requisição. 

3.4.7 - Conclusão da equipe:  

Considerando os fatos apresentados, justifica-se dar ciência à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Obras Públicas das impropriedades verificadas no 
processo do contrato de repasse em referência, de modo a promover a correção das falhas 
apontadas. 

 

4 - ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

Esta auditoria compõe um conjunto de vinte fiscalizações a serem realizadas no âmbito de 
uma fiscalização temática em obras de construção e ampliação de estabelecimentos penitenciários 
executados com recursos federais. 

Conforme exarado no item 9.3 do Acórdão nº 564/2011–TCU– Plenário, a relatoria das 
fiscalizações temáticas se dará em conformidade com o art. 17 da Resolução TCU nº 175/2005. 
Segundo o dispositivo, os processos constituídos em razão de fiscalizações dessa natureza deverão 
ser distribuídos a um único relator, no caso, ao que detiver em sua lista de unidades 
jurisdicionadas o órgão repassador dos recursos. 

Para a fiscalização temática em obras de penitenciárias, portanto, a relatoria foi definida 
como sendo do Ministro Raimundo Carreiro, já que o órgão repassador dos recursos é o 
Ministério da Justiça, pertencente à sua clientela. 

 

5 - CONCLUSÃO  

As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho:  

 

Questões 1 e 4 Projeto básico deficiente ou desatualizado. (item 3.2) 

Questão 2 Impropriedades na execução do convênio (item 3.3) 

Questão 5 O orçamento não é acompanhado das composições de todos os 
custos unitários de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. (item 3.4) 

Foi identificado, ainda, o seguinte achado sem vinculação com questões de auditoria:  

Contrato assinado com objeto diferente do licitado. (item 3.1) 

 

Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar melhoria nos 
procedimentos relacionados à contratação de obras públicas e a economia de R$ 1.480.547,85 na 
repactuação do contrato assinado. 

 

Não foram identificadas irregularidades para as demais questões de auditoria. 
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Vale ressaltar que ainda não foi despendido nenhum recurso federal, já que a Caixa ainda 
não autorizou nenhum saque da conta específica do contrato de repasse. 

 

 

6 - ENCAMINHAMENTO  

Proposta da equipe 

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à consideração superior, propondo: 

I) audiência, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV 
do Regimento Interno do TCU, do Sra. Isis Nelly dos Santos, CPF 206.437.990-87, Diretora-Geral 
da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
encaminhe a este Tribunal suas razões de justificativa por ter emitido despacho decidindo que se 
promovesse a assinatura do contrato 329/2010 com planilha orçamentária incompatível com a 
planilha licitada, em afronta ao estabelecido no art. 3º da Lei 8.666/1993; (3.1) 

II) audiência, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso 
IV do Regimento Interno do TCU, da Sra. Daniela Reveilleau, CPF 436.821.620-20, responsável 
pelo envio do projeto básico para licitação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a 
este Tribunal suas razões de justificativa por ter aprovado projeto básico deficiente, em afronta ao 
disposto art. 6º, IX, da Lei 8666/1993, particularmente quanto aos seguintes aspectos:  

a) ausência do projeto de terraplenagem; 

b) projetos sem assinatura dos responsáveis, sem Anotação de Responsabilidade Técnica; 

c) projeto de fundação inadequado que resultou em alteração completa da solução adotada; 
(3.2) 

  

III) determinar à Secretaria de Estado da Segurança Publica, nos termos do art. 251, caput, 
do Regimento Interno do Tribunal, que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 dias, documentos 
que comprovem a adoção das medidas saneadoras para as irregularidades descritas no item 3.1 e 
3.2, elencadas no ofício 0305/2011/GAB-SSP, enviado como manifestação do relatório preliminar; 

 

IV) dar ciência à Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado de 
Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano e à Caixa Econômica Federal quanto à 
irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico inadequado, o que 
afronta o art. 7º, § 2º, I, da Lei 8666/93 e acarretou mudança do tipo de fundação adotado, e 
quanto à necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico 
financeiro do contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o 
desconto inicial em desfavor da Administração, em cumprimento ao art. 127, § 5º, I da Lei 
12.309/2010; (3.2) 

 

V) dar ciência à Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado de 
Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano sobre as seguintes impropriedades: 

a) ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, o que afronta o art. 
7º, § 2º, I da lei 8.666/1993, conforme tratado no item 3.2 do relatório; 
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b) execução de serviços sem que estejam devidamente incorporados ao objeto contratado por 
meio da formalização de termos aditivos, em desconformidade com os arts. 60, parágrafo único, e 
65, inciso I, alínea b da Lei 8.666/1993, conforme tratado no item 3.2 do relatório; 

c) o processo licitatório da concorrência 162/Gelic/2007 não continha a composição dos 
custos unitários e o detalhamento do BDI (bonificações e despesas indiretas), e essas informações 
não foram exigidas das empresas licitantes, em afronta ao art. 7º, § 2°, inciso II da Lei 8.666/1993 
e à Súmula TCU 258/2010, conforme tratado no item 3.4; 

 

VI) dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre as seguintes impropriedades verificadas no 
Contrato de Repasse 0207491-14/2006, conforme tratado no item 3.3: 

a) ausência do projeto de terraplanagem do terreno no processo, sendo apenas verificado o 
levantamento planialtimétrico, o que afronta o item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 001; 

b) ausência, nas plantas verificadas no processo, de assinatura do responsável técnico por 
sua elaboração, o que afronta o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001; 

c) ausência de termo aditivo alterando o valor do Contrato de Repasse n. 207491-14/2006, 
em desconformidade com o disposto no item 3.3.6 do manual AE 093 019 e o art. 116,§ 1º, VI da 
Lei 8.666/1993; 

d) ausência no processo da memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha 
orçamentária, tendo como referência o Sinapi, o que afronta o item 4.3.7.7.6 do normativo AE 099 
001; 

 

VII) comunicar a Caixa das irregularidades verificadas nos itens 3.1 e 3.2, de modo a 
subsidiar sua análise na liberação de recursos para esse empreendimento, anexando cópia do 
Relatório, Voto e Acórdão; 

 

VIII) comunicar as ocorrências tratadas no achado 3.2 ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA/RS, uma vez que podem suscitar a 
realização de fiscalização por parte dele, anexando cópia do Relatório, Voto e Acórdão; 

 

IX) comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional que foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no 
disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), no Contrato 329/2010 no 
âmbito do Contrato de Repasse 0207491-14/2006, relativo à obra de construção da Penitenciária 
Regional de Passo Fundo/RS, tendo sido estimado potencial ano ao erário de R$ 1.480.547,85. 

    

 É o Relatório. 
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VOTO 

 
A presente fiscalização, decorrente do Acórdão nº 564/2011 – TCU - Plenário, detectou 

indícios de irregularidades no Contrato nº 329/2010, que se enquadram no disposto no inciso IV do § 
1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011). 

2. Verificaram-se alterações substanciais nos itens que compõem o objeto do referido termo 
contratual, quando comparado com o que foi efetivamente licitado, caracterizando violação grave do 
princípio da vinculação ao ato convocatório (art. 3º da Lei nº 8.666/1993) e existência de dano 
potencial ao Erário da ordem de R$ 1.480.547,85 (equivalente a 13 % a mais em relação ao que seria 
devidamente contratado). 

3. As peças do processo dão conta que a empresa Portonovo havia se sagrado vencedora da 
Concorrência nº 162/2007, que foi anulada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul em razão de erros na planilha orçamentária da licitação, após indeferimento de recurso 
interposto pela adjudicatária (26/03/2008). 

4. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça declarou ilegal o ato anulatório em 17/12/2009, 
determinando que o contrato relativo ao certame fosse firmado com a empresa Portonovo. Ocorre que, 
ao invés de firmar contrato nos moldes da licitação que fora anulada, o termo contratual foi assinado 
com as alterações no objeto promovidas para a realização de uma nova licitação planejada para aquele 
mesmo ano. No entanto, o correto seria a assinatura de um contrato cujo objeto correpondesse ao 
descrito na planilha orçamentária da primeira licitação. Após isto, dever-se-ia promover as alterações 
contratuais necessárias, respeitando-se o limite legal de 25 % (art. 65,§ 1º, da Lei nº 8.666/1993), 
tendo-se o valor inicial do contrato como referência (Acórdão nº 749/2010 – TCU – Plenário). Caso as 
mudanças qualitativas o ultrapassassem, o aditamento só seria possível se preenchidos os requisitos 
discriminados na letra “b” na Decisão nº 215/1999 - TCU – Plenário, verbis: 

b) nas hipóteses de alterações contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas de 

contratos de obras e serviços, é facultado à Administração ultrapassar os limites aludidos no item 

anterior, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além 

dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os 

seguintes pressupostos: 

I - não acarretar para a Administração encargos contratuais superiores aos oriundos de uma 

eventual rescisão contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração 

de um novo procedimento licitatório; 

II - não possibilitar a inexecução contratual, à vista do nível de capacidade técnica e 

econômico-financeira do contratado; 

III - decorrer de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades não previstas ou 

imprevisíveis por ocasião da contratação inicial; 

IV - não ocasionar a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 

e propósito diversos; 

V - ser necessárias à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do 

cronograma de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes; 

VI – demonstrar-se – na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual que 

extrapole os limites legais mencionados na alínea “a”, supra – que as conseqüências da outra 

alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação) importam sacrifício 

insuportável ao interesse público primário (interesse coletivo) a ser atendido pela obra ou serviço, 

ou seja gravíssimas a esse interesse, inclusive quanto à sua urgência e emergência; 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46234936.

Página 51

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 1



 
                              TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO   TC 008.847/2011-8 
 

2 
 

5. Entretanto, ao que consta, nenhuma dessas condições e formalidades foi cumprida. Assim, 
entendo que o caso é subsumível no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.309/2010, tendo em vista 
sua gravidade e potencialidade para causar danos ao Erário. 

6. Há ainda irregularidades de menor gravidade, sobre as quais os esclarecimentos prévios 
dos gestores também não tiveram suficiente força para elidí-las, tais como a ausência de orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição analítica de todos os custos unitários, inclusive 
despesas indiretas, contrariando o art. 7º, § 2°, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, além de vários 
precedentes desta Corte; e a existência de um projeto básico deficiente e desatualizado, visto que ele: 
não preenche todos os requisitos do Departamento Penitenciário Nacional em relação ao número de 
celas de isolamento necessário; carece de um projeto de terraplanagem e não cumpre as formalidades 
de autoria e responsabilidade técnica dos projetos. 

7. Outras impropriedades dizem respeito a falhas nos procedimentos de gestão do contrato de 
repasse, que consistiram em não seguir prescrições dos Manuais AE 099 001 e AE 093 019, da própria 
Caixa Econômica Federal - Caixa. Entre essas falhas, sobressai a discrepância entre o valor de repasse 
aprovado no Laudo de Análise Técnica de Engenharia – LAE e o constante no termo de contrato de 
repasse, e a inexigência de comprovação da contrapartida por parte do Goveno do Estado do Rio 
Grande do Sul. Assim, necessário se faz dar ciência destas falhas à Caixa, a fim de que formalize a 
alteração contratual por meio de aditivo e exija as contrapartidas financeiras necessárias para completa 
realização do objeto. 

8. Destarte, à vista de sérios indícios de irregularidades e considerando a premência de sua 
correção, acolho a proposta de encaminhamento da Unidade Técnica e Voto por que seja adotado o 
Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário. 

 
 
 
 
 
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de junho de 
2011. 

 
 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO  
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 1676/2011 – TCU – Plenário 

 
1. Processo TC 008.847/2011-8 

2. Grupo I - Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria – Fiscobras 2011 
3. Responsáveis: Isis Nelly dos Santos (CPF 206.437.990-87), Nathaniel Peregrino Bloomfield (CPF 
513.457.067-15), João Francisco Couto Metélio (CPF 506.153.350-04), Amilcar Ferreira (CPF 
395.562.390-49), Roberto Felix Gabor (CPF 279.804.130-91), Augusto César Antunes Kruel (CPF 
080.156.940-00), Daniela Reveilleau (CPF 436.821.620-20), Maria Amábile Rodrigues Termignoni 
(CPF 286.251.370-91), Elisabete da Rosa Pires (CPF 210.591.440-34), Julio César Malheiros Mello 
(CPF 444.156.800-20), Tânia de Fátima Dellani Mendonça (CPF 323.519.920-91), Andrea Flessas 
(CPF 498.823.170-49), Marco Aurélio Peixoto Alves (CPF 464.439.670-20), Carlos Alberto Pizarro 
(CPF 371.897.270-00), Marcos Wünsche (CPF 741.024.270-15), Leandro Pereira Marcon (CPF 
864.683.241-49) 
4. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional – SNJ/MJ, Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e Caixa Econômica Federal - MF  
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 
6. Representante do Ministério Público: não atuou 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Obras 1 – Secob-1 
8. Advogado constituído nos autos: não há 
 
9. Acórdão:  

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria feita 

no Departamento Penitenciário Nacional - Depen, na Caixa Econômica Federal e no Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo verificar a conformidade da aplicação de recursos 

federais em obras públicas de construção e ampliação de penitenciárias (PT 
14.421.0661.8914.0001/2011 - Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais 
- Nacional). 

 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, 
do Regimento Interno, determinar: 

 9.1.1. a realização de audiência da Sra. Isis Nelly dos Santos, Diretora-Geral da 
Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
encaminhe a este Tribunal razões de justificativa a respeito da lavratura de despacho no sentido de que 
fosse assinado Contrato nº 329/2010, com planilha orçamentária incompatível com a planilha licitada, 
em afronta ao estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.666/1993; 

 9.1.2. a realização de audiência da Sra. Daniela Reveilleau, responsável pelo envio do 
projeto básico para licitação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal suas 
razões de justificativa a respeito da aprovação de projeto básico deficiente, em afronta ao disposto art. 
6º, IX, da Lei 8666/1993, particularmente que tange aos seguintes aspectos:  

  9.1.2.1. ausência do projeto de terraplenagem; 
  9.1.2.2. projetos sem assinatura dos responsáveis e nem Anotação de 

Responsabilidade Técnica; 
  9.1.2.3. inadequação do projeto de fundação, resultando em alteração completa 

da solução adotada; 
  
9.2. determinar à Secretaria de Estado da Segurança Publica do Estado do Rio Grande do 

Sul, nos termos do art. 251, caput, do Regimento Interno, que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 
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(quinze) dias, documentos que comprovem a adoção das medidas saneadoras para as irregularidades 
elencadas no Ofício nº 0305/2011/GAB-SSP; 

 
9.3. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas, 

Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal 
sobre a irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico inadequado, em 
afronta ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, acarretando mudança do tipo de fundação adotado, 
e sobre a necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a não reduzir o desconto 
inicial em desfavor da Administração e cumprir o art. 127, § 5º, inciso I, da Lei nº 12.309/2010; 

9.4. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas, 
Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul sobre as seguintes 
impropriedades: 

  9.4.1. ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, 
contrariando o art. 7º, § 2º, inciso I,  da Lei nº 8.666/1993; 

  9.4.2. execução de serviços sem que estejam devidamente incorporados ao 
objeto contratado por meio da formalização de termos aditivos, em desconformidade com os arts. 60, 
parágrafo único, e 65, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/1993; 

  9.4.3. ausência de composição dos custos unitários e o detalhamento do BDI 
(bonificações e despesas indiretas) no processo licitatório relativo à Concorrência nº 162/Gelic/2007, 
contrariando o art. 7º, § 2°, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e a Súmula TCU nº 258/2010; 

9.5. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre as seguintes impropriedades verificadas 
no Contrato de Repasse 0207491-14/2006, consistentes na ausência de: 

  9.5.1. projeto de terraplanagem do terreno no processo, sendo apenas verificado 
o levantamento planialtimétrico, infringindo o item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 001; 

  9.5.2. assinatura do responsável técnico pela elaboração das plantas verificadas 
no processo, contrariando o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001; 

  9.5.3. termo aditivo alterando o valor do Contrato de Repasse n. 207491-
14/2006, em desconformidade com o disposto no item 3.3.6 do manual AE 093 019 e o art. 116,§ 1º, 
inciso VI,  da Lei nº 8.666/1993; 

  9.5.4. memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha orçamentária, 
tendo como referência o Sinapi, descumprindo o item 4.3.7.7.6 do normativo AE 099 001; 

 
9.6. comunicar a Caixa Econômica Federal e ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul – CREA/RS, a respeito das irregularidades relativas a 
suas respectivas alçadas, por meio do envio de cópia do presente acórdão, bem como do Relatório e do 
Voto que o fundamentam; 

9.7. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional que foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no 
inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), no Contrato nº 329/2010 no âmbito do 
Contrato de Repasse nº 0207491-14/2006, relativo à obra de construção da Penitenciária Regional de 
Passo Fundo/RS, tendo sido estimado potencial dano ao erário de R$ 1.480.547,85; 

9.8. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam 
ao Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
10. Ata n° 24/2011 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 22/6/2011 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-1676-24/11-P. 
13. Especificação do quorum: 
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13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Ubiratan Aguiar, Augusto 
Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro (Relator) e José Jorge. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
BENJAMIN ZYMLER 

(Assinado Eletronicamente) 
RAIMUNDO CARREIRO 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
LUCAS ROCHA FURTADO 

Procurador-Geral 
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MIN-RC 
Fls.  

 

 

 

 

TC 008.847/2011-8 

Natureza: Relatório de Auditoria – Fiscobras 2011 

Responsáveis: Isis Nelly dos Santos (CPF 206.437.990-87), 

Nathaniel Peregrino Bloomfield (CPF 513.457.067-15), João 

Francisco Couto Metélio (CPF 506.153.350-04), Amilcar 

Ferreira (CPF 395.562.390-49), Roberto Felix Gabor (CPF 

279.804.130-91), Augusto César Antunes Kruel (CPF 

080.156.940-00), Daniela Reveilleau (CPF 436.821.620-20), 

Maria Amábile Rodrigues Termignoni (CPF 286.251.370-91), 

Elisabete da Rosa Pires (CPF 210.591.440-34), Julio César 

Malheiros Mello (CPF 444.156.800-20), Tânia de Fátima Dellani 

Mendonça (CPF 323.519.920-91), Andrea Flessas (CPF 

498.823.170-49), Marco Aurélio Peixoto Alves (CPF 

464.439.670-20), Carlos Alberto Pizarro (CPF 371.897.270-00), 

Marcos Wünsche (CPF 741.024.270-15), Leandro Pereira 

Marcon (CPF 864.683.241-49) 

Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional – 

SNJ/MJ, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Caixa 

Econômica Federal - MF  

Advogado constituído nos autos: não há 

 

  

DECISÃO 

 

 Versam os autos sobre Relatório de Auditoria realizada no Departamento Penitenciário 

Nacional - Depen, na Caixa Econômica Federal e no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no 

período compreendido entre 4/4/2011 e 28/4/2011, com o objetivo verificar a conformidade da 

aplicação de recursos federais em obras públicas de construção e ampliação de penitenciárias  (PT 

14.421.0661.8914.0001/2011 - Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais 

- Nacional), envolvendo valores da ordem de R$ 13,1 milhões. 

2. O escopo da obra seria a criação de 336 vagas prisionais em um presídio com área 

aproximada de 9.222 m², composto de nove prédios, tendo, além do módulo de vivência, módulo de 

administração, de saúde, de identificação e revista, de abrigo de viaturas, pórtico de entrada, guaritas 

elevadas, subestação transformadora e torre de reservatório. 

3. Na Sessão Plenária de 22/06/2011, este Tribunal decidiu, por meio do Acórdão nº 1.676 – 

TCU – Plenário: 

9.1. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso IV, do 

Regimento Interno, determinar: 

9.1.1. a realização de audiência da Sra. Isis Nelly dos Santos, Diretora-Geral da Secretaria 

da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a 

este Tribunal razões de justificativa a respeito da lavratura de despacho no sentido de que fosse 
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assinado Contrato nº 329/2010, com planilha orçamentária incompatível com a planilha licitada, 

em afronta ao estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.666/1993; 

9.1.2. a realização de audiência da Sra. Daniela Reveilleau, responsável pelo envio do projeto 

básico para licitação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe a este Tribunal suas 

razões de justificativa a respeito da aprovação de projeto básico deficiente, em afronta ao disposto 

art. 6º, IX, da Lei 8666/1993, particularmente que tange aos seguintes aspectos: 

9.1.2.1. ausência do projeto de terraplenagem; 

9.1.2.2. projetos sem assinatura dos responsáveis e nem Anotação de Responsabilidade 

Técnica; 

9.1.2.3. inadequação do projeto de fundação, resultando em alteração completa da solução 

adotada; 

9.2. determinar à Secretaria de Estado da Segurança Publica do Estado do Rio Grande do 

Sul, nos termos do art. 251, caput, do Regimento Interno, que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 

15 (quinze) dias, documentos que comprovem a adoção das medidas saneadoras para as 

irregularidades elencadas no Ofício nº 0305/2011/GAB-SSP; 

9.3. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas, 

Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica 

Federal sobre a irregularidade consubstanciada na realização de licitação com projeto básico 

inadequado, em afronta ao art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/93, acarretando mudança do tipo 

de fundação adotado, e sobre a necessidade de se atentar para a obrigatoriedade de verificar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato nas alterações contratuais daí decorrentes, de forma a 

não reduzir o desconto inicial em desfavor da Administração e cumprir o art. 127, § 5º, inciso I, da 

Lei nº 12.309/2010; 

9.4. dar ciência à Secretaria de Segurança Pública e à Secretaria de Obras Públicas, 

Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio Grande do Sul sobre as seguintes 

impropriedades: 

9.4.1. ausência de aprovação do projeto básico pela autoridade competente, contrariando o 

art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993; 

9.4.2. execução de serviços sem que estejam devidamente incorporados ao objeto contratado 

por meio da formalização de termos aditivos, em desconformidade com os arts. 60, parágrafo 

único, e 65, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/1993; 

9.4.3. ausência de composição dos custos unitários e o detalhamento do BDI (bonificações e 

despesas indiretas) no processo licitatório relativo à Concorrência nº 162/Gelic/2007, contrariando 

o art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e a Súmula TCU nº 258/2010; 

9.5. dar ciência à Caixa Econômica Federal sobre as seguintes impropriedades verificadas no 

Contrato de Repasse 0207491-14/2006, consistentes na ausência de: 

9.5.1. projeto de terraplanagem do terreno no processo, sendo apenas verificado o 

levantamento planialtimétrico, infringindo o item 3.2.2.1.3 do manual AE 099 001; 

9.5.2. assinatura do responsável técnico pela elaboração das plantas verificadas no processo, 

contrariando o item 3.2.1.1.7 do manual AE 099 001; 
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9.5.3. termo aditivo alterando o valor do Contrato de Repasse n. 207491-14/2006, em 

desconformidade com o disposto no item 3.3.6 do manual AE 093 019 e o art. 116,§ 1º, inciso VI, da 

Lei nº 8.666/1993; 

9.5.4. memória de cálculo da avaliação dos preços da planilha orçamentária, tendo como 

referência o Sinapi, descumprindo o item 4.3.7.7.6 do normativo AE 099 001; 

9.6. comunicar a Caixa Econômica Federal e ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA/RS, a respeito das irregularidades relativas 

a suas respectivas alçadas, por meio do envio de cópia do presente acórdão, bem como do 

Relatório e do Voto que o fundamentam; 

9.7. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional que foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no 

disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 12.309/2010 (LDO/2011), no Contrato nº 329/2010 

no âmbito do Contrato de Repasse nº 0207491-14/2006, relativo à obra de construção da 

Penitenciária Regional de Passo Fundo/RS, tendo sido estimado potencial dano ao erário de R$ 

1.480.547,85; 

9.8. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam ao 

Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

4. À vista da informação do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional – Depen 

no sentido de que o Contrato de Repasse nº 0207491-14, seria rescindido em razão da excessiva 

demora para o início da execução das obras (peça 80), determinei por meio de despacho (peça 81) a 

restituição dos autos à Secob para que diligenciasse junto ao Depen a comprovação da efetiva rescisão 

e tomasse as demais providências a seu cargo.  

5. Realizadas as audiências e encaminhado o resultado das diligências determinadas no 

subitem 9.2 do Acórdão acima transcrito e no despacho de minha lavra, a Secob-1 consignou proposta 

de encaminhamento na instrução constante da peça 92, transcrita em seus excertos principais a seguir, 

em cumprimento do prescrito no art. 1º, § 3º inciso I, da Lei nº 8.443/92, verbis: 

2.  A licitação da obra baseou-se no Edital de Concorrência 162/GELIC/2007 de 

24/10/2007. Entretanto, o contrato 329/2010 com a empresa Portonovo Empreendimentos Construções 

Ltda só foi firmado em 1/12/2010, no valor de R$ 13.067.797,40. 

3. O grande lapso temporal entre a licitação e a efetiva assinatura do Contrato ocorreu devido à 

anulação do certame licitatório, ocorrida em março de 2008, por parte da Secretaria de Segurança 

Pública, bem como, pela publicação de um novo edital de concorrência 062/GELIC/2009, em 

19/3/2009. Nesse ínterim, a empresa Portonovo ingressou com Mandado de Segurança requerendo o 

cancelamento desse último edital, a invalidade do ato anulatório do primeiro certame e a 

homologação do resultado da licitação de 2007. Em 17/12/2009 o Superior Tribunal de Justiça 

concedeu a segurança, reconhecendo a invalidade na anulação da licitação e determinando a 

homologação e adjudicação da Concorrência 162/GELIC/2007 em favor da empresa Portonovo. 

4. Nesse contexto, o Relatório de Auditoria apontou as seguintes irregularidades: 

     Irregularidade 1 - Contrato assinado com objeto diferente do licitado; 

     Irregularidade 2- Projeto básico deficiente ou desatualizado; 

     Irregularidade 3 - Impropriedades na execução do convênio; 
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     Irregularidade 4 - O orçamento não é acompanhado das composições de todos os custos unitários 

de seus serviços no Edital / Contrato / Aditivo. 

5. O Acórdão 1676/2011-TCU-Plenário, de 22/6/2011, em seu item 9.2, determinou à Secretaria 

de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que encaminhasse ao Tribunal 

"documentos que comprovem a adoção das medidas saneadoras para as irregularidades elencadas no 

Ofício nº 0305/2011/GAB-SSP". Tal ofício refere-se à manifestação preliminar do Relatório de 

Fiscalização 407/2011, no qual, o Secretário de Estado da Segurança Pública, juntamente com o 

Secretário de Estado das Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do Sul, 

informam sobre a adoção de medidas saneadoras para as irregularidades apuradas no referido 

Relatório, sem no entanto, comprová-las.  

6. No mesmo Acórdão, também foi determinada a realização de audiência das Sras. Isis Nelly S. 

dos Santos e Daniela Reveilleau, para as Irregularidades 1 e 2, respectivamente. 

7. Em 19/09/2011, foi autuado o ofício 443/2011/GAB-SSP, no qual o Secretário de Segurança 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul comunica que o contrato 329/2010 foi anulado. 

8. Na sequência, em 30/8/2011 foi autuado o ofício 2192/2011-GAB/DEPEN, de 22/8/2011, no 

qual o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional  - DEPEN informa a esta Corte de 

Contas que "o Contrato de Repasse nº 0207491-14, formalizado no ano de 2006, e que tem por objeto 

a obra em epígrafe [Penitenciária Regional em Passo Fundo/RS], será rescindido devido à demora 

excessiva para início da execução, conforme deliberado no Gabinete de Gestão Integrada - 

Penitenciárias, instituído no âmbito do Governo Federal" (peça 80). 

9. Em decorrência desse fato, houve um despacho do Ministro Relator determinando que se 

realizasse diligência ao DEPEN "a fim de obter a comprovação da efetiva rescisão do Contrato de 

Repasse nº 0207491-14".  

10. Em resposta, foi protocolado neste Tribunal em 13/10/2011, o ofício 2648/2011-GAB/DEPEN, 

no qual o Diretor-Geral do DEPEN informa que o Contrato de Repasse 0207491-14/2006 ainda não 

foi rescindido, posto que, se encontra na consultoria jurídica do órgão para apontamentos acerca dos 

procedimentos a serem adotados. 

 

II. EXAME TÉCNICO 

ATENDIMENTO AO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO 1676/2011- TCU-Plenário 

"9.2. determinar à Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, nos 

termos do art. 251, caput, do Regimento Interno, que encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) 

dias, documentos que comprovem a adoção das medidas saneadoras para as irregularidades 

elencadas no Ofício nº 0305/2011/GAB-SSP;"  

11. No citado ofício, os gestores informam que seriam tomadas as seguintes medidas saneadoras:  

"- Anulação do contrato 329/2010, com reconhecimento de erro administrativo. 

 - Elaboração do contrato nos termos em que deveria ter sido firmado, com a notificação do 

contratado para assinatura, compatibilizando o que foi realizado e adequando supressões e 

acréscimos compatíveis com a lei. 

- Em caso de recusa, aplicação do art. 64 e §§ da Lei 8.666/93 e publicação de novo edital, 

indenizando o contratado naquilo que já foi realizado (art. 59, caput e parágrafo único, da Lei 

8.666/93)." 

 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA   
(peça 83) 
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12. Em atendimento a essa determinação, o Sr. Airton Alísio Michels, Secretário de Estado da 

Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Ofício 443/2001/GAB-SSP, informa 

que: "devidamente anulado o contrato, o procedimento aguarda parecer técnico da Secretaria de 

Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano para assinatura de contrato nos termos licitados 

ou abertura de novo procedimento licitatório, observando o contido nos subitens 9.3 e 9.4 do acórdão 

supra citado." (peça 83). 

13. Anexo ao ofício apresenta cópia do Diário Oficial do Estado, de 22/6/2011, com publicação do 

aviso de anulação do contrato 326/2010, referente à construção da Penitenciária Estadual de Passo 

Fundo.  

ANÁLISE 

14. Considera-se que a anulação do contrato 326/2010 procedida pela Secretaria de Segurança 

Pública é medida saneadora suficiente para a reclassificação da IG-P para IG-C, conforme ressaltado 

na proposta do supervisor de auditoria (peça 48) e reiterado no item 9.2 do Acórdão 1676/2011-TCU-

Plenário. 

15. Entretanto, até o momento em que se elaborava a presente instrução ainda não haviam sido 

apresentadas: 1) Elaboração do contrato nos termos em que deveria ter sido firmado, com a 

notificação do contratado para assinatura, compatibilizando o que foi realizado e adequando 

supressões e acréscimos compatíveis com a lei; ou 2) Em caso de recusa, aplicação do art. 64 e § da 

Lei 8.666/93 e publicação de novo edital, indenizando o contratado naquilo que já foi realizado (art. 

59, caput e parágrafo único, da Lei 8.666/93). 

 

Irregularidade 1 - Contrato assinado com objeto diferente do licitado 

16. O Relatório de Fiscalização 407/2011 assim consignou a presente irregularidade: 

Identificou-se que o contrato n. 329/2010 assinado em decorrência da concorrência n. 162/2007 

contemplou planilha orçamentária diferente da constante no procedimento licitatório em afronta ao 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º da Lei 8.666/1993. Esse 

contrato foi assinado com um valor acima do valor da proposta original da empresa corrigida, 

gerando um prejuízo potencial de R$ 1.480.547,85. [Valor original R$ 8.723.107,66 - data-base: 

dezembro/2007; valor corrigido R$11.210,602,98 - data-base: abril/2010;  valor contratado 

R$13.067.797,00 - data base: julho/2010.] 

(...) 

17. Na manifestação prévia do gestor, o Secretário de Estado da Segurança Pública, juntamente 

com o Secretário de Estado das Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano 

comprometeram-se a adotar medidas saneadoras, entretanto, como não houve comprovação da 

execução dessas medidas corretivas à época da auditoria, a equipe manteve a indicação de 

paralisação da obra - IGP - e determinação aos órgãos envolvidos, bem como audiência de 

responsável. 

18. O Acórdão 1676/2011-TCU- Plenário, então, determinou a audiência da Sra. Isis Nelly Silva 

dos Santos, Diretora-Geral da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, até 31/12/2010, 

para que apresentasse "razões de justificativa a respeito da lavratura de despacho no sentido de que 

fosse assinado Contrato nº 329/2010, com planilha orçamentária incompatível com a planilha 

licitada". 

 

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS  

(peça 85) 
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19. A Sra. Isis Nelly Silva dos Santos alega que ocupou o cargo Diretora-Geral da Secretaria da 

Segurança Pública até o dia 31/12/2010 e que por isso não mais dispunha de acesso aos documentos 

mencionados no voto. 

20. Acrescenta que quando assumiu o cargo de Diretora-Geral da Secretaria da Segurança 

Pública, as tratativas acerca da construção da penitenciária de Passo Fundo já tramitavam há mais de 

três anos, e que na sua gestão foi decidido judicialmente, em última instância, acerca do direito da 

Construtora Porto Novo realizar a obra. Em razão disto, alega, em suma, como subsidiários de sua 

conduta, as seguintes justificativas: 

- A inegável urgência das obras, cuja situação inalterada oferecia risco iminente à população além da 

situação calamitosa do Presídio de Passo Fundo; 

- Que a licitação original ocorreu em 2007, três anos antes da contratação, o que por si só geraria 

alteração nos valores licitados;  

- Que os valores contratados estão próximos dos valores realizados em obra similar; [presídio de 

Bento Gonçalves/RS - R$ 14.619.459,02] 

- Que a construtora negou-se a contratar com os valores licitados, alegando desequilíbrio contratual; 

- Que o valor da contratação foi atingido por cálculo efetuado junto à Contadoria do Estado; 

- Que a realização de novo certame não oferecia qualquer garantia de redução nos valores 

apresentados, ao contrário, indicava que o processo restaria deserto; [ Já havia uma planilha 

orçamentária da administração com o preço de R$ 14.619.459,02  para uma nova licitação com o 

mesmo objeto.] 

- A não execução da obra atentaria contra princípios fundamentais, em especial da proporcionalidade 

e da finalidade; 

- Não houve prejuízo ao erário uma vez que, conforme se demonstrou, os valores contratados foram 

aqueles que se mostraram justos para ambas as partes. 

  

ANÁLISE DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS 

21. As considerações acerca da patente necessidade das obras de construção da penitenciária são 

pertinentes, o que não pode ser aceito é a prática de atos contrários à lei a fim de atingir os objetivos 

primários da Administração Pública.  

22. É certo que a assinatura do contrato, tendo ocorrido três anos após a realização da licitação, 

implicaria na atualização (reajuste) dos valores constantes da planilha orçamentária, com base em 

índices oficiais constantes do edital/contrato, conforme disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "c" da 

Lei 8.666/1993. No caso concreto foi utilizada a variação acumulada do índice da Coluna 35 - da 

Fundação Getúlio Vargas - FGV (Índice Nacional de Custo da Construção - INCC - Edificações), 

desde a data de apresentação da proposta até o mês de abril de 2010 (pág. 7, peça 23).  Entretanto, 

diante da recusa da empresa vencedora da licitação em assinar o contrato nas mesmas condições com 

as quais havia se comprometido quando da apresentação de proposta na licitação, a então Diretora-

Geral da Secretaria de Segurança Pública fez novos ajustes e firmou o contrato com valor superior ao 

devido, contrariando a Lei de Licitações e Contratos.   

23. Na acepção de Marçal Justen Filho, em Comentários a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, pág. 657, assim está consignado: 

O contrato administrativo filia-se ao ato que lhe deu origem.(...). Por isso todo contrato deve ser 

interpretado em consonância com o ato convocatório da licitação ou com as condições norteadoras da 

dispensa ou da inexigibilidade da licitação.  

24. Ainda na opinião de Carlos Ari Sundfeld apud Marçal Justen Filho.  
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Lembre-se que a minuta do contrato deve constar como anexo do ato convocatório, o que significa 

inclusive a redução da autonomia na elaboração do instrumento a ser concretamente firmado entre as 

partes. 

25. Por outro lado, preços de obras "similares" não podem ser usados como parâmetro para a 

celebração de contrato, uma vez que tal procedimento carece de embasamento legal. Caso essa prática 

fosse permitida não haveria a necessidade de realização da licitação para cada obra que a 

Administração desejasse contratar, bastava, pois, utilizar a licitação de uma obra similar e proceder 

aos ajustes que se fizessem necessários. Ademais, os preços ofertados em uma licitação possuem 

natureza personalística, moldados que são por características particulares das empresas no momento 

da realização do certame. 

26. Da mesma forma, não há que se falar em quebra da equação econômico-financeira do 

contrato, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses em que se fizessem pertinentes à 

utilização dos dispositivos constantes do art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/2003, quais sejam:  

(...) fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária ou extracontratual.   

27. O que ocorreu, no caso concreto, foi a realização de uma licitação com projeto básico 

deficiente. Quanto a isso se manifesta o Acórdão 353/2007 - Plenário/TCU, o qual assevera que: 

É indevida a alteração de contratos de obras públicas com a finalidade exclusiva de corrigir erros no 

projeto que serviu de base à licitação e que se revelou incompleto, defeituoso ou obsoleto, devendo o 

fato acarretar, nos termos do art. 7°, § 6°, da Lei 8.666/1993, a nulidade do contrato e consequente 

realização de nova licitação, após refeitura do projeto, e a responsabilização do gestor que realizou a 

licitação original com o projeto inepto. 

28. Como não foi realizada uma nova licitação, permitindo, assim, que demais interessados 

participassem do processo, não se poderia, com base em tal suposição, celebrar um contrato com 

valores e quantidades divergentes dos que foram licitados, realizadas as devidas atualizações. Tal 

procedimento favorece o contratado e fere os mandamentos legais, notadamente o princípio da 

vinculação do instrumento convocatório, insculpido no art. 3º da Lei 8.666/2003.   

29. Verifica-se que houve a celebração de um contrato em condições distintas da pactuada, o que 

tornou o contrato mais vantajoso para a empresa vencedora da licitação, o que por si só já configura 

um vício, posto que outros licitantes poderiam ter manifestado interesse em participar do certame, 

trazendo propostas mais vantajosas à administração pública. Ao contrário do afirmado pela gestora, 

não há como se comprovar que uma nova licitação restaria deserta, isso porque tal fato não se 

consumou.   

30. Mesmo diante das circunstâncias apresentadas nas suas razões de justificativa (peça 85), tais 

como a superlotação da penitenciária existente e a ameaça da prefeitura em retomar o terreno doado 

(caso a obra não fosse iniciada até outubro/2010), não poderia a responsável ter sucumbido aos 

frágeis argumentos da construtora e exarado despacho autorizando a contratação (peça 23, págs. 

45/46), conforme passa-se a tratar. 

31. Cabe ressaltar que a ex-diretora não apenas contrariou os pareceres técnicos das áreas 

técnicas competentes, como também não observou a própria decisão do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ). Isso porque, ao se analisar o inteiro teor do relatório do Recurso em Mandado de Segurança - 

RMS n. 28.927-RS, da relatoria da Exma. Ministra Denise Arruda e disponível no sítio do STJ na 

internet, observa-se que a decisão limitou-se a apreciar a legalidade da anulação dos atos de 

homologação e adjudicação da licitação, tendo em vista a fragilidade do fundamento alegado pelo 

Estado do Rio Grande do Sul: vícios decorrentes de falhas no orçamento base da licitação. Desse 
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modo, entendendo ser a falha do orçamento uma irregularidade meramente formal, visto tratar-se de 

valores irrisórios frente ao total da obra, decidiu a primeira turma do STJ, por unanimidade: 

"reconhecer a invalidade do ato anulatório da licitação, restabelecendo-se a homologação e a 

adjudicação da Concorrência 162/GELIC/2007 em favor da impetrante [construtora Portonovo]" 

(destaques acrescidos). 

32. Ou seja, a deliberação do STJ apenas reestabeleceu a situação processual imediatamente pós-

adjudicação, não obrigando nem o Estado e nem a empresa Portonovo a assinarem o contrato, como 

quer fazer crer a defendente. Aquela Corte Superior não teceu qualquer comentário a respeito da 

adequação dos preços da proposta vencedora frente aos de mercado, dispondo tão somente que a 

homologação ("ato declaratório pelo qual a Administração diz que o melhor concorrente foi indicado 

em primeiro lugar") e a adjudicação ("certeza de que será contratado aquele indicado na 

homologação") deveriam ser respeitadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, pois o fundamento legal 

para a anulação era inadequado. 

33. Apesar de não dispor sobre a economicidade da proposta de 2007, é interessante observar que 

o relatório do RMS 28927 cita a existência de outra proposta à época, cujo valor era ainda mais 

vantajoso que o da empresa declarada vencedora. Trata-se de oferta oferecida pela Construtora 

Pelotense, desclassificada no certame, cujo valor global era R$ 450 mil inferior ao da empresa 

vencedora. 

34. No tocante à inconformidade da construtora Portonovo, que se recusou a assinar o contrato e 

pressionou a gestora a negociar preços menos favoráveis à administração, é importante destacar que, 

ao apresentar proposta para a Concorrência 162/GELIC/2007, a empresa aceitou todas as cláusulas 

editalícias. Portanto, jamais poderia a construtora ter alegado descontentamento com a metodologia 

de reajuste/atualização de preços na forma proposta pelas áreas de engenharia e jurídica do Estado 

do Rio Grande do Sul, muito menos ter baseado suas ponderações em orçamento que sequer foi 

submetido ao crivo do mercado (peça 23, págs. 32 a 37).  

35. O regime de execução da obra sempre foi o de "empreitada integral" (peça 26, págs. 1 e 58), 

sendo tal regime regido pelo art. 6º, inciso VIII, alínea "e" da Lei de Licitações:  

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo 

todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da 

contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os 

requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e 

com as características adequadas às finalidades para que foi contratada; (destaques acrescidos) 

36. O edital destacava ainda ser responsabilidade da contratada a elaboração dos projetos 

executivos, que deveriam ser "compatíveis com os projetos básicos fornecidos" (peça 26, pág. 2). Por 

fim, um importante documento condicionante da "qualificação técnica" era a "declaração de 

conhecimento e vistoria técnica", conforme item 3.1.3 - letra "h" (peça 26, págs. 4/5). A referida 

declaração deveria, obrigatoriamente, seguir modelo constante do Anexo II - Modelo I do edital, 

indicando expressamente: "concordo com os quantitativos, preços unitários e global apresentados (...) 

cumprindo integral e pontualmente todas as obrigações assumidas" (peça 26, pág. 66). Por fim, o 

edital alertava ainda que a proposta da contratada deveria incluir todos os encargos, de qualquer 

natureza, "não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto", conforme item 4.1 

- letra "g" (peça 26, pág. 7). 

37. Diante dos vários comandos editalícios, a Diretora não poderia ter sucumbido aos apelos da 

empreiteira a ponto de assinar contrato com tamanha desvantagem para a administração, frente à 

proposta originalmente apresentada em 2007, em valor superior a R$ 1,4 milhão (conforme apontado 

pela equipe de auditoria em seu relatório). Vê-se claramente que a decisão do STJ não ensejava a 
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revisão de preços, mas sim o reajuste/atualização, pois o feito deveria ser retomado do estado em que 

foi sobrestado. 

38. Procedidas às análises, conclui-se pela manutenção da irregularidade.  

39. Passa-se à avaliação da responsabilidade subjetiva da gestora chamada em audiência, tendo 

em vista que para que se caracterize tal responsabilidade, se faz necessária a presença dos seguintes 

pressupostos: (a) ação comissiva ou omissiva e antijurídica; (b) existência de dano ou infração a 

norma legal, regulamentar ou contratual (irregularidade); (c) nexo de causalidade entre a ação e a 

ilicitude verificada; e, (d) dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) do agente. 

40. Sendo assim, considerando que a irregularidade não foi elidida e estando configurada a 

conduta comissiva e antijurídica da gestora, notadamente no despacho inserido nas págs. 45 e 46 da 

peça 23, o qual culminou na celebração do contrato em desacordo com o instrumento convocatório e 

com a legislação vigente, configurando infração à norma legal, a gestora não logrou êxito em 

descaracterizar a sua responsabilidade. Bem como, tendo se caracterizado o nexo de causalidade 

entre a ação da gestora e ilicitude verificada, posto que a responsável contrariou pareceres técnicos e 

jurídicos, se pode concluir que há culpa stricto sensu da Sra. Isis Nelly Silva dos Santos, Diretora-

Geral da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, até 31/12/2010, motivo pelo qual, 

rejeitam-se as razões de justificativa apresentadas pela defendente.  

41. Entretanto, considerando que o contrato 329/2010 foi anulado, bem como que não há 

comprovação de que a CEF efetuou pagamento por meio do contrato de repasse 0207491-14/2006, e, 

por fim, que o Depen comprometeu-se, por meio do ofício 2192/2011-GAB/DEPEN, de 22/8/2011, em 

rescindir o referido contrato de repasse, deixa-se de propor multa, pois nesse caso, não havendo 

recurso federal para aplicação na obra deixa de haver jurisdição do TCU, nos termos do art. 5º da 

Lei. 8443/1992. 

42.  Irregularidade 2 - Projeto básico deficiente ou desatualizado 

43. Em síntese, o Relatório de auditoria assim consignou a presente irregularidade: 

Identificou-se que o projeto básico para a execução da construção da Penitenciária Regional de Passo 

Fundo, objeto do contrato n. 329/2010, apresentou uma série de deficiências, contrariando o disposto 

art. 6º, IX, da Lei 8.666/1993. 

I) Deficiências do projeto; 

   I.1) Projeto de terraplanagem; [ausência do projeto de terraplenagem] 

         I.2) Projetos sem definição clara dos responsáveis técnicos;  

         I.3) Alteração completa da solução da fundação; 

       I.4) Indicativo de alterações necessárias para o projeto; 

         I.5) Inadequação de itens na planilha orçamentária; 

        II) Discrepâncias entre o projeto licitado e a execução da obra. 

 

44. O Acórdão 1676/2011-TCU-Plenário, determinou a audiência da Sra. Daniela Reveilleau, 

"responsável pelo envio do projeto básico para licitação", para que apresentasse "razões de 

justificativa a respeito da aprovação de projeto básico deficiente, em afronta ao disposto no art. 6º, 

inciso IX, da Lei 8.666/1993, particularmente que tange aos seguintes aspectos:  

 9.1.2.1. ausência do projeto de terraplenagem;  

 9.1.2.2. projetos sem assinatura dos responsáveis  e nem  Anotação de Responsabilidade 

Técnica;  

 9.1.2.3. inadequação do projeto de fundação, resultando em alteração completa da solução 

adotada".  

RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS  
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(Peça 87) 

45. A manifestante não chega a se defender a respeito dos fatos que lhes são imputados, pois 

entende que houve equívocos acerca da sua responsabilização. Sendo assim, sustenta sua defesa no 

fato de que não foi a responsável pela aprovação do projeto básico deficiente, bem como que não era 

titular da Divisão de Projetos Complementares e que nunca exerceu cargo de chefia na SUSEPE 

(Superintendência de Serviços Penitenciários), divisão da Secretaria de Obras do Estado do Rio 

Grande do Sul. Para comprovar isso, descreve acerca dos procedimentos que foram adotados e 

apresenta os seguintes documentos: 

- Atestado SUSEPE; 

- Declaração SUSEPE; 

- Decreto 45.271, de 3/10/2007; 

- Portaria 8/2007 - SSP/SOP, 28/11/2007; 

- Declarações SOP; 

- Organograma SOP; 

- Despacho 78/05 - SUSEPE; 

- Decreto 42.104, de 3/1/2003; 

- Resolução 1/2004, de 15/6/2004; 

- Termo de autorização; 

- ART/CREA-DF 21632 e comprovante de pagamento; 

- Declaração SUSEPE; 

- ART/CREA-RS 01827340; 

- Despacho 449/2006 - DEPEN/DIRPP/CGPAI/COENA; 

- Despacho SUSEPE; 

- Listagem de documentos - SUSEPE; 

- Despachos - SSP; 

- Manifestação da assessoria jurídica; 

- Informação CAGE/SC17/SJS 249/07; 

- Aviso de licitação - GELIC; 

- Aviso de anulação do contrato. 

 

ANÁLISE DAS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS 

46. Como a defendente não apresentou razões de justificativa para os fatos que lhes foram 

imputados, não houve mudança no posicionamento com relação à irregularidade. Sendo assim, 

ratifica-se a irregularidade consubstanciada no Relatório de Fiscalização referente às impropriedades 

do projeto básico. 

47. Passa-se a análise da documentação apresentada pela defendente com o objetivo de 

descaracterizar sua responsabilidade. 

48. Conforme consta na documentação apresentada, os projetos padrões do Depen foram juntados 

ao processo licitatório em 12/09/2077 (pág. 46, peça 87), já a publicação do aviso de licitação relativo 

à concorrência 162/GELIC/2007 ocorreu em 25/10/2007 (pág. 78, peça 87). A apresentação das 

propostas ocorreu em 12/12/2007, (pág. 1, peça 44).  

49. Não há no processo documentos específicos acerca do processo completo de aprovação do 

projeto básico. Quanto às deficiências do referido projeto há apenas um documento do CAGE 

(Informação CAGE/SC17/SJS 249/07), órgão vinculado a Secretaria de Fazenda do Estado, de 

22/10/2007, reportando a ausência de sondagem do terreno no processo referente à licitação, pág. 73 

a 76 - peça 87: "(...) Destacamos a ausência de estudos geotécnicos anteriores a Licitação." 
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50. Ainda de acordo com a documentação apresentada pela defendente, na sequência não houve 

manifestação do setor responsável por corrigir tal falha, ou de qualquer outro, apenas a publicação da 

concorrência 162/GELIC/2007, pelo Grupo Executivo de Licitações e Contratos da Secretaria de 

Segurança Pública - GELIP. 

51. Em 3/10/2007, foi publicado o Decreto Estadual 45.271, instituindo o grupo de trabalho 

encarregado da elaboração de projetos, fiscalização e supervisão de obras estabelecidas pela 

Secretaria da Segurança Pública junto à Secretaria das Obras Públicas (pág. 14, peça 87), nos 

seguintes termos: 

Art. 1º Fica instituído Grupo de Trabalho para ser co-responsável pela elaboração de projetos, 

fiscalização e supervisão de obras estabelecidas pela Secretaria da Segurança Pública junto a 

Secretaria das Obras Públicas. 

Art. 2º O Grupo de Trabalho de que trata este Decreto será constituído pelos seguintes membros: 

I- Diretor do Departamento de Obras Públicas da Secretaria de 

Obras Públicas, que o coordenará; 

II- Servidores técnicos com formação na área de Arquitetura e 

Engenharia da Secretaria da Segurança Pública lotados na 

equipe de Engenharia Prisional da Superintendência dos 

Serviços Penitenciários - SUSEPE, na equipe da Assessoria de 

Engenharia da Divisão de Serviços Gerais da Polícia Civil, na 

equipe do Centro de Obras da Brigada militar, e na Supervisão 

Técnica do Instituto Geral de Perícias. 

52. De acordo com a Portaria Intersecretarial 8/2007-SSP/SOP, de 28/11/2007 (pág. 16, Peça 87), 

foram designados diversos servidores para compor o referido grupo de trabalho, com destaque para o 

Sr. Odir Luiz Baccarin, Arquiteto e Coordenador do Grupo, na forma do art. 2º, inciso II, do 

mencionado Decreto Estadual 45.271, e a própria Sra. Daniella Reveilleau, Engenheira Civil, além de 

outros engenheiros e arquitetos. Apesar de o decreto instituindo o grupo de trabalho haver sido 

publicado em 3/10/2007, ou seja, antes da divulgação do edital da licitação, que ocorreu em 

25/10/2007, a efetiva formação do grupo só se deu, formalmente, depois da publicação do referido 

edital, em 28/11/2007, conforme Portaria Intersecretarial 8/2007-SSP/SOP.Assim, com base nos 

documentos apresentados, conclui-se que o referido grupo de trabalho foi formado após a aprovação 

do projeto básico integrante do edital da concorrência 162/GELIC/2007, e era composto por vários 

outros servidores além da Sra. Daniella Reveilleau. Todavia, importa destacar que, conquanto a 

manifestação apresentada tenha tentado descaracterizar a responsabilidade da servidora por meio da 

apresentação de documentos que traziam o nome de outros potenciais responsáveis, há planilha 

orçamentária assinada por ela, evidência autuada à pág. 57 da peça 26, cujo valor final é idêntico 

àquele presente no edital da concorrência 162/GELIC/2007. Logo, depreende-se que ela tacitamente 

concordou com o Projeto Básico, do contrário não poderia ter assinado, na qualidade de engenheira 

civil (conforme carimbo), o correspondente orçamento que foi levado à licitação. 

53. Entretanto, considerando que o contrato 329/2010 foi anulado, bem como que não há 

comprovação de que a CEF efetuou pagamento por meio do contrato de repasse 0207491-14/2006, e, 

por fim, que o Depen comprometeu-se, por meio do ofício 2192/2011-GAB/DEPEN, de 22/8/2011, em 

rescindir o referido contrato de repasse, deixa-se de propor multa, pois nesse caso, não havendo 

recurso federal para aplicação na obra deixa de haver jurisdição do TCU, nos termos do art. 5º da 

Lei. 8443/1992. 

III. CONCLUSÃO 
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54. A presente instrução procurou, por determinação do Acórdão 1676/2011- TCU - Plenário, 

verificar o atendimento ao item 9.2 do referido Acórdão (adoção de medidas saneadoras para retirada 

de IGP), bem como examinar as audiências relativas às irregularidades verificadas no Fiscobras 

2011, relativas às obras de construção Penitenciária de Passo Fundo - RS. 

55. A IGP foi saneada tendo em vista que a anulação do contrato 329/2010 por parte da Secretaria 

de Segurança Pública é medida saneadora suficiente para a reclassificação da IG-P para IG-C, 

conforme bem colocado na proposta do supervisor da auditoria (peça 48), a qual foi consubstanciada 

na determinação exarada por meio do item 9.2 do Acórdão 1676/2011-TCU-Plenário.  Assim, os 

indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 

12.017/2009 (LDO/2010), apontados no referido contrato, relativo às obras de Construção da 

Penitenciária de Passo Fundo - RS, não mais persistem. 

56. Cumpre registrar ainda que, na conclusão do relatório que fundamentou o referido Acórdão, 

consta o seguinte: "ainda não foi despendido nenhum recurso federal, já que a Caixa ainda não 

autorizou nenhum saque da conta específica do contrato de repasse". Em adição, há nos autos 

informações de que é intenção do Depen cancelar o Contrato de Repasse (peças 80 e 89), a qual, tão 

logo seja confirmada pela Casa Civil, fará com que a auditoria em tela perca seu objeto. 

57. Desse modo, não havendo pagamentos à construtora com recursos federais, entende-se que os 

recursos utilizados para a execução da obra até a anulação do contrato, bem como aqueles porventura 

utilizados para indenização da construtora, fazem parte da contrapartida do Governo do Estado do 

Rio Grande do Sul. Portanto, a fiscalização dos recursos financeiros e a eventual imputação de 

penalidades às responsáveis passam a ser de competência do Tribunal de Contas daquele Estado, 

mostrando-se conveniente que esta Corte de Contas apenas comunique àquela as irregularidades 

detectadas. 

 

58. Importante destacar que o Acórdão 1676/2011-TCU-Plenário já cientificou a Caixa Econômica 

Federal das irregularidades verificadas no acompanhamento do contrato de repasse, para que fossem 

tomadas as providências relativas à sua alçada (itens 9.3, 9.5 e 9.6). Segundo informações 

disponibilizadas pelo Depen, observa-se que todo o recurso federal foi repassado á Caixa e se 

encontra na(s) conta(s) vinculada(s) ao contrato de repasse. No entanto, com base na informação de 

que nenhum recurso foi liberado pelo banco, apesar da gravidade de seus atos, não cabe multar as 

gestoras. 

59. O Depen comprometeu-se a rescindir o contrato de repasse 0207491-14, entretanto, até a 

conclusão do presente trabalho, o referido contrato ainda não havia sido rescindido. O Depen 

comunicou, em 13/10/2011, que a assessoria jurídica estava analisando o caso para apontamentos 

acerca dos procedimentos a serem adotados. 

60. Com base no exame disposto nesta instrução, segue-se a proposta de encaminhamento. 

 

IV. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

61. Submetem-se os autos à consideração à superior, propondo encaminhar ao gabinete do 

Relator, Exmo. Sr. Ministro Raimundo Carreiro, a seguinte proposta: 

I. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Isis Nelly Silva dos Santos, CPF 206.437.990 -87, 

Diretora-Geral da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, até 31/12/2010, 

por ter proferido despacho para que se promovesse a assinatura do contrato 329/2010 com 

planilha orçamentária incompatível com a planilha licitada, em afronta ao art. 3º caput da 

Lei 8.666/2003, deixando-se, entretanto, de aplicar multa, tendo em vista que não houve 
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utilização de recursos federais para pagamento dos serviços executados até a anulação do 

contrato 329/2010; 

 

II. rejeitar as razões de justificativa da Sra. Daniella Reveilleau, CPF 436.821.620-20,  

engenheira civil da Divisão de Projetos Complementares, da Secretaria de Obras do 

Estado do Rio Grande do Sul, quanto a Irregularidade 2, projeto básico deficiente ou 

desatualizado, por ter sido considerada responsável pela elaboração do orçamento levado 

à licitação em base nesse projeto básico inadequado, caracterizando sua aprovação, em 

afronta ao disposto no art. 6º, inciso IX da Lei 8.666/1993, deixado-se, entretanto, de 

aplicar multa, tendo em vista que não houve utilização de recursos federais para 

pagamento dos serviços executados até a anulação do contrato 329/2010; 

 

III. determinar ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen - SNJ/MJ que apresente 

documentação que comprove a rescisão do contrato de repasse 0207491-14/2006 no prazo 

de quinze dias após sua efetivação; manifestando-se de forma contrária caso seja decidido 

de forma diversa pelo Gabinete de Gestão Integrada - Penitenciárias, instituído no âmbito 

do Governo Federal;  

 

IV. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional que as medidas saneadoras indicadas pelo Tribunal foram adotadas pela 

Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul e que, assim, 

os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 

94 da Lei 12.017/2009 (LDO/2010), apontados no Contrato 329/2010, relativo às obras de 

Construção da Penitenciária de Passo Fundo - RS, foram saneados; 

 

V. enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e voto e da 

presente instrução para os seguintes órgãos: Departamento Penitenciário Nacional - 

Depen - SNJ/MJ e para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS; 

 

VI. enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e voto e da 

presente instrução para a Caixa Econômica Federal - MF, uma vez que há saldo na conta 

do Contrato de Repasse 0207491-14/2006, em face da anulação do Contrato 329/2010, 

relativo às obras de Construção da Penitenciária de Passo Fundo - RS; 

 

VII. sobrestar os presentes autos até o cumprimento da determinação constante no item III.  

 

6. Diante de novas informações surgidas nos autos, o titular da 1ª Diretoria da Secob-1, a 

respeito da proposta de encaminhamento acima transcrita, assim se posicionou: 

Cumpre destacar que, na data de hoje, às 10h25, foi recebida mensagem de correio 

eletrônico do sr. Luiz Fabricio Vieira Neto, Chefe de Gabinete do DEPEN (peça 91), contendo 

complemento às informações anteriormente prestadas por meio dos Ofícios 2192 e 2648/2011-

GAB/DEPEN (peças 80 e 89).  

As novas informações atualizam notícias sobre o andamento do processo de rescisão do 

Contrato de Repasse nº 0207491-14, cujo objeto é a construção da Penitenciária de Passo Fundo/RS, 
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nos seguintes termos: 

Segue a manifestação da CEF com a informação de que não fora desbloqueado recurso ao 

Estado do Rio Grande do Sul para pagamento da construção da Penitenciária de Passo 

Fundo e que não houve medição da obra atestada. 

Informamos ainda que a Consultoria Jurídica deste Ministério exarou manifestação sobre 

os cancelamentos de contratos de repasse se posicionando pela possibilidade de rescisão 

ou denúncia destes. Assim, este Departamento providenciará a comunicação de rescisão 

ao Estado do Rio Grande do Sul e demais estados e à Caixa Econômica Federal para as 

providências pertinentes. 

Por derradeiro, informamos que enviaremos cópia dos expedientes acima descritos à essa 

Corte de Contas. (destaques acrescidos) 

Tendo em vista que não houve desbloqueio de recursos ao tomador (Estado do Rio Grande 

do Sul), nem medições atestadas pela CAIXA, e que a rescisão do Contrato de Repasse nº 0207491-14 

encontra-se em curso, perde-se o objeto da auditoria, pois não há recursos federais a serem 

fiscalizados. Mostra-se pertinente, então, propor o arquivamento dos autos, em substituição à proposta 

de sobrestamento lançada pela auditora. 

Feitas as colocações precedentes, que justificam ajustes em relação à proposta lançada 

pela auditora na instrução precedente, submetem-se os autos à consideração superior, a fim de 

encaminhar, ao gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator Raimundo Carreiro, a seguinte proposta: 

VIII. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional que foram adotadas medidas saneadoras pelo Departamento 

Penitenciário Nacional - Depen - SNJ/MJ,  com a confirmação de que está sendo 

providenciada comunicação ao Estado do Rio Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal 

acerca da rescisão do Contrato de Repasse nº 0207491-14, de modo que os indícios de 

irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 

12.017/2009 (LDO/2010), apontados no Contrato 329/2010, relativo às obras de 

Construção da Penitenciária de Passo Fundo - RS, não mais subsistem; 

IX. enviar cópia da deliberação que vier a ser proferida, bem como do relatório e voto para os 

seguintes órgãos: Departamento Penitenciário Nacional - Depen - SNJ/MJ, Caixa 

Econômica Federal - MF e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS, 

para adoção das medidas cabíveis; 

X. arquivar os presentes autos, com fulcro art. 40, inciso II, da Resolução TCU nº 191/2006.  

   

7. Exposta a matéria, passo a decidir. 

 

 

 

II 

 

 

 

8. Consta nos autos que o Contrato de Repasse nº 0207491-14 não foi efetivamente 

executado, vez que não houve desbloqueio de recursos em favor do Estado do Rio Grande do Sul e, 
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portanto, não ocorreu nenhuma prévia medição da obra por parte da Caixa. Ademais, sua rescisão já se 

encontra em curso, segundo informação constante no Ofício nº 2.192/GAB-SSP, de 19/09/2011 (peça 

80).  

9. Por parte do Estado do Rio Grande do Sul, a instrução consigna que o Ofício nº 

443/2011/GAP/SSP comunica a rescisão do Contrato 329/2010, cujos termos foram objeto dos achados 

de auditoria que culminaram na proposta de enquadramento no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei 

12.017/2009 (irregularidades graves com proposta de paralisação). 

10. Há ainda a informação de que os eventuais ressarcimentos em favor da contratada, por 

conta do que já tiver sido porventura executado, provavelmente seriam arcados com recursos da 

contrapartida do Estado do Rio Grande do Sul. 

11. Portanto, perde-se a razão de ser das audiências realizadas e das determinações feitas no 

Acórdão nº 1.676 – TCU – Plenário, pois as irregularidades levantadas e os eventuais danos causados 

ao Estado do Rio Grande do Sul passam a ficar fora da alçada da competência desta Corte.  

12. Assim, considerando que há indícios de que não houve repasses de recursos federais; 

 Considerando que o Contrato nº 329/2010, maculado por supostas irregularidades, foi 

rescindido pelo potencial recebedor dos repasses de recursos federais, fazendo com que a matéria não 

mais permaneça no âmbito de competência deste Tribunal; 

 Considerando, todavia, que ainda não foi juntada aos autos a comprovação da efetiva 

rescisão do Contrato de Reapasse nº 020749-14, conforme determinação feita por decisão monocrática 

de minha lavra (peça 81); 

 Considerando que, enquanto não estiver comprovada a rescisão da referida avença, há a 

possibilidade, ainda que remota e meramente formal, de ocorrer repasse de recursos federais em favor 

do Estado do Rio Grande do Sul, por conta de eventuais ressarcimentos feitos pelo ente à empresa 

construtora, por custos de mobilização/desmobilização, execução parcial da obra, etc.; 

 Considerando ainda que, em razão da data em que foram encaminhados os presentes autos 

ao meu gabinete, já não mais havia tempo hábil para a inclusão na pauta da Sessão Plenária do dia 

25/10/2011, em face do prazo exigido para a publicação das pautas das sessões deste Tribunal;  

 Acolho, com ajustes, a proposta da Secob -1, e DETERMINO a adoção das seguintes 

providências: 

I – comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional que foram adotadas medidas saneadoras pelo Departamento Penitenciário Nacional - Depen - 

SNJ/MJ, haja vista a confirmação de que está sendo providenciada comunicação ao Estado do Rio 

Grande do Sul e à Caixa Econômica Federal acerca da rescisão do Contrato de Repasse nº 0207491-14, 

de modo que os indícios de irregularidades graves inicialmente enquadrados no inciso IV do § 1º do 

art. 94 da Lei 12.017/2009 (LDO/2010), apontados no Contrato nº 329/2010, relativo às obras de 

Construção da Penitenciária de Passo Fundo/RS, não mais subsistem; 

II – reiterar os termos do despacho constante na peça 81, de modo a obter a comprovação da efetiva 

rescisão do Contrato de Repasse nº 0207491-14; 
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III – enviar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional 

cópia da rescisão do Contrato de Repasse nº 0207491-14, tão-logo seja confirmada a informação do 

Diretor-Geral do Depen nesse sentido; 

IV – representar, nos termos do inciso VIII, do art. 1º, da Lei 8.443/92, ao Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul sobre os fatos narrados neste processo, encaminhando cópia capa a capa dos autos; 

V – remeter cópia da presente decisão ao Departamento Penitenciário Nacional - Depen - SNJ/MJ e à 

Caixa Econômica Federal - MF para adoção das medidas cabíveis; e 

VI – encaminhar os autos à Secob-1 com vistas ao aguardo do desfecho noticiado no item II desta 

Decisão. 

 

 

Brasília, 3 de novembro de 2011. 

 

 

 

 

 

RAIMUNDO CARREIRO 

Relator 
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Vista da área destinada à subestação, ao módulo de saúde e ao módulo administrativo.
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Corpos de prova do concreto das estacas escavadas.
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Vista do canteiro de obras.
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Estaca escavada executada.
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Vista da execução dos blocos de fundação executados sobre as estacas escavadas
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