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RESUMO              
Trata-se de auditoria realizada na Secretaria Executiva - Ministério das Cidades - MCidades, na Caixa
Econômica Federal - CEF e na Prefeitura Municipal de Manaus/AM no período compreendido entre
08/02/2011 e 04/03/2011. 
 
A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar a implantação de loteamentos residenciais de especial
interesse social em Manaus/AM. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os
recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões
adiante indicadas: 
 
1 - A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da obra? 
2 - Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado? 
3 - Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos apresentados
no projeto básico / executivo? 
4 - 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? 
5- O tipo do empreendimento exige licença ambiental e realizou todas as etapas para esse
licenciamento? 
6- O procedimento licitatório foi regular? 
7- Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra? 
8 - A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada? 
9- A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foi adequada? 
 
Para a realização deste trabalho, foram utilizadas as diretrizes do roteiro de auditoria de conformidade. 
 
As principais constatações deste trabalho foram: 
 
. Projeto básico deficiente ou desatualizado. 
. Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado; 
 
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 61.811.318,67. Esse é o valor do
orçamento base da Concorrência 31/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus/AM -
SEMINF/PM. 
 
As propostas de encaminhamento para as principais constatações contemplam realização dealerta da
Prefeitura Municipal de Manaus/AM e oitivas da Prefeitura de Manaus/AM, da CAIXA e da empresa
vencedora da licitação.  
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1 - APRESENTAÇÃO 
 
O presente trabalho faz parte do Fiscobras 2011, programa de fiscalizações realizadas na área de obras
públicas.
 
A auditoria foi pautada pela análise do Edital da Concorrência nº 31/2010, o qual prevê uma série de
obras de urbanização e de construção de habitações, principalmente localizadas no loteamento Parque
dos Buritis II, com algumas habitações previstas para complementação de obras existentes no Parque
dos Buritis I.
 
Durante a fase de realização dos trabalhos a licitação já havia sido concluída, porém o contrato de
execução com a empresa vencedora do certame ainda não havia sido firmado. Do processo licitatório
sete empresas retiraram o edital, sendo que apenas uma apresentou proposta, a empresa Econcel -
Empresa Brasileira de Construções Civil e Elétrica Ltda. O desconto ofertado foi de pequena monta,
perfazendo um total de 0,01% em relação ao orçamento base. 
 

Importância socioeconômica

Trata-se de empreendimento de construção de unidades habitacionais para a população residente em

áreas alagáveis às margens de igarapés que cortam a região norte da cidade de Manaus.

 

As obras e serviços objetos do edital  em questão buscam, por meio da realocação, melhorar a

condição de vida das famílias de baixa renda que vivem em áreas de risco, promovendo regularização

fundiária, urbanização e desenvolvimento comunitário.

 
2 - INTRODUÇÃO 
 
2.1 - Deliberação
Em cumprimento ao Acórdão 2.435/2010 - Plenário, realizou-se auditoria na Secretaria Executiva -
Ministério das Cidades - MCidades, Caixa Econômica Federal - MF e Prefeitura Municipal de Manaus
- AM, no período compreendido entre 08/02/2011 e 04/03/2011.
 
As razões que motivaram esta auditoria foram a relevância dos valores e a situação inicial da obra em
que ainda não há dispêndio de recursos.
 
2.2 - Visão geral do objeto
O Edital de Concorrência nº 31/2010 prevê a execução da obra dos Loteamentos Residenciais Parque
dos Buritis I e II, localizados à margem esquerda do igarapé do Acará, à altura do km-20 da Rodovia
AM-010 - Bairro Santa Etelvina, na cidade de Manaus/AM, Rua 07 de maio, s/nº - Santa Etelvina, no
valor total de R$ 61.811.318,67, com data-base de Fevereiro/2010.
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 3



Página 2

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 3

Para a execução desta obra, está prevista a utilização de recursos federais, por meio de contratos de
repasse celebrados com a CAIXA com recursos do Ministério das Cidades, bem como de recursos
próprios da Prefeitura Municipal de Manaus/AM - PM. A seguir são apresentadas informações básicas
acerca dos contratos de repasse:
 
a) Contrato de Repasse nº 192.785-24/2006:
Neste contrato de repasse está incluída a construção de 512 unidades habitacionais executadas em
paredes de concreto celular, sendo que 109 unidades na área do Parque dos Buritis I e 403 unidades na
área do Parque Buritis II, além da execução de canteiro de obras para a execução das 109 unidades no
Buritis I. O valor total destas intervenções é de R$ 9.447.347,05, sendo R$ 7.698.753,79 com recursos
do contrato de repasse, incluído o valor de R$ 366.607,32 referente à contrapartida da Prefeitura, e R$
1.748.593,26 com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Manaus/AM.
 
b) Contrato de Repasse nº 0218.698-31/2007:
Trata-se de contrato de repasse celebrado em 2007, o qual engloba várias intervenções de urbanização
em assentamentos precários em outros pontos do Município de Manaus/AM (Comunidade Deus é Fiel
e Vila Popular Bariri).
O valor do objeto foi de R$ 36.997.480,00, sendo R$ 31.447.858,00 a título de repasse da União e R$
5.549.622,00 de contrapartida municipal.
Neste contexto estão previstas a implantação de 700 unidades habitacionais geminadas em alvenaria de
bloco estrutural cerâmico no Loteamento Parque dos Buritis II, totalizando um valor de R$
19.450.012,75.
 
c) Contrato de Repasse nº 0302.560-69/2009:
Este contrato de repasse compreende obras de habitação, urbanização e infraestrutura no Loteamento
do Parque dos Buritis II. O plano de trabalho prevê a execução de 350 casas geminadas verticalizadas
em parede de tijolo estrutural cerâmico, compostas de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de
serviço. Além disso está prevista a execução de toda a urbanização e infraestrutura destas 350
unidades, bem como das outras 1212 unidades habitacionais (512 + 700) previstas nos Contratos de
Repasse nº 0192.785-24/2006 e 0218.698-31/2007. O valor previsto para a obra do Loteamento Parque
dos Buritis II no âmbito deste contrato de repasse é de R$ 21.809.368,91.
 
d) Recursos Próprios:
A Prefeitura Municipal de Manaus utilizará recursos próprios, no montante de R$ 11.104.590,06, para
a execução de obras no Loteamento Residencial Parque dos Buritis II, sendo elas: rede de distribuição
elétrica primária e secundária (i); rede de esgoto sanitário da BACIA 2 (ii); Perfuração de 02 poços
tubulares profundos (200 m) (iii); 02 reservatórios de acumulação de água com capacidade de 750 e
250 m³ (iv) e o Sistema de Abastecimento de Água Potável (v).
Como os serviços de infraestrutura de abastecimento de água e de energia elétrica são operados por
particulares, não pode haver repasse de recursos públicos para a execução de benfeitorias. Por isso
houve a necessidade do aporte de recursos municipais para a execução destes serviços, juntamente
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com a declaração de viabilidade técnica destas concessionárias prevendo a operação e manutenção
futura destes sistemas.
 
Ao final do texto, segue tabela ilustrando as informações descritas acima.
 
Conforme já descrito anteriormente, parte dos recursos previstos para o custeamento das obras é
oriunda do Contrato de Repasse nº 0192.785-24/2006, um dos objetos auditados nesta fiscalização.
 
Este mesmo contrato de repasse foi objeto de fiscalização realizada por este Tribunal (Fiscalização nº
37/2010), a qual originou o processo de fiscalização TC 000.278/2010-6.
 
Esta fiscalização resultou na prolação do Acórdão nº 1924/2010-TCU-Plenário, o qual estabeleceu a
adoção de providências à Prefeitura Municipal de Manaus/AM, as quais estão transcritas abaixo:
9.1. fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 45 da Lei n.
8.443/1992, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da ciência deste Acórdão, para que o
Município de Manaus/AM, relativamente ao Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006, adote as
seguintes medidas corretivas relativas à meta de construção das 373 unidades habitacionais previstas
para o loteamento Parque Residencial dos Buritis II, localizado na gleba denominada Piqui do Rio
Branco, no Picadão do Rio Branco, s/n., Santa Etelvina, Manaus/AM:
9.1.1 apresente projeto, devidamente aprovado por autoridade competente, que contemple a
implantação, a infraestrutura, o orçamento atualizado da obra e todos os serviços necessários para
garantir a plena funcionalidade do empreendimento, elaborado com base nos estudos de viabilidade
técnica, econômica e ambiental, nos termos do art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, no prazo de 45
dias a contar da ciência do Acórdão de 04/08/2010;
9.1.2 após atendida a medida saneadora acima, informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da ciência deste Acórdão, as providências a serem adotadas em relação ao Contrato n.
052/2008, considerando a possibilidade de alterações de quantitativos de serviços e de soluções de
engenharia que venham a descaracterizar o objeto inicialmente licitado;
9.1.3 assegure, formalizando no Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006, o montante e a origem dos
recursos necessários à execução das obras em sua totalidade, incluindo as obras de infraestrutura;
(...)
9.4 determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, ao Município de Manaus/AM que:
9.4.1. providencie, em relação ao Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006, a comprovação, junto à
Caixa Econômica Federal, da titularidade dos terrenos dos loteamento Parque dos Buritis I e II,
mediante a apresentação dos documentos previstos nos itens 4.1.1 e 4.2 da Instrução Normativa n. 47,
de 8 de outubro de 2008, do Ministério das Cidades (Obras realizadas em terrenos não
desapropriados);
9.4.2. em licitações e contratos que envolvam recursos federais:
9.4.2.1 elabore, nos termos do art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, projeto básico da totalidade do
empreendimento de forma a assegurar a conclusão da obra e o atingimento dos objetivos propostos, a
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fim de evitar a ocorrência de projeto básico deficiente ou desatualizado;
9.4.2.2 abstenha-se de fazer exigências de habilitação e qualificação dos licitantes em
desconformidade com os termos da Lei n. 8.666/1993, lembrando que as exigências adotadas devem
manter vínculo com a referida norma lei e estar justificadas no processo, sob pena de serem
consideradas restritivas à competitividade do certame;
9.4.2.3 faça constar dos editais de licitações a composição do BDI utilizado para o orçamento de
referência e cláusulas que exijam dos licitantes o detalhamento analítico do BDI de suas propostas,
tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso IX, alínea f , c/c art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/1993,
bem como na jurisprudência do TCU, como por exemplo no Acórdão n. 325/2007 - Plenário;
9.4.2.4 faça constar dos editais de licitações e respectivos contratos cláusulas que estabeleçam os
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços e de critérios de atualização monetária,
contendo expressamente o índice de reajuste contratual a ser adotado no referido instrumento,
observado o disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso III, e art. 2º, § 1º, ambos da Lei n.
10.192/2001;
9.4.2.5 observe, para efeito do cumprimento dos limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei n.
8.666/1993, que o cálculo do percentual de alteração contratual deve ser obtido a partir de comparação
dos valores acrescidos/suprimidos com o valor inicialmente contratado, ambos referentes à mesma
data.
 
Considerando que, em consulta ao processo TC  000.278/2010-6, não foram verificadas as respostas às
determinações supracitadas e ainda que o objeto do processo em epígrafe é, em parte, o mesmo que foi
auditado nesta fiscalização, com o intuito de subsidiar a análise de mérito do supracitado processo, esta
equipe de auditoria solicitou informações acerca das determinações relativas ao projeto básico,
conforme pode ser verificado no Ofício de Requisição nº 01-57/2011 de 14/02/2011."
 
Em resposta, a Prefeitura Municipal de Manaus/AM, por meio do Ofício nº 0426/2011-GSMI-
SEMINF/PM de 17/02/2011, informou que, no que tange ao Contrato de Repasse nº 192.785-24/2006,
o Contrato nº 52/2008-SEMINF, que objetiva a construção de 512 casas, das quais 139 a serem
construídas no Loteamento Parque dos Buritis I e 373 no Picadão do Rio Branco  Loteamento
Residencial Parque dos Buritis II, foi rescindido amigavelmente em 30/07/2010.
 
Ademais, observou-se que o objeto do Contrato nº 52/2008-SEMINF foi inserido no Edital de
Licitação nº 31/2010, juntamente com a previsão de contratação das obras de infraestrutura e
urbanização de toda área do Loteamento Parque dos Buritis II, com recursos de outros contratos de
repasse (CR 0218.698-31/2007 e 0302.560-69/2009), garantindo a plena funcionalidade do
empreendimento. No entanto, foram identificadas algumas falhas no projeto básico da obra, as quais
estão descritas no Achado de Auditoria "Projeto Básico Deficiente ou Desatualizado". Conforme já
abordado anteriormente, estas falhas não impedem a contratação e a execução do futuro contrato.
 
Desta forma, entende-se que a rescisão contratual, juntamente com a publicação do Edital de
Concorrência nº 31/2010, estabelecendo a contratação de todo o projeto da obra do Loteamento Parque
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dos Buritis II, atende parcialmente o estabelecido no item 9.1 do Acórdão nº 1924/2010-TCU-Plenário.
 
 
Com relação ao item 9.4.2 do acórdão, o qual trata da comprovação, junto à Caixa Econômica Federal,
da titularidade dos terrenos dos loteamentos Parque dos Buritis I e II, ressalta-se que ambos os terrenos
estão localizados em áreas ou zonas de especial interesse social  AEIS ou ZEIS, conforme pode ser
verificado no art. 51 da Lei Municipal nº 846/2005, a qual dispõe sobre as Áreas de Especial Interesse
Social-AEIS no Município de Manaus/AM.
 
O Loteamento Parque dos Buritis I está localizado na AEIS  Residencial Parque dos Buritis, definida
posteriormente pelo Decreto Municipal nº 8.499 de 05/06/06, e o Loteamento Parque dos Buritis II
localiza-se na AEIS Santa Etelvina.
 
A Instrução Normativa n. 47, de 8 de outubro de 2008, do Ministério das Cidades (Obras realizadas
em terrenos não desapropriados), embasando-se em dispositivos da Portaria Interministerial
MP/MF/MCT nº 127 de 29/05/08, estabelece que, para a comprovação de titularidade de terrenos
inseridos em ZEIS instituída na forma prevista na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, devem ser
apresentados os seguintes documentos:
1. cópia da publicação, em periódico da Imprensa Oficial, da lei estadual, municipal ou distrital federal
instituidora da Zeis;
2. demonstração de que o imóvel beneficiário do investimento encontra-se na Zeis instituída pela lei
referida no item anterior;e
3. declaração firmada pelo chefe do poder executivo (governador ou prefeito) do ente federativo a que
o convenente seja vinculado de que os habitantes da Zeis serão beneficiários de ações visando à
regularização fundiária da área habitada para salvaguardar seu direito à moradia;
 
A Prefeitura Municipal de Manaus/AM apresentou documentos relativos ao decreto de desapropriação
das área do Loteamento do Parque dos Buritis I, mandado de imissão provisória da área do
Loteamento do Parque dos Buritis II, publicação em periódico da Imprensa Oficial da lei municipal
instituidora da AEIS Residencial Parque dos Buritis I e plantas de localização que comprovam a
localização das respectivas áreas. Com relação à ZEIS Santa Etelvina, foi possível verificar que ela foi
instituída mediante a Lei Municipal nº 846/2005. Não foi possível verificar a existência de declaração
conforme item "c" da IN nº 47 de 08/10/08, porém, detectou-se pelo Laudo de Aprovação do
Empreendimento - LAE dos contratos de repasse celebrados com a CAIXA, que esta considerou as
áreas regulares conforme parecer jurídico emitido pela área competente do órgão. Considerando que
tal documento depende exclusivamente da declaração do Prefeito de Manaus/AM, e ainda que os
esclarecimentos e documentos prestados pela Prefeitura de Manaus/AM afastam o risco de execução
de benfeitorias em terrenos de titularidade de particulares com recursos federais, frente as exigências
da IN nº 47 do Ministério das Cidades, entende-se que o item 9.4.1 do acórdão também foi cumprido.
 
As determinações previstas no item 9.4.2 acima puderam ser verificadas mediante a análise do Edital
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de Concorrência nº 31/2010  CL-SEMINF/PM. A análise realizada indica que a Prefeitura Municipal
de Manaus/AM atendeu as recomendações deste Tribunal, com exceção do item 9.4.2.1, uma vez que
foram detectadas inconsistências no projeto básico da obra, conforme descritas no Achado de
Auditoria Projeto básico deficiente ou desatualizado, e, parcialmente, do item 9.4.2.4.
 
Com relação ao item 9.4.2.2 do acórdão, foi observado que no Edital nº 31/2010 foram utilizados
critérios de habilitação e qualificação técnica em conformidade com as exigências da Lei nº 8.666/93.
No entendimento desta equipe de auditoria os critérios adotados pela SEMINF/PM não possibilitaria a
restrição de competitividade no certame licitatório, apesar de apenas 01 (uma) empresa ter apresentado
proposta de preços.
 
O item 9.4.2.3 do acórdão trata de determinação para que a Prefeitura de Manaus/AM faça constar em
seus editais de licitações a composição do BDI utilizado para o orçamento de referência e cláusulas
que exijam dos licitantes o detalhamento analítico do BDI de suas propostas. Pela análise do edital, foi
possível verificar que foi disponibilizado para os interessados o detalhamento do BDI, bem como de
orçamento detalhado (Orçamento sintético e composições analíticas de custos unitários). Com relação
às cláusulas editalícias, conforme item 12 do edital, pode-se afirmar que a Prefeitura de Manaus/AM
está cumprindo o que foi determinado em acórdão pelo TCU.
 
Com referência ao item 9.4.2.4 do acórdão, detectou-se que a Prefeitura de Manaus/AM adotou o
INCC (Índice Nacional da Construção Civil) como critério de reajustamento dos preços ora
contratados. A data-base do edital é de Fevereiro de 2010, sendo que os referidos preços serão fixos e
irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data da apresentação da proposta,
ou seja, Dezembro de 2010. Não há cláusula no edital com previsão de atualização monetária. Sendo
assim, conclui-se que este item do acórdão foi parcialmente atendido.
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CUSTO COM BDI

A)               8.089.357,56                 10.111.696,95 

B)               4.872.301,07                   6.090.376,35 

C)               3.381.387,38                   4.226.734,24 

D)               1.104.449,02                   1.380.561,27 
17.447.495,03R$          21.809.368,81R$              

19.407.716,59R$              

2.401.652,22R$                

CUSTO COM BDI
A)  R$      15.560.010,20  R$           19.450.012,75 

15.307.018,58R$              

4.142.994,17R$                

CUSTO COM BDI

A)                    23.981,96 29.977,45 

B)               1.603.895,76 2.004.869,70 

C)               5.929.999,92 7.412.499,90 

7.557.877,64R$            9.447.347,05R$                

1.758.593,26R$                

7.322.146,47R$                

366.607,32R$                   

CUSTO COM BDI

A)               2.591.794,29                   3.239.742,86 

B)                    50.611,28                        63.264,10 

C)                    50.611,28                        63.264,10 

D)                  280.835,43                      351.044,29 

E)                  284.988,62                      356.235,78 

F)               5.272.255,73                   6.590.319,66 

G)                    19.549,38                        24.436,73 

H)                  333.026,03                      416.282,54 

8.883.672,04R$            11.104.590,06R$              

12.863.183,32R$           

42.036.881,64R$           

6.911.253,71R$             

49.449.054,91R$   
12.362.263,76R$   

61.811.318,67R$   

OBRA: LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL PARQUE DOS BURITIS  I E II

DATA-BASE: FEVEREIRO/2010

QUADRO RESUMO GERAL

CONTRATO DE REPASSE Nº 1 (302.560-69/09)

SUBTOTAIS:

VALOR  DO REPASSE (UNIÃO):

CONTRAPARTIDA:

CONTRATO DE REPASSE Nº 2 (218.698-31/07)

CONSTRUÇÃO DE CASAS SOBREPOSTAS GEMINADAS 350 UNIDADES HABITACIONAIS E MURO 

DE FECHAMENTO (CONFORME PROJETO)

INFRAESTRUTURA DO PARQUE BURITIS II DAS CASAS SOBREPOSTAS GEMINADAS (350 UNID.)

INFRAESTRUTURA DO  PARQUE DOS BURITIS II  DOS MÓDULOS HABITACIONAIS (700 

UNIDADES) E CASAS POPULARES DE CONCRETO CELULAR (403 UNIDADES)

CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - BACIA 1

RECURSOS PRÓPRIOS

Construção Provisória do Canteiro de Obra para 109 Casas Populares - Av. 07 de Maio, 

s/nº - Santa Etelvina

Construção de Casas Populares com 02 quartos 36,04m² - Concreto Celular e cobertura 

em telha de fibrocimento (109 unidades) - Av. 07 de Maio, s/nº - Santa Etelvina 

Construção de Casas Populares com 02 quartos 36,04m² - Concreto Celular e cobertura 

em telha de fibrocimento (403 unidades)  À margem esquerda do igarapé do Acará, à 

altura do Km-20 da Rodovia AM-010 - Bairro Santa Etelvina, na Cidade de Manaus/AM   

SUBTOTAIS:

CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS HABITACIONAIS (700 UNIDADES HABITACIONAIS)

VALOR  DO REPASSE (UNIÃO):

CONTRAPARTIDA:

CONTRATO DE REPASSE Nº 3 (192.785-24/06)

VALOR GERAL BDI 25%:

VALOR GERAL:

VALOR  DO REPASSE (UNIÃO):

Implantação de Rede de Distribuição Primária e Secundária - AT / BT (Parque dos 

Buritis II)

Perfuração de Poço Tubular Profundo de  200m - Buritis II - Poço I

Perfuração de Poço Tubular Profundo de  200m - Buritis II - Poço II

Construção de Reservatório em Estrutura Metálica, Capacidade de 750M3 

Construção de Reservatório em Estrutura Metálica, Capacidade de 250M3 

Construção da Rede de Esgoto Sanitário - BACIA 2

Instalação de Canteiro da Obra - para a construção da Rede de esgoto Sanitário

Sistema de Abastecimento de Água Potável - Buritis II 

SUBTOTAIS:

TOTAL DE CONTRAPARTIDA:

VALOR TOTAL DO CUSTO:

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO:

RECURSO PRÓPRIO:

VALOR  DO REPASSE (UNIÃO):

CONTRAPARTIDA:
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2.3 - Objetivo e questões de auditoria
A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar a implantação de loteamentos residenciais de especial
interesse social em Manaus/AM.
 
A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de
acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
 
            1 - A administração está tomando providências com vistas a regularizar a situação da obra?
            2 - Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os valores de
mercado?
            3 - Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os quantitativos
apresentados no projeto básico / executivo?
            4 - 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?
            5 - O tipo do empreendimento exige licença ambiental e realizou todas as etapas para esse
licenciamento?
            6 - O procedimento licitatório foi regular?
            7 - Há projeto básico/executivo adequado para a licitação/execução da obra?
            8 - A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada?
            9 - A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foi
adequada?

 
2.4 - Metodologia utilizada
Para a realização deste trabalho, foram seguidas as diretrizes do padrão de auditoria de obras.
 
2.5 - VRF
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 61.811.318,67. Esse é o valor do
orçamento base da Concorrência 31/2010 da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus/AM -
SEMINF/PM.
 
2.6 - Benefícios estimados
Os benefícios estimados da auditoria são: fornecimento de subsídios para a atuação do Congresso
Nacional e readequação/redução de valores de itens do contrato.
 
Especificamente, pode-se mencionar a readequação/redução de valores previstos para a execução de
escada em caracol em setecentas unidades habitacionais, sendo o total dos benefícios quantificáveis
desta auditoria de R$ 912.005,18, considerando os preços presentes no orçamento do Edital da
Concorrência nº 31/2010.
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3  - ACHADOS DE AUDITORIA 
 
3.1 - Projeto básico deficiente ou desatualizado.
3.1.1 - Tipificação do achado:
Classificação - grave com recomendação de continuidade (IG-C)
Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de irregularidade grave da LDO - Em que pese as
inconsistências e deficiências verificadas em serviços de grande materialidade, o projeto básico que
subsidiou o processo licitatório permite a continuidade do processo de contratação  e execução pois as
falhas apontadas são pontuais e passíveis de correção na execução do projeto executivo.
3.1.2 - Situação encontrada:
Os projetos que subsidiaram o processo licitatório referente à Concorrência nº 31/2010 são
subdivididos da seguinte forma:
 
a) 700 unidades habitacionais, geminadas de dois andares, cuja documentação engloba os projetos
arquitetônicos, planilha orçamentária, memoriais de cálculo, cronograma e composição dos serviços.
 
b) Casas sobrepostas geminadas (350 Unidades Habitacionais) - Projetos arquitetônico, elétrico,
hidráulico e de esgoto das 350 unidades habitacionais. São edificações geminadas, cujo conjunto
possui dois andares, sendo uma residência por andar, organizadas em oito blocos de 28 unidades,
divididas em 14 unidades por andar, mais três blocos de 32 unidades divididas em 16 unidades por
andar e um bloco de 30 unidades com 15 unidades por andar.
Os orçamentos são divididos em uma planilha para cada bloco de 28 unidades, de 32 unidades e de 30
unidades, além de planilha separada para o muro de fechamento que engloba os blocos de 32 unidades
e de 30 unidades e outra para o muro de fechamento dos blocos de 28 unidades, orçados a parte.
Constam também as composições dos serviços baseados no SINAPI e nos referenciais da Prefeitura de
Manaus, os memoriais descritivos e os cronogramas de execução dos projetos.
 
c) 512 unidades habitacionais, térreas, cuja implantação se dá de forma isolada em lote próprio. Os
projetos  arquitetônico, elétrico e hidráulico, os memoriais de cálculo das casas populares e do canteiro
provisório, os cronogramas e a planilha orçamentária das habitações e do canteiro provisório compõem
o projeto básico das habitações em tela.
 
d) Urbanização dos módulos habitacionais a que se vinculam as 512 habitações isoladas, que contém
os projetos urbanísticos, as composições dos serviços e o cronograma de execução.
 
e) Urbanização das áreas de implantação das áreas referentes às 700 e às 350  unidades habitacionais,
contendo os projetos urbanísticos, orçamentos, cronograma e composição dos serviços.
 
f) Bacia 01, composta pelos projetos de drenagem, orçamentos, cronograma e composição dos
serviços.
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g) Projetos intitulados Recursos Próprios, que englobam os seguintes serviços: Implantação de Rede
de Distribuição Primária e Secundária - AT / BT (Parque dos Buritis II), Perfuração de Poço Tubular
Profundo de  200m - Buritis II - Poço I, Perfuração de Poço Tubular Profundo de  200m - Buritis II -
Poço II, Construção de Reservatório em Estrutura Metálica, Capacidade de 750m³, Construção de
Reservatório em Estrutura Metálica, Capacidade de 250m³, Construção da Rede de Esgoto Sanitário -
BACIA 2, Instalação de Canteiro da Obra - para a construção da Rede de esgoto Sanitário e Sistema de
Abastecimento de Água Potável - Buritis II.
 
Em função da materialidade dos serviços, os campos retromencionados de "a" a "e" foram objetos de
análise mais aprofundada quanto à suficiência e adequação dos projetos apresentados. Como
decorrência desse procedimento foram identificadas as inconsistências/ausências elencadas na
sequência da exposição, separadas por módulos, nos moldes do apresentado.
 
(a) Das 700 Unidades Habitacionais (UH) Geminadas de 02 Pavimentos.
 
Quanto às setecentas unidades habitacionais previstas, o CD fornecido aos licitantes não continha os
projetos elétrico, hidráulico e estrutural das habitações. Tal circunstância, dentre outras, gerou a
emissão de questionamentos à Prefeitura, via correio eletrônico, sobre a totalidade dos projetos
fornecidos aos licitantes e, via Ofício de requisição nº 05-57/2011, sobre a ausência dos projetos
complementares nos projetos.
 
Com relação ao primeiro questionamento, a prefeitura encaminhou manifestação por e-mail
discriminando os arquivos que fizeram parte do processo licitatório, fato que corroborou com a
constatação de ausência dos projetos complementares para as setecentas unidades habitacionais. Em
resposta ao questionamento do Ofício nº 05-57/2011, a prefeitura encaminhou os projetos elétrico e
hidráulico referente às 700 UH. Quanto aos projetos estruturais, ausentes nos três modelos de unidades
habitacionais, a prefeitura informou que, tanto para as 350 UH, quanto para as 700 UH, as paredes
eram compostas de blocos cerâmicos estruturais autoportantes, descartando a necessidade de vigas e
pilares na estrutura, bastando as cargas previstas em projeto estarem dentro dos limites previstos nas
EB-19 e EB-20. Já as 512 UH previstas seriam executadas em concreto celular poroso, assentado por
meio de concretagem em formas metálicas com fechamento em compensado, sem a presença de laje
de concreto armado, fato que tornaria desnecessária a apresentação de projeto estrutural para tanto.
 
Acerca da manifestação, cabem alguns apontamentos. Embora existissem, os projetos elétricos e
hidráulicos não foram fornecidos aos licitantes, porém, infere-se que poderiam ser disponibilizados aos
licitantes caso houvesse questionamento a respeito. Na documentação relativa ao processo licitatório
não consta solicitação das empresas que retiraram o edital acerca do tema.
 
Quanto à falta de projeto estrutural, fica impossibilitado o acatamento da justificativa exposta pelos
seguintes motivos: Existem outros elementos estruturais que devem ser devidamente dimensionados e
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demonstrados em projeto, tais como as sapatas de fundações, as lajes e as vigas de concreto. Também
é necessário  o detalhamento das armaduras contidas nas lajes, nas fundações, nas vigas de concreto
armado e nas vigas em canaleta de bloco estrutural. No caso das fundações, para melhor exemplificar,
não consta em projeto a localização, o dimensionamento e o detalhamento das armaduras das sapatas e
das vigas cintas mencionadas no memorial de projeto. Ademais, pela representação gráfica constante
dos cortes do projeto arquitetônico (ver corte 01 no final do achado), retira-se que a fundação seria em
radier e não em sapatas como descrito no memorial de cálculo e na planilha orçamentária.
 
Além disso, as citadas ABNT - EB-19/1983 e a EB-20/1992 fixam as condições exigíveis de
recebimento de tijolos cerâmicos maciços e de blocos estruturais, respectivamente, em obras de
alvenaria e estabelecem a resistência à compressão mínima que os blocos a serem utilizados devem
possuir. Isso é apenas um dos parâmetros a se observar ao dimensionar o projeto estrutural de uma
residência como no caso em tela, não servindo como justificativa para a ausência de projeto estrutural.
 
Das 350 Unidades Habitacionais, Geminadas e Sobrepostas (b).
 
Nos arquivos constantes do CD, verifica-se a presença dos projetos arquitetônico, elétrico e hidráulico,
porém o projeto estrutural continha apenas a planta de forma e o detalhamento da armadura da
fundação em radier.
 
As unidades residenciais possuem paredes portantes, ou seja, os blocos cerâmicos estruturais, dos
quais são feitas as alvenarias, são os responsáveis por receberem as cargas de projetos e distribuí-las às
fundações. As edificações contam ainda com duas lajes, uma entre os pavimentos e outra de forro, que
descarregam a sua carga em cima das alvenarias, as quais, por sua vez, possuem em sua parte superior
uma viga cinta em formato de canaleta de bloco cerâmico, que é concretada junto com a laje e recebe
uma armadura de aço interna. As lajes previstas são pré-fabricadas em vigota (concreto armado) e
tavela (lajota cerâmica de preenchimento).
 
Não fizeram parte dos projetos as plantas de forma das lajes, impossibilitando a verificação e
identificação da disposição do assentamento das vigotas junto às paredes estruturais. Tampouco consta
o detalhamento das armaduras inseridas nas vigas cintas e das armaduras negativas nas lajes.
 
Ainda quanto aos projetos estruturais, não constam as plantas de forma da escada externa e da laje
externa do patamar da escada, tampouco o detalhamento da armadura de aço do concreto armado para
a sua confecção.
 
Outra inconsistência verificada diz respeito às paredes de alvenaria em bloco cerâmico. Dois tipos de
blocos foram previstos, um estrutural de 14x19x29cm e outro de 09x19x29cm, de vedação, ou seja,
sem função estrutural. Para as paredes externas, previu-se o estrutural e para as internas, os de
vedação. Entretanto, as duas paredes internas divisórias entre as casas, bem como a parede divisória
entre os quartos e a sala (ver planta 01 no final do achado), também receberam previsão de blocos de
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vedação, apesar de receberem a carga das lajes, como se infere dos projetos, apesar da inexistência das
plantas de forma das lajes para a devida confirmação. Caso fossem apoiadas nas paredes externas, as
lajes teriam de vencer um vão de 6,40 metros, situação que não seria possível, uma vez que a
especificação delas prevê um vão máximo de 3,80 metros, conforme consta na especificação do
serviço. A título de exemplo, tal situação poderia resultar na necessidade de se aditivar o contrato para
mudar a especificação das paredes internas de blocos cerâmicos de vedação por uma que contenha
blocos cerâmicos estruturais. Não obstante, em planta baixa (ver planta 01 no final do achado), as
paredes externas são desenhadas com espessura de 20 cm. As divisórias internas entre as casas, bem
como as que delimitam a divisória dos quartos com a sala, são desenhadas com espessura de 15 cm. Já
as paredes do banheiro que fazem divisória com a sala e a parede divisória entre os quartos são
desenhadas com espessura de 10 cm, sendo que todas as paredes internas foram previstas, tanto no
orçamento, quanto nos memoriais, com blocos de 09x19x29cm. O que se verifica, portanto, são três
espessuras de paredes em projeto para somente dois tipos de blocos cerâmicos.
 
Outra situação que pode ensejar questionamentos é a utilização de blocos cerâmicos estruturais, cujo
preço unitário do metro quadrado assentado é de R$ 38,45, enquanto os de vedação custam R$ 23,08,
para as paredes de apoio da cobertura. Conforme se verifica nos cortes do projeto arquitetônico (ver
corte 02 no final do achado), tais blocos recebem apenas a carga das telhas de fibrocimento, além de
possuírem elevada metragem prevista. A área total de alvenaria estrutural, a qual inclui todas as
paredes externas e as de apoio da cobertura, possui um montante de 1.645,68 m² para um bloco com
28 unidades habitacionais, conforme consta no memorial e no orçamento, sendo que desta área, 763,14
m² dizem respeito às paredes que sustentam a cobertura. Ou seja, a alvenaria em bloco estrutural que
serve apenas para receber a carga da cobertura em fibrocimento perfaz quase metade do total previsto
para os blocos estruturais, sendo desproporcional ao fim a que se propõem. Dois questionamentos
advêm de tal constatação. Primeiro, tendo em vista as pequenas cargas (telhas de fibrocimento) a que
estão submetidas, questiona-se o porquê da opção pelos blocos estruturais quando a opção por blocos
de vedação custaria aproximadamente metade do preço por metro quadrado. Segundo, considerando a
magnitude da área prevista de alvenaria estrutural para apoiar a reduzida carga do telhado, questiona-
se o porquê da não utilização de soluções menos onerosas, compatíveis, por exemplo, com as adotadas
nos demais módulos de habitações. Não obstante, as alvenarias de apoio da cobertura são assentadas
diretamente sobre a laje de forro que, em teoria não foi prevista para receber as cargas derivadas de
quatro paredes de alvenaria de bloco cerâmico estrutural com alturas de 1,55m, 1,20m, 0,85, e de
0,60m, sem a presença de vigas ou paredes estruturais abaixo delas para sustentá-las (ver corte 02
indicado abaixo). Frisa-se que não se pretende adentrar no mérito da solução de projeto adotada, mas
sim exemplificar o que a falta de definição e clareza da solução proposta pode ensejar durante a
execução do objeto como decorrência das inconsistências verificadas.
 
Do exposto, é passível de se aferir que as demandas de projeto ensejam a necessidade de um projeto
estrutural para elidir os apontamentos acima citados, corroborando, dessa forma, com a constatação
sobre a deficiência do projeto básico apresentado.
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Outro apontamento versa sobre os quantitativos previstos, cujos totais foram calculados de forma
inadequada no que se refere às paredes internas divisórias entre as casas e às lajes de concreto pré
moldadas.
No memorial de cálculo do item (04211.8.3.5.PMM*) ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico,
9 x 19 x 29 cm, espessura de parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, saibro e
areia sem peneirar traço 1:1:5,5 (m²) consta o seguinte demonstrativo dos cálculos para quantificação
das alvenarias:
 
Parede Interna de Divisa das Casas (08 blocos de 28 unidades habitacionais).
A3 = paredes internas de divisa das casas; A2 = paredes internas área de alvenaria dos quartos; A1 =
paredes internas de alvenaria dos banheiros; AT = área total de paredes internas.
A3 = 2 x Comprimento x Altura x (Qtde de Casas -2)
A3 = 2 x 6,40 x 2,60 x (28-2).
A3 = 865,28 m²
AT = A1 + A2 + A3
AT = 204,96 + 561,23 + 865,28
AT = 1.631,47 m²
 
A fórmula correta seria A3 = 1 (são duas meias paredes divisórias internas, uma vez que as paredes
fazem divisa com outras unidades) x comprimento x altura x quantidade de casas contabilizando os
dois pavimentos-2 (duas paredes externas das laterais dos blocos que não são divisórias e possuem
previsão de bloco estrutural), resultando nos seguintes valores:
 
A3 = 1 x (6,40 + 1,35/2 da parede divisória da área de serviço que não foi contabilizada) x 2,60 x (28-
2) = 478,27 m².
A área total então seria de: AT = 204,96 + 561,23 +478,27 = 1244,46 m².
A diferença a menor seria de (1.631,47 - 1244,46) x 8 (qtde de blocos de 28 unidades) = 3.096,08 m².
 
Repetindo-se o procedimento de cálculo acima para os blocos de 30 de e de 32 unidades (ver anexo do
relatório para cálculo detalhado), verificar-se-ia um quantitativo a maior para o item de 4.852,51 m²,
que multiplicado pelo custo unitário de R$ 23,08 resultaria no montante de R$ 111.995,93.
 
Laje estrutural.
 
No item 3.7 da planilha orçamentária, 23705/02 - laje estrutural, o erro nos quantitativos foi o oposto
do verificado nas alvenarias. O cálculo nos memoriais se dava da seguinte forma:
Área de laje (bloco de 28 unidades) = 5,8 (larg.) x 6,8 (prof.) x 14  (nº de lajes) = 552,16m².
 
O correto seria:
((5,8 x 6,8)+2,73) x 14 = 590,38 m²
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O valor 2,73 m² refere-se à área da laje da área de serviço para cada unidade, não considerada nos
quantitativos. O erro no item se repete nas 350 UH. Logo, 2,73 m² (valor não computado por unidade)
* 350 (número de unidades) = 956,81 m² de laje prevista a menor.
Valor em R$: 956,81 x 87,71 = 83.886,72.
 
O mesmo erro observa-se na laje do forro - (23705/1) laje pré-moldada p/forro:
 
(bloco de 28 unidades) = 5,8 (larg.) x 6,8 (prof.) x  14  (nº de lajes) = 552,16m².
 
O correto seria:
((5,8 x 6,8)+2,73 x ) x 14 = 590,38 m²
 
O valor 2,73 m² refere-se à área do forro da área de serviço para cada unidade, não considerada nos
quantitativos. O erro no item se repete nas 350 UH. Logo, 2,73 m² (valor não computado por unidade)
x 350 (número de unidades) = 956,81 m² de laje prevista a menor.
Valor em R$: 956,81 x 77,11 = 73.748,77
 
Das 512 - Unidades Habitacionais Térreas (c).
 
No que se refere às 512 unidades habitacionais, não foram apresentados os projetos estruturais das
unidades habitacionais. Do que se retira do memorial descritivo, são unidades compostas de paredes
feitas de concreto celular poroso, assentadas sobre duas fiadas de blocos estruturais de concreto nas
fundações, sem laje de forro. Ainda que seja um sistema construtivo sem exigências de maiores cargas,
sem lajes de forro, pelo menos uma representação da disposição das fundações, com o respectivo
detalhamento das armaduras nas vigas canaletas dos blocos de concreto estrutural seriam necessários
para a correta aferição dos serviços.
 
Urbanização do Módulo Habitacionais das 512 Habitações Isoladas (d) e dos Módulos Referentes às
Unidades de 350 e de 700 Habitações(e).
 
Embora apresentados de forma separada, trata-se do mesmo projeto de urbanização. As deficiências
verificadas dizem respeito à falta de elementos de projetos. Não constaram no projeto básico os
estudos de solo, com o resultado das sondagens necessárias ao dimensionamento da pavimentação e
das fundações de modo a identificar as camadas de solo nas diferentes áreas de implantação dos
projetos, incluindo neste escopo as áreas destinadas às habitações previstas nos demais itens
retromencionados.
 
Apesar disso, constam no orçamento os itens - 2730.8.2.3 PMM ESCAVAÇÃO e carga de material de
1ª categoria - jazida e - 02730.8.3.15.PMM TRANSPORTE de material de 1ª categoria DMT até 5 km,
porém, em projeto não foram identificadas as jazidas previstas, onde constaria a sua localização para
definição das distâncias e a presença de solo verificado nela. Por conseguinte, não se identificaram as
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características de projeto do tipo de solo que comporá a base da pavimentação.
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3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
(IG-C) - Edital 31/2010, 9/11/2010, CONCORRÊNCIA, Loteamentos residenciais de especial
interesse social Parque dos Buritis I e II - Bairro Santa Etelvina - Manaus/AM

 
3.1.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Imperícia - As deficiências detectadas no projeto básico licitado indicam que houve imperícia da
SEMINF/PM quando da aprovação do projeto básico.
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3.1.5 - Efeitos/Conseqüências do achado: 
Risco da ocorrência de aquisições ou contratações que não atendam à necessidade do órgão (efeito
potencial)
3.1.6 - Critérios: 
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
3.1.7 - Evidências: 
ENCAMINHA, EM CD ANEXO, O EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 31/2010. REF. OFÍCIO Nº
34/2011-TCU/SECOB-3.
 
RE-0000454527931  - Projeto básico (dwg) e memoria de cálculo contida no CD - item não
digitalizável anexo ao documento..
RESPOSTA AO OFÍCIO N. 63/2011-TCU/SECOB-3 e OFÍCIO DE REQUISIÇÃO Nº 01-57/2011 -
Parte 1
 
RE-0000455354321  - Despacho de aprovação do Projeto Básico., folha 84.
RESPOSTA AOS OFÍCIOS DE REQUISIÇÃO NºS 02-57/2011 E 03-57/2011
CONTRATOS DE REPASSE NºS 0192.785-24/06, 0218.698-31/07 E 0302.560-69/09.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - LOTEAMENTO RESIDENCIAL DE ESPECIAL
INTERESSE SOCIAL PARQUE DOS BURITIS I E II.
 
RE-0000455357063  - Laudo de Análise Técnica de Engenharia da CAIXA., folhas 174/178.
3.1.8 - Conclusão da equipe:
Das análises realizadas, foram identificadas inconsistências e deficiências no Projeto Básico que
subsidiou o Processo Licitatório da Concorrência nº 31/2010. As irregularidades perpassam pela
carência de projetos complementares, pela falta de detalhamento de elementos de projeto e por
inconsistências verificadas na especificação e na quantificação de serviços.
 
Anteriormente à eventual realização de audiências dos responsáveis abaixo elencados, propõem-se que
sejam realizadas oitivas da prefeitura acerca das inconsistências apontadas no relatório, muitas das
quais relacionadas à falta de definições pela não elaboração de projeto estrutural, e da CAIXA por ter
atestado nos Laudos de Análise de Engenharia a completude do projeto básico apresentado.
 
Posteriormente, caso as oitivas não elidam as situações verificadas, propõe-se que sejam previamente
autorizadas as audiências do Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Americo Gorayeb Junior,
para que apresente razões de justificativa por ter realizado a aprovação técnica e a aprovação do
projeto básico sem atentar para as deficiências e inconsistências presentes no projeto e do engenheiro
Luiz Henrique Delattre, responsável pela análise de engenharia da CAIXA relativa ao Contrato de
Repasse nº 302.560-69/2009, no qual foram identificadas as principais inconsistências decorrente da
falta de projeto estrutural das unidades habitacionais. Cabe ressaltar que para o Contrato de Repasse nº
218.698-31/2007 o Laudo de Análise Técnica de Engenharia ainda não havia sido emitido após
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substanciais alterações no objeto originalmente pactuado, e no Contrato de Repasse nº 192.785-
24/2006 a falta de projeto estrutural não comprometeu eventual avaliação e quantificação dos serviços
a executar, uma vez que o sistema utilizado de concreto celular é mais simplificado e não demanda a
utilização de lajes e vigas de concreto armado. Desse modo, a eventual realização de audiência dos
responsáveis pela análise técnica da CAIXA restringe-se às 350 unidades habitacionais previstas no
Contrato de Repasse nº 302.560-69/2009.
 
3.2 - Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado.
3.2.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades (OI)
3.2.2 - Situação encontrada:
Foram constatadas inconsistências no orçamento do edital de Concorrência nº 31/2010-CL-
SEMINF/PM, tais como: sobrepreços unitários de serviços (i); erro no cálculo da composição do item
"Escada Tipo Caracol (Leque)  Ø 1,20 m" (ii), e ausência de itens essenciais para a execução da obra
("Mobilização e Desmobilização" e "Administração da obra"). Segue abaixo análise pormenorizada.
 
a) Sobrepreço Unitário
 
Constatou-se que o edital contém itens com preços acima das referências obtidas com base nos custos
medianos do SINAPI. Para esta análise, adotou-se o BDI paradigma de 28,87%, valor máximo
referencial conforme AC-325/07-P. A análise ocorreu em uma amostra de 79,8% do orçamento (parte
"A" da curva ABC) e apresentou desconto global de 3,68% ou R$ 2.275.493,72 em termos absolutos.
A referida análise está demonstrada no anexo deste relatório.
 
Entretanto, foram identificados itens que tiveram expressivo sobrepreço unitário: Transporte de
material de 1ª Categoria DMT até 5 km (m³) - 139,7%; Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m (m) -
81,64%; Limpeza final da obra - 78,16%; Transformador em poste 150 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta
tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V (un) - 26,12%; Compactação de aterro(m³) - 23,45% (ver
tabela 1 ao final deste achado). Portanto, fica caracterizada a possibilidade da ocorrência de "jogo de
planilha". As composições de custos unitários de referência dos serviços da Tabela 1 que não foram
obtidas diretamente do SINAPI, ou seja, que foram adaptadas de acordo com as composições dos
serviços do contrato, estão apresentadas no anexo deste relatório.
 
Ressalta-se que, com exceção de dois itens, em todos os outros serviços identificados com sobrepreço
unitário foram utilizadas composições de custos unitários propostas pela SEMINF/PM. Destaca-se que
o sobrepreço unitário dos itens da planilha orçamentária foi estimado confrontando os custos unitários
da planilha orçamentária do edital com os custos unitários de referência adotados por este Tribunal,
sempre priorizando a utilização do SINAPI, conforme preconizado na LDO 2011.
 
De acordo com o art. 127 da Lei 12.309/2010 (LDO 2011), os custos unitários de materiais e serviços
de obras executadas com recursos dos orçamentos da União não podem ultrapassar as medianas
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constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).
Exceções à regra devem ser justificadas por condições especiais, devidamente caracterizadas em
relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente. Nesse sentido, é farta a
jurisprudência do TCU, conforme se verifica nos seguintes Acórdãos 2.154/2009, 2.002/2009,
331/2009, 1.616/2008, 1.981/2009, 2.656/2007, 2.293/2007, 1.427/2007, todos do Plenário.
 
No entanto, como trata-se de contratação por empreitada por preço global, o art. 127, § 6º, inciso I da
Lei 12.309/2010 (LDO 2011) estabelece que, para esse tipo de execução contratual, "na formação do
preço que constará das propostas dos licitantes poderão ser utilizados custos unitários diferentes
daqueles fixados no caput do art. 127, desde que o preço global orçado e o de cada uma das etapas
previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, observado o § 7o desse artigo, fique igual ou
abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, assegurado ao controle interno e
externo o acesso irrestrito a essas informações para fins de verificação da observância deste inciso".
Como já citado anteriormente, a análise da planilha orçamentária do edital indicou um desconto global
de 3,68%, desta forma, atendendo ao dispositivo da lei.
 
Por sua vez, foi verificado que, assim como os preços do edital, a proposta de preço da vencedora da
licitação, Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica, também apresentou itens com expressivo
sobrepreço unitário. Na verdade, como o desconto ofertado pela vencedora foi mínimo (R$ 61.108,99
ou 0,01% em relação ao preço da Administração), por consequência, os preços unitários dos serviços
da proposta vencedora foram muito próximos em relação aos preços unitários da planilha orçamentária
do edital de concorrência.
 
Por isso, é importante destacar ainda que o desconto global ofertado pela vencedora da licitação em
relação ao referencial de mercado (3,69%) deverá ser mantido em caso de futuros aditivos, conforme
estabelecido no art. 127, § 6º, inciso IV da Lei 12.309/2010 (LDO 2011). Este dispositivo estabelece
que "na formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em
planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, mantendo-se, em qualquer
aditivo contratual, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela administração
nos termos deste artigo e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65 , § 1o , da Lei no
8.666 , de 1993"
 
b) Erro no cálculo da composição do item "Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m"
 
Com relação aos serviços "Escada Tipo Caracol (LEQUE) Ø 1,20 m"  foi verificada inconsistência na
composição de custo unitário utilizada pela SEMINF/PM.
 
Na análise da composição de preço unitário referente a este serviço, foi constatada inconsistência na
adoção do coeficiente de consumo do insumo "Chapa de aço carbono anti-derrapante 3 mm". A
SEMINF/PM adotou coeficiente de 4,33 m² de chapa para cada metro linear (m) de escada. Ocorre
que, pelas especificações da referida escada em projeto, esta equipe de auditoria calculou um
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coeficiente de consumo de apenas 0,65 m² para cada metro de escada, considerando que para cada
metro de escada existem 4,33 degraus, o que gerou um preço unitário de R$ 569,97/m em
contraposição ao preço de R$ 1.035,28/m estabelecido no edital de concorrência pela SEMINF/PM.
Esta inconsistência resultou em uma diferença de R$ 912.005,18 no valor da planilha de preços da
Administração. O detalhamento da composição está apresentado na Tabela 2 ao final deste achado.
 
c) Não previsão de itens essenciais para a execução da obra ("Mobilização e Desmobilização" e
"Administração da obra")
 
Foi constatado que o orçamento disponibilizado no Edital de Concorrência nº 31/2010, não prevê
gastos para a execução de serviços de "Mobilização e Desmobilização do Canteiro" e "Administração
Central da Obra".
 
No detalhamento da composição do BDI adotado pela SEMINF/PM, consta uma observação de que as
verbas relativas aos itens de  Administração da Obra  e  Mobilização e Desmobilização do Canteiro
não foram discriminadas, pois estas são peculiares a um determinado tipo de obra e localização.
 
Ao analisar o edital e seus anexos (projeto básico, planilha de preços, BDI, etc), foi verificado que
tanto o tipo de obra como a sua localização estão claramente definidos, não havendo justificativa
técnica para a sua não previsão na planilha de preços do contrato.
 
Desta forma, conclui-se que o orçamento do edital em questão está incompleto, descumprindo
dispositivo estabelecido na alínea f, inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/1993 que estabelece que o
projeto básico deve ser acompanhado de "orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados."
 
Além disso, ressalta-se que estes serviços deveriam ser discriminados nos custos diretos da obra e não
no BDI, conforme jurisprudência deste Tribunal. A esse respeito, destacam-se os Acórdãos 325/2007 e
440/2008, ambos do Plenário, dos quais se extrai o seguinte trecho, comum aos dois Acórdãos:
"(...) os itens administração local, instalação de canteiro e mobilização e desmobilização, visando a
maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no BDI".
 
Por fim, considerando que os serviços mencionados acima são imprescindíveis para a execução de
qualquer tipo de obra e que o BDI apresentado pela licitante foi de 25%, portanto, superior ao BDI
médio de referência de 22,6% estabelecido no Acórdão 325/2007-TCU-Plenário, entende-se que a
empresa vencedora da licitação (Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica) já adotou no cálculo
de seu BDI a previsão de gastos com estes serviços, sendo vedada a celebração de aditivos prevendo a
inclusão destes serviços no futuro contrato.
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CONTRATO DE 

REPASSE DESCRIÇÃO Un QUANT. P. UNIT P. TOTAL P. TCU P. TOTAL TCU REFERÊNCIA

Sobrepreço 

Unitário

Sobrepreço 

Global

0302.560-69/09 Transporte de material de 1a. 

Categoria DMT até 5 km

M3 16.112,84     22,34         359.920,56     9,32           150.128,18       Composição DNIT p/ 

caminhão basculante de 

6 m³, portanto,idêntica a 

adotada na composição 

da SEMINF/PM. 

139,74% 209.792,38  

0218.698-31/07 Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 

1,20 m

m 1.960,00       1.035,28    2.029.139,00  569,97       1.117.133,82    10830.8.10.7.PMM c/ 

correção do quantitativo 

da chapa de aço da 

composição de custo 

unitário. 

81,64% 912.005,18  

0302.560-69/09; 

0218.698-69/07; 

192.785-24/06 e 

Recursos Próprios

Limpeza final da obra m2 188.825,01   2,25           424.856,27     1,26           238.472,01      9537 - SINAPI 78,16% 186.384,26  

Recursos Próprios Transformador em poste 150 

kVA - 15 kV, 60 Hz, alta tensão 

13,2 kV, baixa tensão 220/127V

UN 29,00            14.857,61  430.870,76     11.780,60  341.637,39       73857/3 - SINAPI 26,12% 89.233,38    

0302.560-09 Compactação de aterro M3 248.797,28   3,68           914.330,00     2,98           740.643,88       2 S 01 511 00 - 

Compactação de aterros 

a 100% proctor normal - 

SICRO 

23,45% 173.686,13  

0302.560-09 Imprimação asfáltica M2 82.629,91     4,39           362.538,73     3,72           307.742,13      72945 - SINAPI 17,81% 54.796,60    

0302.560-09 Fornecimento e assentamento 

de tubo de concreto para dreno, 

concreto armado, Ø 600 mm, 

rejuntado com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar 

no traço 1:3

m 2.632,35       262,95       692.176,43     226,49       596.203,13       73879/4 c/ insumo 7762 - 

SINAPI 

16,10% 95.973,30    

0302.560-09 Fornecimento e assentamento 

tubo de concreto para dreno, 

concreto armado, Ø 1200 mm, 

rejuntado com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar 

no traço 1:3

m 261,66          955,56       250.032,48     829,50       217.046,66       73879/9 c/ insumo 7766 - 

SINAPI 

15,20% 32.985,82    

0302.560-09 Fornecimento e assentamento 

tubo de concreto para dreno, 

concreto armado, Ø 800 mm, 

rejuntado com argamassa de 

cimento e areia sem peneirar 

no traço 1:3

m 574,98          393,88       226.470,25     352,30       202.565,85       73720 c/ insumo 7763 - 

SINAPI 

11,80% 23.904,40    

0302.560-09 Meio-fio com fornecimento M 8.656,20       40,74         352.631,95     37,49         324.506,08      72967 - SINAPI c/ 

fornecimento

8,67% 28.125,87    

0192.785-24/06; 

0218.698-31/07

Aterro manual compactado c/ 

material importado

m3 6.262,72       55,65         348.520,37     53,12         332.677,03       68684/1 - SINAPI 4,76% 15.843,34    

0302.560-69/09; 

0218.698-69/07 e 

192.785-24/06

Armação CA-50/CA-60 p/ 

estrutura

kg 184.266,80   7,91           1.458.011,06  7,86           1.448.534,21    68625/2 - SINAPI 0,65% 9.476,84      

Observações:

Tabela 1 - Itens da amostra do orçamento analisada com indícios de sobrepreço unitário

Data-base dos preços - Fevereiro- 2010

EDITAL  Nº 31/2010 ANÁLISE - SECOB-3

BDI da administração: 25,00%
BDI de referência (TCU): 28,87%
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EDITAL TCU

01270.0.1.1 Ajudante H 9,500 9,500 2,60 24,70 24,70

01270.0.41.1 Pintor H 4,000 4,000 3,51 14,04 14,04

01270.0.46.1 Soldador H 9,500 9,500 4,29 40,76 40,76

01270.0.9.1 Ajudante de pintor H 4,500 4,500 2,60 11,70 11,70

02822.3.7.8.PMM Cantoneira em aço carbono 

3/4° - 4,20m

M 1,000 1,000 18,33 18,33 18,33

05090.3.1.5.PMM Solda OK 46 KG 0,670 0,670 12,88 8,63 8,63

07620.3.8.9.PMM Chapa de aço carbono e=3mm, 

anti-derrapante

M2 4,330 0,650 113,75 492,54 73,87

09906.3.6.1 Primer sintético L 0,330 0,330 18,43 6,08 6,08

10830.3.3.7.PMM Tubo em aço carbono Ø 3/4" - 

3m

M 1,000 1,000 60,00 60,00 60,00

12100.3.1.5.PMM Tubo galvanizado Ø 4¨ M 1,000 1,000 65,16 65,16 65,16

91,20 91,20

650,73 232,07

741,93 323,27

119,01 119,01

215,06 127,69

0,00 0,00

334,07 246,70

1.076,00 569,97

Preço Total 

(Edital)

BDI(%)

CÓDIGOS INSUMOS Unid.

ESCADA Tipo Caracol (LEQUE) Ø 1,20 m (m)

Tabela 2 - Composição de Custo Unitário do item ESCADA Caracol Ø 1,20 m (m)

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

Preço Total - 

TCU

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 130,50

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

QUANTITATIVOS
Custo Unit.
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3.2.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
(OI) - Edital 31/2010, 9/11/2010, CONCORRÊNCIA, Loteamentos residenciais de especial interesse
social Parque dos Buritis I e II - Bairro Santa
Etelvina - Manaus/AM

 
3.2.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Imperícia - Imperícia da Administração quando da elaboração do orçamento do Edital de Concorrência
nº 31/2010, sem a previsão de gastos com os serviços essenciais de "Mobilização de Desmobilização
de Canteiro" e "Administração da Obra", bem como de erro no cálculo da composição de custo
unitário do item "Escada Tipo Caracol (Leque) 1,20 m".
Não se cumpriu determinação legal (art. 127 da Lei nº 12.309/2010 - LDO 2011)
3.2.5 - Efeitos/Conseqüências do achado: 
Falta de transparência dos serviços previstos para "Mobilização e Desmobilização de Canteiros" e
"Administração da Obra". (efeito potencial)
Risco de contratação de serviços com preços acima das referências legais. (efeito potencial)
3.2.6 - Critérios: 
Acórdão 325/2007, TCU
Acórdão 440/2008, TCU
Lei 8666/1993, art. 6º, inciso IX
Lei 12309/2010, art. 127, § 6º, inciso IV
3.2.7 - Evidências: 
ENCAMINHA, EM CD ANEXO, O EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 31/2010. REF. OFÍCIO Nº
34/2011-TCU/SECOB-3.
 
RE-0000454527931  - Planilha de preços do Edital de Concorrência nº 31/2010 inserida no CD (item
não digitalizável)..
3.2.8 - Conclusão da equipe:
Baseado nas constatações acima, conclui-se que o orçamento do edital da Concorrência nº 31/2010,
apesar de apresentar desconto global, possui as seguintes inconsistências: indício de sobrepreço
unitário (i); erro na composição do item "Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m", o qual resultou em
sobrepreço unitário de R$ 912.005,18 9 (ii), e ausência dos itens de "Mobilização e Desmobilização de
Canteiro" e "Administração da Obra" (iii).
 
Baseado no exposto, será proposto alerta à Prefeitura Municipal de Manaus/AM para a obrigatoriedade
da manutenção do desconto ofertado pela vencedora do certame relativamente ao preço global da obra
em caso de futuros aditivos contratuais. Além disso, serão propostas de oitivas da Prefeitura e da
Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica, vencedora da licitação, para que se manifestem
acerca das inconsistências detectadas no orçamento do Edital nº 31/2010.
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4 - CONCLUSÃO 
As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 
Questão 2 Orçamento do Edital / Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado. (item

3.2)
Questão 7 Projeto básico deficiente ou desatualizado. (item 3.1)
 
Os benefícios estimados da auditoria são: fornecimento de subsídios para a atuação do Congresso
Nacional e readequação/redução de valores de itens do contrato.
 
Especificamente, pode-se mencionar a readequação/redução de valores previstos para a execução de
escada em caracol em setecentas unidades habitacionais, sendo o total dos benefícios quantificáveis
desta auditoria de R$ 912.005,18, considerando os preços presentes no orçamento do Edital da
Concorrência nº 31/2010.
 
Quanto aos retromencionados Achados de Auditoria, explicita-se o seguinte:
 
No que se refere ao "Projeto Básico Deficiente", foram identificadas inconsistências e deficiências no
Projeto básico que subsidiou o Processo Licitatório da Concorrência nº 31/2010. As irregularidades
perpassam pela carência de projetos complementares, pela falta de detalhamento de elementos de
projeto e por inconsistências verificadas na especificação e na quantificação de serviços.
 
Em razão disso, anteriormente à eventual realização de audiências dos responsáveis abaixo elencados,
propõe-se que sejam realizadas oitivas da prefeitura acerca das inconsistências apontadas no relatório,
muitas das quais relacionadas à falta de definições pela não elaboração de projeto estrutural, e da
CAIXA por ter atestado nos Laudos de Análise de Engenharia a completude do projeto básico
apresentado.
 
Posteriormente, caso as oitivas não elidam as situações verificadas, propõe-se que sejam previamente
autorizadas as audiências do Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Americo Gorayeb Junior,
para que apresente razões de justificativa por ter realizado a aprovação técnica e a aprovação do
projeto básico sem atentar para as deficiências e inconsistências presentes no projeto e do engenheiros
Luiz Henrique Delattre, responsável pela análise de engenharia da CAIXA relativa ao Contrato de
Repasse nº 302.560-69/2009, no qual foram identificadas as principais inconsistências decorrente da
falta de projeto estrutural das unidades habitacionais. Cabe ressaltar que para o Contrato de Repasse nº
218.698-31/2007 o Laudo de Análise Técnica de Engenharia ainda não havia sido emitido após
substanciais alterações no objeto originalmente pactuado, e no Contrato de Repasse nº 192.785-
24/2006 a falta de projeto estrutural não comprometeu eventual avaliação e quantificação dos serviços
a executar, uma vez que o sistema utilizado de concreto celular é mais simplificado e não demanda a
utilização de lajes e vigas de concreto armado. Desse modo, a eventual realização de audiência dos
responsáveis pela análise técnica da CAIXA restringe-se à aprovação do projeto das 350 unidades
habitacionais previstas no Contrato de Repasse nº 302.560-69/2009.
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Quanto ao achado "Orçamento do edital incompleto ou inadequado", verificou-se que apesar do
desconto global apresentado, foram identificadas as seguintes inconsistências: itens com indícios de
sobrepreço unitário; erro na composição do item "Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m", o qual
resultou em sobrepreço unitário de R$ 912.005,18 9 (ii), e ausência dos itens de "Mobilização e
Desmobilização de Canteiro" e "Administração da Obra" (iii).
 
Baseado no exposto, propõe-se alerta à Prefeitura Municipal de Manaus/AM para a manutenção de
desconto do preço global da obra em caso de futuros aditivos contratuais, bem como de oitivas da
Prefeitura e da Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica, vencedora da licitação, acerca das
inconsistências detectadas no orçamento do Edital nº 31/2010.
 

 
5 - ENCAMINHAMENTO 
Proposta da equipe
Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-
Relator Marcos Bemquerer, com as seguintes propostas:
 
1. Determinação de providências internas ao TCU:
 
1.1 Promover a oitiva da Prefeitura Municipal de Manaus/AM para que se manifeste, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da ciência, acerca de:
a) inconsistências e deficiências relacionadas ao projeto básico que subsidiou o processo licitatório do
Edital nº 31/2010-CL-SEMINF/PM, muitas das quais relacionadas à falta de projeto estrutural das
unidades habitacionais, conforme tratado no achado relativo a projeto deficiente deste relatório; (3.1)
b) inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital nº 31/2010-CL-SEMINF/PM:
b.1) erro no cálculo da composição de custo unitário do serviço "Escada Tipo Caracol (LEQUE) Ø
1,20 m", o qual gerou um sobrepreço no serviço de R$ 912.005,18 (novecentos e doze mil, cinco reais
e dezoito centavos), conforme ilustrado na Tabela 2 do Achado de Auditoria "Orçamento do Edital /
Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado."
b.2) ausência de itens referentes a "Mobilização e Desmobilização de Canteiro" e "Administração da
Obra" na planilha orçamentária do edital. (3.2)
 
1.2 Promover a oitiva da Caixa Econômica Federal para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias
a contar da ciência, acerca do contido no Laudo de Analise Técnica de Engenharia que atestou a
completude do projeto básico apresentado apesar das inconsistências e deficiências do projeto básico
que subsidiou o processo licitatório do Edital nº 31/2010-CL-SEMINF/PM, muitas das quais
relacionadas à falta de definições pela não elaboração de projeto estrutural, conforme tratado no
achado relativo a projeto deficiente deste relatório. (3.1)
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1.3 Promover a oitiva da Econcel Empresa de Engenharia Civil e Elétrica para que se manifeste, se
assim desejar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência, acerca das seguintes inconsistências
detectadas na planilha de preços do Edital nº 31/2010-CL-SEMINF/PM:
a) erro no cálculo da composição de custo unitário do serviço "Escada Tipo Caracol (LEQUE) Ø 1,20
m", o qual gerou um sobrepreço no serviço de R$ 912.005,18 (novecentos e doze mil, cinco reais e
dezoito centavos), conforme ilustrado na Tabela 2 do Achado de Auditoria "Orçamento do Edital /
Contrato / Aditivo incompleto ou inadequado."
b) ausência de itens referentes a "Mobilização e Desmobilização de Canteiro" e "Administração da
Obra" na planilha orçamentária do edital. (3.2)
 
1.4 Autorizar, caso a realização das oitivas não elidam as irregularidades apontadas, a realização das
audiências do Secretário Municipal de Infraestrutura, Senhor Americo Gorayeb Junior, para que
apresente razões de justificativa por ter realizado a aprovação técnica e a aprovação do projeto básico
sem atentar para as deficiências e inconsistências presentes no projeto, e do Senhor Luiz Henrique
Delattre, responsável pela análise de engenharia da CAIXA relativa ao Contrato de Repasse nº
302.560-69/2009, por não atentar quanto às deficiências e ausências identificadas no projeto.
 
1.5 Promover a juntada de cópia deste relatório ao processo TC-000.278/2010-6 para subsidiar o
monitoramento do cumprimento das determinações prolatadas no Acórdão nº 1924/2010-TCU-
Plenário.
 
1.6 Enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido, bem como do Voto e do Relatório que o
fundamentarem, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura de Manaus/AM.
 
Alerta a Órgão/Entidade:
Responsável: Prefeitura Municipal de Manaus/AM
 
2. Alertar a Prefeitura Municipal de Manaus/AM que foram detectados serviços com indícios de
sobrepreços unitários na planilha orçamentária do Edital de Concorrência nº 31/2010-CL-
SEMINF/PM, contrariando o disposto no  art. 127 da Lei 12.309/2010  (LDO 2011), e que, caso se
faça necessária a celebração de termos aditivos versando sobre a inclusão de novos itens ou alterações
de quantitativos de itens previstos na planilha de preços do futuro contrato, seja mantido o equilíbrio
econômico-financeiro obtido na licitação, abstendo-se de firmar termos aditivos que diminuam o
desconto global da proposta vencedora, conforme disciplina o art. 127, § 6º, inciso IV da Lei
12.309/2010 (LDO 2011). (3.2)
 
3. Comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no disposto no inciso
IV do § 1º do art. 94 da Lei nº 12.309/2010 (LDO 2011), no Edital da Concorrência nº 31/2010,
relativo aos serviços implantação do Loteamentos residenciais de especial interesse social Parque dos
Buritis I e II - Bairro Santa Etelvina - Manaus/AM  (PT 16.451.1128.10S6.0010 - 2011 - Apoio à
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Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários na Região Norte).
 
À consideração superior.
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6 - ANEXO
6.1 - Dados cadastrais
Obra bloqueada na LOA deste ano: Não
 
6.1.1 - 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?

Não

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

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

Observações:
6.1.2 - Execução física e financeira
Execução física

Data da vistoria: 16/2/2011 Percentual executado: 0

Data do início da obra:  Data prevista para conclusão:  

Situação na data da vistoria: Não iniciado.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria:  

Observações:
Não foi realizada vistoria no local porque não há sequer contrato firmado em decorrência do edital
fiscalizado. O percentual informado refere-se exclusivamente à obra a ser contratada por meio deste
edital.
 
Execução financeira/orçamentária
Primeira dotação: 06/2006  Valor estimado para conclusão: R$          61.811.318,67
Desembolso
Funcional programática: 16.451.1128.10S6.0010/2011 - Apoio à Melhoria das Condições de
Habitabilidade de Assentamentos Precários Na Região Norte

Origem Ano Valor orçado Valor liquidado Créditos
autorizados

Moeda

União 2011            2.192.386,93                    0,00            2.192.386,93 Real
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Funcional programática: 15.451.1128.10S3.0013/2008 - Apoio a Urbanizacao de Assentamentos
Precários no Estado do Amazonas

Origem Ano Valor orçado Valor liquidado Créditos
autorizados

Moeda

União 2010           26.499.796,35            5.302.983,39           15.541.526,93 Real

União 2009           26.499.796,35            9.069.819,66           15.541.526,93 Real

União 2008           26.499.796,35            6.487.852,29           15.541.526,93 Real

 
Funcional programática: 15.451.1128.0644.0117/2007 - APOIO A URBANIZACAO DE
ASSENTAMENTOS PRECARIOS (HABITAR-BRASIL) - NO ESTADO DO AMAZONAS

Origem Ano Valor orçado Valor liquidado Créditos
autorizados

Moeda

União 2007           26.499.796,35            5.639.141,01           15.541.526,93 Real

 
Funcional programática: 15.451.6001.109A.1768/2006 - IMPLANTAÇÃO OU MELHORIAS DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Origem Ano Valor orçado Valor liquidado Créditos
autorizados

Moeda

União 2006           26.499.796,35              243.750,00           15.541.526,93 Real

 
Funcional programática: 16.451.1128.0634.0259/2006 - Crédito Extraordinário - Melhoria das
Condições de Habitabilidade - Nacional

Origem Ano Valor orçado Valor liquidado Créditos
autorizados

Moeda

União 2007            8.287.500,00            6.630.000,00            8.287.500,00 Real

União 2006            8.287.500,00            1.657.500,00            8.287.500,00 Real

Observações:
 Sem Observações
 
6.1.3 - Contratos de repasse
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Nº do SIAFI: 563031

Objeto: 0192.785-24/2006 - Construção de Unidades Habitacionais no Município de Manaus/AM

Data assinatura: 1/6/2006 Vigência atual: 1/6/2006 a 1/6/2011

Data rescisão/suspensão: Situação atual: Em andamento.

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

Convenente: 04.365.326/0001-73 Prefeitura Municipal de Manaus - AM

Valor atual: R$ 8.287.500,00

Observações: 

Nº do SIAFI: 597876

Objeto: 0218.698-31/2007 - Remoção de Palafitas da Bacia do Tarumã e Construção de Unidades
Habitacionais no Município de Manaus/AM.

Data assinatura: 14/9/2007 Vigência atual: 14/9/2007 a 29/6/2012

Data rescisão/suspensão: Situação atual: Em andamento.

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

Convenente: 04.365.326/0001-73 Prefeitura Municipal de Manaus - AM

Valor atual: R$ 36.997.480,00

Observações: 
Do valor previsto para o contrato de repasse, serão utilizados R$ 19.450.012,75 no Edital nº 31/2010.

Nº do SIAFI: 658761

Objeto: 0302.56069 - Urbanização de assentamentos precários, no Município de Manaus-AM, no
âmbito do programa FNHIS - urbanização, regularização e integração de assentamentos precários,
ação melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários.

Data assinatura: 30/12/2009 Vigência atual: 30/12/2009 a 30/12/2012

Data rescisão/suspensão: Situação atual: Em andamento.

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

Convenente: 04.365.326/0001-73 Prefeitura Municipal de Manaus - AM

Valor atual: R$ 24.646.522,22

Observações: 
Do valor total do contrato de repasse, R$ 21.809.368,81 serão utilizados no Edital nº 31/2010.
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6.1.4 - Editais

Nº do edital: 31/2010

Objeto: Loteamentos residenciais de especial interesse social Parque dos Buritis I e II - Bairro Santa
Etelvina - Manaus/AM

UASG: Modalidade de licitação: Concorrência

Data da publicação: 9/11/2010 Tipo de licitação: Menor Preço

Data da abertura da documentação: 13/12/2010 Valor estimado: R$ 61.811.318,67

Data da adjudicação: 14/1/2011

Quantidade de propostas classificadas: 1

Observações: 
Do processo licitatório sete empresas retiraram o edital, sendo que apenas uma apresentou proposta, a
empresa Econcel - Empresa Brasileira de Construções Civil e Elétrica Ltda. O desconto ofertado foi de
pequena monta, perfazendo um total de 0,01% em relação ao orçamento base. 
 
6.1.5 - 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 Sim

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não Não IG-C

Processos correlatos (inclusive de interesse) 278/2010-6, 2810/2011-5

 
6.2 - Deliberações do TCU
Processo de interesse (Deliberações até a data de início da auditoria)
Processo: 000.278/2010-6   Deliberação: AC-1.924-/2010-PL   Data: 4/8/2010

 
Processo: 000.278/2010-6   Deliberação: AC-2.996-/2010-PL   Data: 10/11/2010

 
Processo de interesse (Deliberações após a data de início da auditoria)
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
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Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: 9.1. promover,
com fulcro no inciso II do art. 43 da lei n. 8.443/1992, as audiências dos
responsáveis adiante indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas
notificações, manifestem-se, cada qual segundo as suas atribuições, sobre as ocorrências relacionadas:
9.1.1. responsável pelo Município de Manaus/AM, atual Prefeito:
9.1.1.1. inconsistências e deficiências relacionadas ao projeto básico que subsidiou o
processo licitatório do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, muitas das quais relacionadas à falta
deprojeto estrutural das unidades habitacionais (subitem 3.1 do Relatório de Auditoria);
9.1.1.2. inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital n. 31/2010:
9.1.1.2.1. erro no cálculo da composição de custo unitário do serviço "Escada Tipo Caracol
(LEQUE) Ø 1,20 m", o qual gerou sobrepreço no serviço de R$ 912.005,18 (novecentos e doze
mil,cinco reais e dezoito centavos), conforme subitem 3.2 do Relatório de Auditoria;
9.1.1.2.2. ausência de itens referentes à "Mobilização e Desmobilização de Canteiro" e
"Administração da Obra" na planilha orçamentária do Edital n. 31/2010 (subitem 3.2 do Relatório de
Auditoria); NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: 9.1.2. do
Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Marcellus José Barroso Campêlo, e dos
pareceristas jurídicos, responsáveis pelo parecer prévio de que trata o art. 38, inciso VI, da Lei n.
8.666/1993, Sra. Maria Roza de Araújo, Sr. Duvani dos Santos Gomes e do Sr. Procurador do
Município de Manaus, cujo nome será identificado posteriormente pela 3ª Secob, sobre a falta de
justificativa sobre a não-adoção do parcelamento do objeto de que trata o art. 23, § 1º, da Lei n.
8.666/1993, de modo a ampliar a competitividade do certame e a assegurar a economia de escala;
NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: 9.1.3. da Sra.
Noêmia de Sousa Jacob, Superintendente Regional da Superintendência
Regional de Manaus/Caixa, do Sr. Hamilton César Pacheco Bandeira, Gerente Regional de
Sustentação ao Negócio Governo/Superintendência Regional de Manaus/Caixa, bem como do Sr. Luiz
Henrique Delattre, engenheiro responsável pelo Laudo de Análise Técnica de Engenharia da Caixa, em
decorrência das informações constantes do referido Laudo de Análise Técnica de Engenharia que
atestou a completude do projeto básico que subsidiou o processo licitatório do Edital n. 31/2010-
CLSEMINF/ PM, apesar das suas inconsistências e deficiências, como a falta de especificações de
serviços em decorrência da inexistência/insuficiência de projeto estrutural (subitem 3.1. do Relatório
de Auditoria); NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
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Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: 9.1.4. do Sr.
Americo Gorayeb Junior, Secretário Municipal de Infraestrutura de
Manaus/AM, pela aprovação técnica e pela aprovação do projeto básico sem atentar para as
respectivas deficiências e inconsistências, segundo o detalhamento constante do subitem 3.1 do
Relatório de Auditoria; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: 9.2. promover
a oitiva da Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., vencedora
do certame, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, manifeste-se quanto às
inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, consignadas
nos subitens 9.1.1.2.1 e 9.1.1.2.2 deste Acórdão; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: 9.3. determinar
à 3ª Secob que:
9.3.1. promova a juntada da documentação relacionada às disposições do subitem 9.4.1 do
Acórdão n. 1.924/2010  Plenário, bem como deste Acórdão, com Relatório e Proposta de Deliberação
que o sustentam, ao TC n. 000.278/2010-6, para que nele seja analisada, em confronto com os demais
elementos, o respectivo cumprimento da determinação sobre a comprovação da titularidade dos
terrenos destinados aos Residenciais Parque dos Buritis I e II, na cidade de Manaus/AM;
9.3.2. encaminhe, anexo às notificações das audiências consignadas neste decisum, cópia
deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação, bem como do Relatório de
Auditoria (Peça n. 23), aos responsáveis relacionados no subitem 9.1 retro, a fim de subsidiar a
resposta às respectivas audiências;
9.3.3. identifique o nome do Procurador do Município que assinou, em conjunto com a Sra.
Maria Roza de Araújo e Sr. Duvani dos Santos Gomes, o parecer jurídico constante das páginas 189 e
190 da Peça n. 15, e inclua-o na notificação a que se refere a audiência do subitem 9.1.2 deste
Acórdão;
9.3.4. dê prioridade na instrução destes autos; NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: MINISTÉRIO DAS
CIDADES (VINCULADOR): 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da
Proposta de
Deliberação que o fundamentam, ao Ministério das Cidades; PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
*********

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.028-31/2011-PL   Data: 3/8/2011
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Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO
NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.5. comunicar à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no
disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei n. 12.309/2010 (LDO 2011), no Edital da Concorrência
n. 31/2010, relativo aos serviços de implantação dos loteamentos residenciais de especial interesse
social Parque dos Buritis I e II  Bairro Santa Etelvina  Manaus/AM (PT 16.451.1128.10S6.0010 2011 
Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários na Região Norte).
PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 002.810/2011-5   Deliberação: AC-2.731-43/2011-PL   Data: 19/10/2011
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Fiscalização de Obras 3: Os Ministros
do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso
V, alínea e, e 183, inciso I, alínea d, do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução n.
155/2002, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação,
para que os Srs. Luiz Henrique Delattre, Noemia de Sousa Jacob e Hamilton César Pacheco Bandeira
apresentem suas razões de justificativa atinentes às audiências realizadas em cumprimento ao subitem
9.1.3 do Acórdão n. 2.028/2011 - Plenário: NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0
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Parede Interna de Divisa das Casas (08 blocos de 28 unidades habitacionais). 

A3 = paredes internas de divisa das casas; A2 = paredes internas área de alvenaria dos quartos; A1 = paredes 

internas de alvenaria dos banheiros; AT = área total de paredes internas. 

A3 = 2 x Comprimento x Altura x (Qtde de Casas -2) 

A3 = 2 x 6,40 x 2,60 x (28-2). 

A3 = 865,28 m²  

AT = A1 + A2 + A3 

AT = 204,96 + 561,23 + 865,28 

AT = 1.631,47 m² 

 

A fórmula correta seria A3 = 1 (são duas meias paredes divisórias internas, uma vez que as paredes fazem 

divisa com outras unidades) x comprimento x altura x quantidade de casas contabilizando os dois pavimentos-

2 (duas paredes externas das laterais dos blocos que não são divisórias e possuem previsão de bloco 

estrutural), resultando nos seguintes valores: 

 

A3 = 1 x (6,40 + 1,35/2 da parede divisória da área de serviço que não foi contabilizada) x 2,60 x (28-2) = 

478,27 m². 

A área total então seria de: AT = 204,96 + 561,23 +478,27 = 1244,46 m².  

A diferença a menor seria de (1.631,47 - 1244,46) x 8 (qtde de blocos de 28 unidades) = 3.096,08 m². 

 

Repetindo-se o procedimento de cálculo acima para os blocos de 30 de e de 32 unidades, verificar-se-iam os 

seguintes valores: 

 

Parede Interna de Divisa das Casas (01 bloco de 30 unidades habitacionais) 

A3 = 2 x Comprimento x Altura x (Qtde de Casas -2) 

A3 = 2 x 6,40 x 2,60 x (30-2).  

A3 = 931,84 m². Correto: 1 x (6,40+1,35/2) x 2,60 x (30-2) = 515,06m² 

                        AT = A1 + A2 + A3 

                        AT = 219,60 + 601,32 + 931,84 

                        AT = 1.752,76 m². Correto seria: AT = 219,60 + 601,32 + 515,06  = 1.335,98 m². 
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A diferença a menor seria de (1.752,76 - 1.335,98) x 1 (qtde de blocos de 30 unidades) = 416,78 m² 

Parede Interna de Divisa das Casas (03 blocos de 32 unidades habitacionais) 

A3 = 2 x Comprimento x Altura x (Qtde de Casas -2) 

A3 = 2 x 6,40 x 2,60 x (32-2) 

A3 = 998,40 m². Correto: 1 x (6,40+1,35) x 2,60 x (32-2) = 551,85 m² 

                        AT = A1 + A2 + A3 

                        AT = 234,24 + 641,41 + 998,40 

                        AT = 1.874,05 m² Correto seria: AT = 234,24 + 641,41 + 551,85m² = 1427,50m² 

 

A diferença a menor seria de (1.874,05 - 1427,50) x 3 (qtde de blocos de 32 unidades) = 1339,65m² 

 

Do exposto, conclui-se que foram quantificados a mais um total de: Soma das áreas = 1339,65 + 416,78 + 

3096,08 = Total = 4852,51 m². 

 

A diferença de valor seria: 4.852,51 m² x R$ 23,08 (custo unitário) = R$ 111.995,93. 
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DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT P. TOTAL PREÇO TCU P. TOTAL TCU REFERÊNCIA
Sobrepreço 

Unitário

Sobrepreço 

Global

Alvenaria em bloco cerâmico estrutural 14X19X29CM, 

1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:3 

(cimento e areia), incluso Aço CA-60

m2     81.509,76                48,06    3.917.562,84                49,28    4.016.791,84  74110/1 - SINAPI -2,47%      (99.229,00)

Concreto estrutural FCK=20 MPa (1:1,5:3) - preparo 

com betoneira

m3       4.969,02              600,29    2.982.840,59              771,58    3.834.015,97  23437/5 - SINAPI -22,20%    (851.175,38)

Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 E=5,0 

cm, regularizado

m2     58.806,08                41,56    2.444.127,70                42,85    2.519.797,89  23744/001 - SINAPI -3,00%      (75.670,19)

Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200KG/m2, 

vãos até 3,50m/E=8cm, c/ lajotas e CAP. c/ Conc. 

FCK=20MPA, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento 

(REAPR.3X) e ferragem negativa

m2     22.281,00              109,33    2.435.870,33              111,74    2.489.749,73  74202/2 - SINAPI -2,16%      (53.879,40)

Sistema Modular de Tratamento de Esgoto 

Doméstico - Bacia 2

un.              1,00    2.260.500,00    2.260.500,00    2.330.485,08    2.330.485,08  Especificação no projeto -3,00%      (69.985,08)

Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m m       1.960,00           1.035,28    2.029.139,00              569,97    1.117.133,82  10830.8.10.7.PMM c/ 

correção do coef. da 

chapa de aço 

81,64%     912.005,18 

Concreto Celular espumoso M3       4.003,84              441,70    1.768.496,13              455,38    1.823.248,77 -3,00%      (54.752,64)

Fornecimento de areia asfalto usinado a quente - 

A.A.U.Q. I

T       4.131,49              365,74    1.511.040,82              429,91    1.776.170,19  73849/1 - SINAPI -14,93%    (265.129,36)

Armação CA-50/CA-60 p/ estrutura kg   184.266,80                  7,91    1.458.011,06                  7,86    1.448.534,21  68625/2 - SINAPI 0,65%         9.476,84 

Alvenaria de vedação com bloco cerâmico, 9 x 19 x 

29 cm, espessura de parede 9 cm, juntas de 10 mm 

com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem 

peneirar traço 1:1:5,5

m2     43.589,28                28,85    1.257.550,73                29,00    1.263.903,87  Composição da 

SEMINF/PM c/ insumos do 

SINAPI 

-0,50%        (6.353,14)

Armação Aço CA-50/CA-60 para baldrame kg   146.376,86                  7,69    1.125.272,11                  7,76    1.135.587,87  68624/3 - SINAPI -0,91%      (10.315,76)

Concreto não estrutural, consumo mínimo de 150 kg 

cimento/m³ (1:4:5)

m3       2.272,88              447,74    1.017.653,61              469,50    1.067.115,31  74004/1 - SINAPI -4,64%      (49.461,70)

Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, 

E=5mm

m2     57.981,19                16,89       979.157,35                23,47    1.360.657,75  74088/1 - SINAPI c/ a 

substituição do insumo de 

telha de 6 mm p/ 5mm. 

-28,04%    (381.500,40)

Estrutura de madeira ancorada em laje/parede para 

telha estrutural de fibrocimento

m2     57.981,19                16,61       963.212,52                17,13       993.033,58  68593/4 - SINAPI -3,00%      (29.821,06)

Piso cimentado liso (queimado), traço 1:3 (cimento e 

areia), espessura 1,5cm, preparo manual

m2     40.290,50                23,73       955.892,11                24,46       985.486,53  73991/2 - SINAPI -3,00%      (29.594,42)

Compactação de aterro M3   248.797,28                  3,68       914.330,00                  2,98       740.643,88  2 S 01 511 00 - 

Compactação de aterros a 

100% proctor normal - 

SICRO 

23,45%     173.686,13 

Calçada em concreto, e= 0,07m, com entarugamento M2     14.749,30                60,88       897.863,64                62,81       926.421,79 39231 - SINAPI -3,08%      (28.558,16)

Pintura interna e externa em PVA com duas demãos, 

sem massa corrida

m2     99.491,84                  8,16       812.102,14                  9,94       988.538,68  73750/1 - SINAPI 

adaptada 

-17,85%    (176.436,54)

Sistema Modular de Tratamento de Esgoto 

Doméstico - Bacia 1

un.              1,00       811.000,00       811.000,00       836.108,56       836.108,56  Especificação no projeto -3,00%      (25.108,56)

Lançamento manual de concreto em estruturas, 

incluindo vibração

m3       6.307,18              111,98       706.246,48              115,44       728.111,87  74157/2 - SINAPI -3,00%      (21.865,39)

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto 

para dreno, concreto armado, Ø 600 mm, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia sem peneirar no 

traço 1:3

m       2.632,35              262,95       692.176,43              226,49       596.203,13  73879/4 c/ insumo 7762 - 

SINAPI 

16,10%       95.973,30 

Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga, 100Kg/m², 

vãos até 3,50 m/E=8cm, lajotas e CAP. c/ Conc. 

Fck=20MPa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento 

(REAPR.3X) e ferragem negativa

m2       6.902,00                97,31       671.650,88                99,37       685.863,18  74202/1 - SINAPI -2,07%      (14.212,30)

Janela de correr em ferro tipo veneziana, 02 folhas, 

linha popular

un       2.100,00              311,94       655.068,75              321,62       675.403,80  73984/2 - SINAPI -3,01%      (20.335,05)

Escavação, carga e transporte em solo de 1ª 

categoria, utilizando motoescreiper de 13 m³, 

incluindo trator pusher, distância até 100 m

M3   226.327,60                  2,86       647.862,76                  5,72    1.295.007,60  74154/1 - SINAPI -49,97%    (647.144,84)

Forma tábuas 3A p/ vigas e pilares (sem 

reaproveitamento)

m2       8.023,00                70,78       567.827,83                73,86       592.541,85  73993/1 - SINAPI -4,17%      (24.714,03)

Alvenaria estrutura com bloco cerâmico, tipo 

canaleta, 14 x 19 x 29 cm, espessura de parede 14 

cm, juntas de 10 com argamassa mista de cimento, 

saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5

m     54.746,76                  9,93       543.361,59                10,23       560.184,07  Adotada a composição da 

SEMINF/PM 

-3,00%      (16.822,47)

Meio-fio com sarjeta, executado c/ extrusora 

(SARJETA 30X8CM)

m     14.701,52                36,18       531.827,49                37,66       553.597,70  74237/1 - SINAPI -3,93%      (21.770,22)

EDITAL - CONC. Nº 31/2010 ANÁLISE - SECOB-3
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DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT P. TOTAL PREÇO TCU P. TOTAL TCU REFERÊNCIA
Sobrepreço 

Unitário

Sobrepreço 

Global

EDITAL - CONC. Nº 31/2010 ANÁLISE - SECOB-3

Transporte de qualquer material, menos rocha, com 

DMT até 1 km

M3   132.184,82                  3,99       527.086,97                  5,75       760.597,47  Composição da 

SEMINF/PM c/ insumo do 

SINAPI 

-30,70%    (233.510,50)

Escoramento Descontínuo m2     28.827,03                16,86       486.095,79                17,41       501.888,31  23422/2 - SINAPI -3,15%      (15.792,51)

Cabo de Alumínio 1/0, 2/0 ou 4/0 KG     15.335,80                30,94       474.451,31                34,86       534.577,01  Composição da 

SEMINF/PM adicionado o 

Insumo 0842 - SINAPI 

-11,25%      (60.125,70)

Porta Metálica, de abrir, veneziana completa 80 X 

210cm -colocada

un       2.800,00              169,18       473.690,00              189,99       531.980,51  24167/2 - SINAPI -10,96%      (58.290,51)

Pintura com tinta esmalte 2 demãos sobre 1 demão 

zarcão p/ esquadria de ferro 

m2     24.861,74                18,84       468.333,03                19,42       482.832,62 6067 - SINAPI -3,00%      (14.499,59)

Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 

1,5cm, preparo manual

m2     28.342,30                15,94       451.705,41                16,53       468.612,18  73927/3 - SINAPI -3,61%      (16.906,78)

Piso Cimentado simples, e=0,02m m2     16.936,96                25,60       433.586,18                28,05       475.166,40  73922/3 - SINAPI -8,75%      (41.580,22)

Transformador em poste 150 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta 

tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V

UN            29,00         14.857,61       430.870,76         11.780,60       341.637,39  73857/3 - SINAPI 26,12%       89.233,38 

Fôrma de madeira comum para fundação 

reaproveitamento 5X

m2     14.745,33                29,18       430.195,00                30,19       445.224,05 5651 - SINAPI -3,38%      (15.029,04)

Limpeza final da obra m2   188.825,01                  2,25       424.856,27                  1,26       238.472,01 9537 - SINAPI 78,16%     186.384,26 

Eletricista ou oficial eletricista h     22.934,00                17,43       399.624,95                17,96       411.997,34 2436 - SINAPI -3,00%      (12.372,39)

Escavação, carga e transporte em solo de 1ª 

categoria, utilizando motoescreiper de 13 m³, 

incluindo trator pusher, distância até 100 m

M3     96.997,54                  4,11       398.902,38                  5,72       555.003,24  74154/1 - SINAPI -28,13%    (156.100,86)

Imprimação asfáltica M2     82.629,91                  4,39       362.538,73                  3,72       307.742,13 72945 - SINAPI 17,81%       54.796,60 

Módulo Típico > Poço de visita em alvenaria para 

rede de esgoto sanitário, diâmetro de 1,20 m - 

profundidade até 2,00 metros

un            75,00           4.809,01       360.675,94           4.935,61       370.170,38  74214/ 1 - SINAPI -2,56%        (9.494,44)

Transporte de material de 1a. Categoria DMT até 5 

km

M3     16.112,84                22,34       359.920,56                  9,32       150.128,18  Composição DNIT p/ 

caminhão basculante de 6 

m³, portanto, idêntica à 

adotada na composição da 

SEMINF/PM. 

139,74%     209.792,38 

Meio-fio com fornecimento M       8.656,20                40,74       352.631,95                36,38       314.912,56 72967 - SINAPI 11,98%       37.719,38 

Sarjeta, E= 0,08m, L= 0,40m M       8.656,20                40,36       349.385,87                41,59       359.979,75  74012/1 - SINAPI -2,94%      (10.593,88)

Aterro manual compactado c/ material importado m3       6.262,72                55,65       348.520,37                53,12       332.677,03  68684/1 - SINAPI 4,76%       15.843,34 

Elaboração de projeto executivo de drenagem e 

terraplenagem

M2     34.353,24                  9,96       342.244,15                10,27       352.840,03  Ok. Projetos executivos 

ao custo de 0,55% do 

valor total da obra. 

-3,00%      (10.595,88)

Armadura de tela de aço CA-60, tipo Telcon Q-61 

(diâmetro do fio: 4,20mm)

kg     48.558,08                  6,74       327.160,06                  7,27       352.933,14  73994/1 - SINAPI -7,30%      (25.773,08)

Fio isolado pvc 750V 2,5 mm² m     85.590,00                  3,68       314.543,25                  3,79       324.281,51  74117/1 - SINAPI -3,00%        (9.738,26)

Janela tipo sassazaki 1,0 x 1,0 m un       1.536,00              201,94       310.176,00              223,50       343.294,83 6126 - SINAPI -9,65%      (33.118,83)

Fôrma metálica com fechamento em compensado m2     99.491,84                  3,10       308.424,70                  3,20       317.973,53 Composição SEMINF/PM -3,00%        (9.548,83)

Basculante tipo sassazaki 1,00 x 0,60 m un       2.450,00              122,70       300.615,00              160,50       393.227,80  6103 - adaptada c/ 

insumo 11190 - SINAPI 

-23,55%      (92.612,80)

Locação de obra - casas m2     49.146,10                  5,88       288.733,34                  6,08       298.939,21  00050/ORSE - Locação 

de construção de 

edificação até 200m2, 

inclusive execução de 

gabarito de madeira 

-3,41%      (10.205,88)

Tubo PVC Esgoto Serie R DN 150mm - fornecimento 

e instalação

m       5.919,50                47,53       281.324,24                49,05       290.339,17  74168/1 - SINAPI -3,10%        (9.014,94)

Vaso sanitário louça BR c/ caixa descarga plástica 

externa

un       1.562,00              176,63       275.888,25              202,93       316.979,14  73947/11 - SINAPI -12,96%      (41.090,89)

Tubo galvanizado D=2" m       5.804,00                46,25       268.435,00                47,68       276.745,75 Composição SEMINF/PM -3,00%        (8.310,75)

Encanador ou bombeiro hidráulico h     25.888,00                10,23       264.704,80                10,54       272.900,06  2696 - SINAPI -3,00%        (8.195,26)

Espalhamento de terra em camadas no aterro 

utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m

M3   323.325,14                  0,81       262.701,68                  1,11       358.335,43  74034/1  - SINAPI c/ a 

exclusão do material. 

-26,69%      (95.633,76)

Fio isolado PVC 750V 4 mm2, fornecimento e 

instalação

m     58.240,00                  4,44       258.440,00                  4,57       266.441,30  74116/1 - SINAPI -3,00%        (8.001,30)

Fornecimento e assentamento tubo de concreto para 

dreno, concreto armado, Ø 1200 mm, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 

1:3

m          261,66              955,56       250.032,48              829,50       217.046,66  73879/9 c/ insumo 7766 

adicionada à composição 

73482- SINAPI 

15,20%       32.985,82 

Sarjeta, E= 0,08m, L= 0,40m M       6.093,10                40,74       248.217,66                41,59       253.389,78  74012/1 - SINAPI -2,04%        (5.172,12)

Meio-fio com fornecimento M       6.093,10                40,36       245.932,75                37,49       228.419,86 72967 - SINAPI 7,67%       17.512,89 

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 

60cm com tampa H= 60

un       2.443,00                98,25       240.024,75              101,29       247.455,92  74166/1 - SINAPI -3,00%        (7.431,17)

Escavação manual de valas H <= 1,50 m m3       9.995,92                22,65       226.407,59                23,13       231.227,27 73481 - SINAPI -2,08%        (4.819,68)
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DESCRIÇÃO UNID QUANT. P. UNIT P. TOTAL PREÇO TCU P. TOTAL TCU REFERÊNCIA
Sobrepreço 

Unitário

Sobrepreço 

Global

EDITAL - CONC. Nº 31/2010 ANÁLISE - SECOB-3

Fio isolado PVC 750V 10 mm2, fornecimento e 

instalação

m     31.500,00                  6,99       220.106,25                  7,20       226.920,74  74172/1 - SINAPI -3,00%        (6.814,49)

Calçada com 0,50m de largura em concreto simples 

(1:3:4) e alvenaria

m2       8.409,12                22,26       187.208,03                22,95       193.003,99 68059 - SINAPI -3,00%        (5.795,96)

Fornecimento e assentamento tubo de concreto para 

dreno, concreto armado, Ø 800 mm, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 

1:3

m          574,98              393,88       226.470,25              352,30       202.565,85  73720 c/ insumo 7763 

adicionada à composição 

73482- SINAPI 

11,80%       23.904,40 

Alvenaria bloco de concreto canaleta 15x20x40cm, 

cim/cal/areia 1:0,5:11 (vedação)

m2       3.681,28                48,99       180.336,70                50,52       185.967,37  73998/3 - SINAPI -3,03%        (5.630,67)

Ajudante de encanador h     25.888,00                  8,33       215.517,60                  8,58       222.190,02  6116 - SINAPI -3,00%        (6.672,42)

Reaterro compactado de valas com placa vibratória m3     14.678,88                11,95       175.412,62                19,61       287.911,76  73964/2 - SINAPI -39,07%    (112.499,14)

TOTAL -2.275.493,72

Desconto: -3,68%
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Código Composição SINAPI 73879/4 - adaptada Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)

73467

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA 

MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP CHP 0,03273 98,58 3,23

73501

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 

640/18 S/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP CHP 0,0284 80,86 2,30

73502

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE 

AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP CHP 0,2544 77,61 19,74

4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL h 0,10082 15,95 1,61

4750 PEDREIRO h 0,3108 8,18 2,54

6111 SERVENTE OU OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO h 1,159 6,03 6,99

7762

TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 600MM 

P/ÁGUAS PLUVIAIS m 1,02 134,57 137,26

73482 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 m³ 0,006 345,99 2,08

175,75

226,49

Código Composição SINAPI 73879/6 - adaptada Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)

73467

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA 

MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP CHP 0,05296 98,58 5,22

73501

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 

640/18 S/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP CHP 0,046 80,86 3,72

73502

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE 

AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP CHP 0,4116 77,61 31,94

4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL h 0,16195 15,95 2,58

4750 PEDREIRO h 0,5028 8,18 4,11

6111 SERVENTE OU OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO h 1,8748 6,03 11,32

7763

TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 800MM 

P/ÁGUAS PLUVIAIS m 1,02 204,84 208,94

73482 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 m³ 0,016 345,99 5,54

273,37
352,30

Código Composição SINAPI 73879/9 - adaptada Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)

73467

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHÃO CARROCERIA 

MERCEDES BENZ - 1418/48 184 HP CHP 0,11117 98,58 10,96

73501

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 

640/18 S/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP CHP 0,0965 80,86 7,80

73502

CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE 

AUTOPROPELIDO MADAL - MD 10A 45 HP CHP 0,864 77,61 67,06

4083 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL h 0,34164 15,95 5,45

4750 PEDREIRO h 1,0555 8,18 8,63

6111 SERVENTE OU OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO h 3,9355 6,03 23,76

7766

TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE CA-2 PB NBR-9794 DN 1200MM 

P/ÁGUAS PLUVIAIS m 1,02 495,55 505,47

73482 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 m³ 0,042 345,99 14,54

643,67

829,50

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para dreno, concreto armado, Ø 600 mm, rejuntado com argamassa 

de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 (m)

Custo Total (R$)

Preço Total (R$)

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para dreno, concreto armado, Ø 800 mm, rejuntado com argamassa 

de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 (m)

Custo Total (R$)
Preço Total (R$)

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para dreno, concreto armado, Ø 1200 mm, rejuntado com argamassa 

de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 (m)

Custo Total (R$)

Preço Total (R$)
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Código Composição SICRO Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)
E403 CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ h 0,06128 114,62 7,02
T701 SERVENTE h 0,01402 9,96 0,14

7,16

9,23

Código

Composição SINAPI 72967 incluindo insumo de transporte do 

material Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)
367 AREIA GROSSA m³ 0,0041 41 0,17

370 AREIA MEDIA m³ 0,0011 40,06 0,04

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA h 0,0025 8,18 0,02

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 kg 2,8182 0,56 1,58

4059

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 100 X 30 X 15 X 

12CM m 1,02 16 16,32

4718 PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM m³ 0,0038 195 0,74

4721 PEDRA BRITADA Nº 1 OU 19 MM m³ 0,0018 201,89 0,36

4750 PEDREIRO h 0,1825 8,18 1,49

6115 AJUDANTE h 0,4173 6,03 2,52

22800.9.1.1.PMM

CAMINHÃO basculante, diesel, potência 160 HP (119 kW), capacidade 

carga útil 7,6 t, caçamba 5 m³- vida útil 10.000 h h 0,1 49,9 4,99

28,23

36,39

Código Composição - SEMINF/PM Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)
4750 PEDREIRO h 0,66 8,18 5,40

6111 SERVENTE h 0,66 6,03 3,98

73550 ARGAMASSA mista de cimento, argila e areia sem peneirar traço 1:1:5,5 m³ 0,0083 311,66 2,59

*Revista Guia da 

Construção - 

Fev.2010

BLOCO CERÂMICO de vedação 9 x 19 x 29 (comprimento: 290 mm / 

largura: 90 mm / altura: 190 mm) Unid. 17 0,62 10,54

22,51

29,00

Código Composição - 73954/ 2 adaptada Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO h 0,4 6,03 2,41

3767 LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA Unid. 0,4 0,3 0,12

4783 PINTOR h 0,45 8,18 3,68

7345 TINTA LATEX PVA Unid. 0,225 6,66 1,50

7,71
9,94

Preço Unitário (R$)

Preço Total (R$)

Meio-fio com fornecimento (m)

Custo Unitário (R$)

Transporte de material de 1a. Categoria DMT até 5 km (m³) - SICRO

Custo Total (R$)

Alvenaria de vedação com bloco cerâmico, 9 x 19 x 29 cm, espessura de parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa 

mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5 (m²)

Custo Unitário (R$)

Preço Unitário (R$)

* Não havia referência de custo deste bloco para o Estado do Amazonas. No entanto, pela referida publicação, foi

verificado que os custos dos blocos cerâmicos no Estado do Pará, de forma geral, eram aproximadamente 25% inferiores

aos praticados no Estado do Amazonas. Logo, foi aplicado o fator de 1,25 ao custo do bloco cerâmico praticado no Estado

do Amazonas (R$ 0,50/un), baseado na referência da citada revista. Destaca-se que não há referência de custo deste

material no SINAPI.

Pintura interna e externa em PVA com duas demãos, sem massa corrida (m²)

Custo Unitário (R$)
Preço Unitário (R$)
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Código Composição - 6103 adaptada Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)

6013

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NÃO 

PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO h 0,004 357,95 1,43

6028

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NÃO 

PENEIRADA), PREPARO MECÂNICO Unid. 0,004 357,94 1,43

617

BASCULANTE EM CANTONEIRA DE FERRO 5/8" X 1/8" - LINHA 

POPULAR - 60 X 100CM Unid. 1,00 108,85 108,85

4750 PEDREIRO h 1,2 8,18 9,82

6111 SERVENTE h 0,5 6,03 3,02

124,54

160,50

Código Composição - 74034/1 adaptada Unid. Coef.

Custo 

Unitário (R$)

Custo Total 

(R$)
74036/001 TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR h 0,0079 108,68 0,86

0,86

1,11

Basculante tipo sassazaki 1,00 x 0,60 m (unid.)

Custo Unitário (R$)

Preço Unitário (R$)

Espalhamento de terra em camadas no aterro utilizando trator sobre esteiras, distância até 30 m (m³)

Custo Unitário (R$)

Preço Unitário (R$)
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GRUPO II – CLASSE V – Plenário 

 

TC 002.810/2011-5  

Natureza: Relatório de Auditoria 

Entidades: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades – MICI, 

Município de Manaus/AM e Caixa Econômica Federal – Caixa.  

Interessado: Congresso Nacional.  

 

SUMÁRIO: AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

DECORRENTE DO ACÓRDÃO N. 2.435/2010 – PLENÁRIO. 

FISCALIZAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 

DE UNIDADES HABITACIONAIS. PROJETO BÁSICO 

DEFICIENTE. ORÇAMENTO INCOMPLETO OU 

INADEQUADO. NÃO-ADOÇÃO DE PARCELAMENTO DO 

OBJETO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS.  

A elaboração do projeto básico deficiente, que não contempla todos 

os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão 

adequado, para bem caracterizar a obra em sua totalidade, a 

inadequação do orçamento das obras, bem como a não-adoção do 

parcelamento do objeto, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993, ensejam a promoção de audiência das partes, a fim de 

que se manifestem sobre tais ocorrências.  

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se da Auditoria de Conformidade efetivada no por 

equipe da 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras – 3ª Secob, em cumprimento ao Acórdão n. 

2.435/2010 – Plenário, na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, na Caixa Econômica 

Federal e na Prefeitura de Manaus/AM, com o objetivo de verificar a regularidade da implantação de 

loteamentos residenciais de especial interesse social no aludido Município de Manaus/AM, nos termos 

da Portaria/3ª Secob n. 146/2011 (Peça n.1). 

2. Os trabalhos de auditoria foram centralizados na avaliação da regularidade do Edital da 

Concorrência Pública n. 31/2010, 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46626907.
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a 

construção de 512 unidades habitacionais em paredes de concreto celular, sendo que 109 unidades na 

área do Parque dos Buritis I e 403 unidades na área do Parque Buritis II, além de canteiro de obras 

para a apoio à execução das 109 unidades no Buritis I. O total do Contrato de Repasse é de R$ 

8.701.875,00, dos quais R$ 8.287.500,00 são recursos federais e R$ 414.375,00 correspondem à 

contrapartida municipal;  

 7.2. Contrato de Repasse – CR n. 0218.698-31/2007 (Peça n.18, p. 94/100): visa à 

implementação de ações relativas a intervenções em favelas, com a remoção de palafitas da Bacia do 

Tarumã e construção de unidades habitacionais. Esse ajuste engloba várias intervenções de 

urbanização em assentamentos precários em outros pontos do Município de Manaus/AM (Comunidade 

Deus é Fiel e Vila Popular Bariri). O valor do ajuste é de R$ 36.997.480,00, sendo R$ 31.447.858,00 a 

título de repasse da União e R$ 5.549.622,00 de contrapartida municipal. Está prevista a implantação 

de 700 unidades habitacionais geminadas em alvenaria de bloco estrutural cerâmico no Loteamento 

Residencial Parque dos Buritis II, totalizando R$ 19.450.012,75. 

 7.3. Termo de Compromisso n. 0302.560-69/2009, por vezes também chamado nos autos 

de Contrato de Repasse (Peça n.18, p. 240/247): compreende obras de habitação, urbanização e 

infraestrutura no Loteamento do Parque dos Buritis II. O plano de trabalho prevê a execução de 350 

casas geminadas verticalizadas em parede de tijolo estrutural cerâmico, compostas de dois quartos, 

sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Além disso, há previsão de execução de toda a urbanização e 

infraestrutura destas 350 unidades, bem como das outras 1.212 unidades habitacionais (512 + 700) 

previstas nos Contratos de Repasse ns. 0192.785-24/2006 e 0218.698-31/2007. O total do Termo de 

Compromisso é de R$ 24.646.522,22, dos quais R$ 22.181.870,00 de recursos federais e R$ 

2.464.652,22 a título de contrapartida.   

 7.4. Recursos Próprios: o Município de Manaus/AM utilizará recursos próprios, no 

montante de R$ 11.104.590,06, para a execução de obras no Loteamento Residencial Parque dos 

Buritis II, sendo elas: (i) rede de distribuição elétrica primária e secundária; (ii) rede de esgoto 

sanitário da Bacia 2; (iii) perfuração de 02 poços tubulares profundos (200 m); (iv) 02 reservatórios de 

acumulação de água com capacidade de 750 e 250 m³; e (v) sistema de abastecimento de água potável.  

8. A equipe de auditoria destacou ainda que o Contrato de Repasse n. 0192.785-24/2006, 

objeto da presente fiscalização, também já foi auditado nos autos do TC n. 000.278/2010-6, ocasião 

em que o TCU proferiu o Acórdão n. 1.924/2010 – Plenário. No referido decisum, este Colegiado 

assim decidiu, in verbis:  

 „9.1. fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 45 da Lei n. 

8.443/1992, o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da ciência deste Acórdão, para que o 

Município de Manaus/AM, relativamente ao Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006, adote as 

seguintes medidas corretivas relativas à meta de construção das 373 unidades habitacionais 

previstas para o loteamento Parque Residencial dos Buritis II, localizado na gleba denominada 

Piqui do Rio Branco, no Picadão do Rio Branco, s/n., Santa Etelvina, Manaus/AM: 

9.1.1. apresente projeto, devidamente aprovado por autoridade competente, que contemple a 

implantação, a infraestrutura, o orçamento atualizado da obra e todos os serviços necessários 

para garantir a plena funcionalidade do empreendimento, elaborado com base nos estudos de 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46626907.
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viabilidade técnica, econômica e ambiental, nos termos do art. 6º, inciso IX, da Lei n. 

8.666/1993, no prazo de 45 dias a contar da ciência do Acórdão de 04/08/2010; 

9.1.2. após atendida a medida saneadora acima, informe a este Tribunal, no prazo de 60 

(sessenta) dias a contar da ciência deste Acórdão, as providências a serem adotadas em relação 

ao Contrato n. 052/2008, considerando a possibilidade de alterações de quantitativos de serviços 

e de soluções de engenharia que venham a descaracterizar o objeto inicialmente licitado; 

9.1.3. assegure, formalizando no Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006, o montante e a 

origem dos recursos necessários à execução das obras em sua totalidade, incluindo as obras de 

infraestrutura; 

(...) 

9.4. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do 

Regimento Interno/TCU, ao Município de Manaus/AM que: 

9.4.1. providencie, em relação ao Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006, a comprovação, 

junto à Caixa Econômica Federal, da titularidade dos terrenos dos loteamentos Parque dos 

Buritis I e II, mediante a apresentação dos documentos previstos nos itens 4.1.1 e 4.2 da 

Instrução Normativa n. 47, de 8 de outubro de 2008, do Ministério das Cidades (Obras realizadas 

em terrenos não desapropriados); 

9.4.2. em licitações e contratos que envolvam recursos federais: 

9.4.2.1. elabore, nos termos do art. 6º, inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, projeto básico da 

totalidade do empreendimento de forma a assegurar a conclusão da obra e o atingimento dos 

objetivos propostos, a fim de evitar a ocorrência de projeto básico deficiente ou desatualizado; 

9.4.2.2. abstenha-se de fazer exigências de habilitação e qualificação dos licitantes em 

desconformidade com os termos da Lei n. 8.666/1993, lembrando que as exigências adotadas 

devem manter vínculo com a referida norma lei e estar justificadas no processo, sob pena de 

serem consideradas restritivas à competitividade do certame; 

9.4.2.3. faça constar dos editais de licitações a composição do BDI utilizado para o orçamento de 

referência e cláusulas que exijam dos licitantes o detalhamento analítico do BDI de suas 

propostas, tendo em vista o disposto no art. 6º, inciso IX, alínea f , c/c art. 7º, § 2º, inciso II, da 

Lei n. 8.666/1993, bem como na jurisprudência do TCU, como por exemplo no Acórdão n. 

325/2007 – Plenário; 

9.4.2.4. faça constar dos editais de licitações e respectivos contratos cláusulas que estabeleçam 

os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços e de critérios de atualização 

monetária, contendo expressamente o índice de reajuste contratual a ser adotado no referido 

instrumento, observado o disposto no art. 1º, parágrafo único, inciso III, e art. 2º, § 1º, ambos da 

Lei n. 10.192/2001; 

9.4.2.5. observe, para efeito do cumprimento dos limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei n. 

8.666/1993, que o cálculo do percentual de alteração contratual deve ser obtido a partir de 

comparação dos valores acrescidos/suprimidos com o valor inicialmente contratado, ambos 

referentes à mesma data.” 

9. Ante o teor da deliberação acima reproduzida, a equipe de auditoria, considerando que nos 

autos do TC n. 000.278/2010-6 não foram verificadas as respostas sobre o cumprimento das 

disposições do aludido decisum e tendo em vista que o objeto do mencionado processo é, em parte, o 

mesmo que foi auditado nesta fiscalização, solicitou à Prefeitura de Manaus/AM informações acerca 

das determinações relativas ao projeto básico (Ofício de Requisição n. 01-57/2011, Peça n. 15, p. 1 e 

seguintes). 

10. A seguir, transcrevo excerto do Relatório de Auditoria (Peça n.23) no qual consta o exame 

da resposta encaminhada pela Prefeitura de Manaus/AM quanto ao atendimento das medidas 

constantes do citado Acórdão n. 1.924/2010 – Plenário: 

“Em resposta, a Prefeitura de Manaus/AM, por meio do Ofício n. 0426/2011-GSMI-

SEMINF/PM de 17/02/2011, informou que, no que tange ao Contrato de Repasse n. 192.785-

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46626907.
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24/2006, o Contrato n. 52/2008-SEMINF, que objetiva a construção de 512 casas, das quais 139 

a serem construídas no Loteamento Parque dos Buritis I e 373 no Picadão do Rio Branco – 

Loteamento Residencial Parque dos Buritis II, foi rescindido amigavelmente em 30/07/2010.  

Ademais, observou-se que o objeto do Contrato n. 52/2008-SEMINF foi inserido no Edital de 

Licitação n. 31/2010, juntamente com a previsão de contratação das obras de infraestrutura e 

urbanização de toda área do Loteamento Parque dos Buritis II, com recursos de outros ajustes 

(Contrato de Repasse n. 0218.698-31/2007 e Termo de Compromisso n. 0302.560-69/2009), 

garantindo a plena funcionalidade do empreendimento. No entanto, foram identificadas algumas 

falhas no projeto básico da obra, as quais estão descritas no Achado de Auditoria „Projeto Básico 

Deficiente ou Desatualizado‟. Conforme já abordado anteriormente, estas falhas não impedem a 

contratação e a execução do futuro contrato. 

Desta forma, entende-se que a rescisão contratual, juntamente com a publicação do Edital de 

Concorrência n. 31/2010, estabelecendo a contratação de todo o projeto da obra do Loteamento 

Parque dos Buritis II, atende parcialmente o estabelecido no item 9.1 do Acórdão n. 1.924/2010-

TCU – Plenário.  

Com relação ao item 9.4.2 do Acórdão, o qual trata da comprovação, junto à Caixa 

Econômica Federal, da titularidade dos terrenos dos loteamentos Parque dos Buritis I e II, 

ressalta-se que ambos os terrenos estão localizados em áreas ou zonas de especial interesse social 

– AEIS ou ZEIS, conforme pode ser verificado no art. 51 da Lei Municipal n. 846/2005, a qual 

dispõe sobre as Áreas de Especial Interesse Social – AEIS no Município de Manaus/AM. 

O Loteamento Parque dos Buritis I está localizado na AEIS – Residencial Parque dos Buritis, 

definida posteriormente pelo Decreto Municipal n. 8.499 de 05/06/2006, e o Loteamento Parque 

dos Buritis II localiza-se na AEIS Santa Etelvina. 

A Instrução Normativa n. 47, de 8 de outubro de 2008, do Ministério das Cidades (Obras 

realizadas em terrenos não desapropriados), embasando-se em dispositivos da Portaria 

Interministerial MP/MF/MCT n. 127 de 29/05/2008, estabelece que, para a comprovação de 

titularidade de terrenos inseridos em ZEIS instituída na forma prevista na Lei n. 10.257, de 10 de 

julho de 2001, devem ser apresentados os seguintes documentos: 

1. cópia da publicação, em periódico da Imprensa Oficial, da lei estadual, municipal ou 

distrital federal instituidora da Zeis; 

2. demonstração de que o imóvel beneficiário do investimento encontra-se na Zeis 

instituída pela lei referida no item anterior; e 

3. declaração firmada pelo chefe do poder executivo (governador ou prefeito) do ente 

federativo a que o convenente seja vinculado de que os habitantes da Zeis serão 

beneficiários de ações visando à regularização fundiária da área habitada para salvaguardar 

seu direito à moradia; 

A Prefeitura Municipal de Manaus/AM apresentou documentos relativos ao decreto de 

desapropriação da área do Loteamento do Parque dos Buritis I, mandado de imissão provisória 

da área do Loteamento do Parque dos Buritis II, publicação em periódico da Imprensa Oficial da 

lei municipal instituidora da AEIS Residencial Parque dos Buritis I e plantas de localização que 

comprovam a localização das respectivas áreas. Com relação à ZEIS Santa Etelvina, foi possível 

verificar que ela foi instituída mediante a Lei Municipal n. 846/2005. Não foi possível verificar a 

existência de declaração conforme item „c‟ da IN n. 47 de 08/10/2008, porém, detectou-se pelo 

Laudo de Aprovação do Empreendimento – LAE dos contratos de repasse celebrados com a 

CAIXA, que esta considerou as áreas regulares conforme parecer jurídico emitido pela área 

competente do órgão. Considerando que tal documento depende exclusivamente da declaração 

do Prefeito de Manaus/AM, e ainda que os esclarecimentos e documentos prestados pela 

Prefeitura de Manaus/AM afastam o risco de execução de benfeitorias em terrenos de 

titularidade de particulares com recursos federais, frente as exigências da IN n. 47 do Ministério 

das Cidades, entende-se que o item 9.4.1 do Acórdão também foi cumprido.  

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46626907.
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As determinações previstas no item 9.4.2 acima puderam ser verificadas mediante a análise do 

Edital de Concorrência n. 31/2010 – CL-SEMINF/PM. A análise realizada indica que a 

Prefeitura Municipal de Manaus/AM atendeu as determinações deste Tribunal, com exceção do 

item 9.4.2.1, uma vez que foram detectadas inconsistências no projeto básico da obra, conforme 

descritas no Achado de Auditoria „Projeto básico deficiente ou desatualizado‟, e, parcialmente, 

do item 9.4.2.4. 

Com relação ao item 9.4.2.2 do Acórdão, observou-se que no Edital n. 31/2010 foram 

utilizados critérios de habilitação e qualificação técnica em conformidade com as exigências da 

Lei n. 8.666/1993. No entendimento desta equipe de auditoria, os critérios adotados pela 

SEMINF/PM não possibilitariam a restrição de competitividade no certame licitatório, apesar de 

apenas 01 (uma) empresa ter apresentado proposta de preços. 

O item 9.4.2.3 do Acórdão trata de determinação para que a Prefeitura de Manaus/AM faça 

constar em seus editais de licitações a composição do BDI utilizado para o orçamento de 

referência e cláusulas que exijam dos licitantes o detalhamento analítico do BDI de suas 

propostas. Pela análise do Edital, foi possível verificar que foi disponibilizado para os 

interessados o detalhamento do BDI, bem como de orçamento detalhado (Orçamento sintético e 

composições analíticas de custos unitários). Com relação às cláusulas editalícias, conforme item 

12 do Edital, pode-se afirmar que a Prefeitura de Manaus/AM está cumprindo o que foi 

determinado em Acórdão pelo TCU. 

Com referência ao item 9.4.2.4 do Acórdão, detectou-se que a Prefeitura de Manaus/AM 

adotou o INCC (Índice Nacional da Construção Civil) como critério de reajustamento dos preços 

ora contratados. A data-base do edital é de fevereiro de 2010, sendo que os referidos preços 

serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da data da 

apresentação da proposta, ou seja, Dezembro de 2010. Não há cláusula no edital com previsão de 

atualização monetária. Sendo assim, conclui-se que este item do Acórdão foi parcialmente 

atendido.” 

11. Além da análise feita sobre o cumprimento às disposições do Acórdão n. 1.924/2010 – 

Plenário, a equipe de auditoria constatou, em decorrência do resultado da fiscalização então 

empreendida no Edital n. 31/2010, deficiência no projeto básico das obras licitadas, bem como 

inadequações no orçamento constante do aludido Edital.  

12. Na sequência, trago os principais registros do Relatório elaborado no âmbito da 3ª Secob, 

atinentes aos achados de auditoria, reproduzindo, em parte e com os ajustes de forma pertinentes, a 

tipificação do achado, o detalhamento da situação fática das ocorrências encontradas e o 

encaminhamento sugerido para cada item (DE 23, p. 9/24): 

“3-ACHADOS DE AUDITORIA  
3.1-Projeto básico deficiente ou desatualizado. 

3.1.1-Tipificação do achado:  

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

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de irregularidade grave da LDO - Em 

que pesem as inconsistências e deficiências verificadas em serviços de grande materialidade, o 

projeto básico que subsidiou o processo licitatório permite a continuidade do processo de 

contratação e execução pois as falhas apontadas são pontuais e passíveis de correção na 

execução do projeto executivo. 

3.1.2-Situação encontrada:  

Os projetos que subsidiaram o processo licitatório referente à Concorrência n. 31/2010 são 

subdivididos da seguinte forma: 

a) 700 unidades habitacionais, geminadas de dois andares, cuja documentação engloba os 

projetos arquitetônicos, planilha orçamentária, memoriais de cálculo, cronograma e composição 

dos serviços. 

b) Casas sobrepostas geminadas (350 Unidades Habitacionais) – Projetos arquitetônico, 
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elétrico, hidráulico e de esgoto das 350 unidades habitacionais. São edificações geminadas, cujo 

conjunto possui dois andares, sendo uma residência por andar, organizadas em oito blocos de 28 

unidades, divididas em 14 unidades por andar, mais três blocos de 32 unidades divididas em 16 

unidades por andar e um bloco de 30 unidades com 15 unidades por andar. 

Os orçamentos são divididos em uma planilha para cada bloco de 28 unidades, de 32 unidades 

e de 30 unidades, além de planilha separada para o muro de fechamento que engloba os blocos 

de 32 unidades e de 30 unidades e outra para o muro de fechamento dos blocos de 28 unidades, 

orçados a parte. 

Constam também as composições dos serviços baseados no SINAPI [Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal] e nos 

referenciais da Prefeitura de Manaus, os memoriais descritivos e os cronogramas de execução 

dos projetos. 

c) 512 unidades habitacionais, térreas, cuja implantação se dá de forma isolada em lote 

próprio. Os projetos arquitetônico, elétrico e hidráulico, os memoriais de cálculo das casas 

populares e do canteiro provisório, os cronogramas e a planilha orçamentária das habitações e do 

canteiro provisório compõem o projeto básico das habitações em tela. 

d) Urbanização dos módulos habitacionais a que se vinculam as 512 habitações isoladas, que 

contém os projetos urbanísticos, as composições dos serviços e o cronograma de execução. 

e) Urbanização das áreas de implantação das áreas referentes às 700 e às 350  unidades 

habitacionais, contendo os projetos urbanísticos, orçamentos, cronograma e composição dos 

serviços. 

f) Bacia 01, composta pelos projetos de drenagem, orçamentos, cronograma e composição dos 

serviços. 

g) Projetos intitulados Recursos Próprios, que englobam os seguintes serviços: Implantação 

de Rede de Distribuição Primária e Secundária – AT/BT (Parque dos Buritis II), Perfuração de 

Poço Tubular Profundo de 200m – Buritis II – Poço I, Perfuração de Poço Tubular Profundo de 

200m – Buritis II – Poço II, Construção de Reservatório em Estrutura Metálica, Capacidade de 

750m³, Construção de Reservatório em Estrutura Metálica, Capacidade de 250m³, Construção da 

Rede de Esgoto Sanitário – BACIA 2, Instalação de Canteiro da Obra – para a construção da 

Rede de esgoto Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Potável –Buritis II. 

Em função da materialidade dos serviços, os campos retromencionados de a a e foram objetos 

de análise mais aprofundada quanto à suficiência e adequação dos projetos apresentados. Como 

decorrência desse procedimento foram identificadas as inconsistências/ausências elencadas na 

sequência da exposição, separadas por módulos, nos moldes do apresentado. 

(a) Das 700 Unidades Habitacionais (UH) Geminadas de 02 Pavimentos. 

Quanto às setecentas unidades habitacionais previstas, o CD fornecido aos licitantes não 

continha os projetos elétrico, hidráulico e estrutural das habitações. Tal circunstância, dentre 

outras, gerou a emissão de questionamentos à Prefeitura, via correio eletrônico, sobre a 

totalidade dos projetos fornecidos aos licitantes e, via Ofício de requisição n. 05-57/2011, sobre a 

ausência dos projetos complementares nos projetos. 

Com relação ao primeiro questionamento, a Prefeitura encaminhou manifestação por e-mail 

discriminando os arquivos que fizeram parte do processo licitatório, fato que corroborou com a 

constatação de ausência dos projetos complementares para as setecentas unidades habitacionais. 

Em resposta ao questionamento do Ofício n. 05-57/2011, a Prefeitura encaminhou os projetos 

elétrico e hidráulico referente às 700 UH. Quanto aos projetos estruturais, ausentes nos três 

modelos de unidades habitacionais, a Prefeitura informou que, tanto para as 350 UH, quanto para 

as 700 UH, as paredes eram compostas de blocos cerâmicos estruturais autoportantes, 

descartando a necessidade de vigas e pilares na estrutura, bastando as cargas previstas em projeto 

estarem dentro dos limites previstos nas EB-19 e EB-20. Já as 512 UH previstas seriam 

executadas em concreto celular poroso, assentado por meio de concretagem em formas metálicas 
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com fechamento em compensado, sem a presença de laje de concreto armado, fato que tornaria 

desnecessária a apresentação de projeto estrutural para tanto. 

Acerca da manifestação, cabem alguns apontamentos. Embora existissem, os projetos 

elétricos e hidráulicos não foram fornecidos aos licitantes, porém, infere-se que poderiam ser 

disponibilizados aos licitantes caso houvesse questionamento a respeito. Na documentação 

relativa ao processo licitatório não consta solicitação das empresas que retiraram o edital acerca 

do tema. 

Quanto à falta de projeto estrutural, fica impossibilitado o acatamento da justificativa exposta 

pelos seguintes motivos: Existem outros elementos estruturais que devem ser devidamente 

dimensionados e demonstrados em projeto, tais como as sapatas de fundações, as lajes e as vigas 

de concreto. Também é necessário o detalhamento das armaduras contidas nas lajes, nas 

fundações, nas vigas de concreto armado e nas vigas em canaleta de bloco estrutural. No caso 

das fundações, para melhor exemplificar, não consta em projeto a localização, o 

dimensionamento e o detalhamento das armaduras das sapatas e das vigas cintas mencionadas no 

memorial de projeto. Ademais, pela representação gráfica constante dos cortes do projeto 

arquitetônico (ver corte 01 no final do achado), retira-se que a fundação seria em radier e não em 

sapatas como descrito no memorial de cálculo e na planilha orçamentária.  

Além disso, as citadas ABNT – EB-19/1983 e a EB-20/1992 fixam as condições exigíveis de 

recebimento de tijolos cerâmicos maciços e de blocos estruturais, respectivamente, em obras de 

alvenaria e estabelecem a resistência à compressão mínima que os blocos a serem utilizados 

devem possuir. Isso é apenas um dos parâmetros a se observar ao dimensionar o projeto 

estrutural de uma residência como no caso em tela, não servindo como justificativa para a 

ausência de projeto estrutural.  

(b) Das 350 Unidades Habitacionais, Geminadas e Sobrepostas.  

Nos arquivos constantes do CD, verifica-se a presença dos projetos arquitetônico, elétrico e 

hidráulico, porém o projeto estrutural continha apenas a planta de forma e o detalhamento da 

armadura da fundação em radier.  

As unidades residenciais possuem paredes portantes, ou seja, os blocos cerâmicos estruturais, 

dos quais são feitas as alvenarias, são os responsáveis por receberem as cargas de projetos e 

distribuí-las às fundações. As edificações contam ainda com duas lajes, uma entre os pavimentos 

e outra de forro, que descarregam a sua carga em cima das alvenarias, as quais, por sua vez, 

possuem em sua parte superior uma viga cinta em formato de canaleta de bloco cerâmico, que é 

concretada junto com a laje e recebe uma armadura de aço interna. As lajes previstas são pré-

fabricadas em vigota (concreto armado) e tavela (lajota cerâmica de preenchimento). 

Não fizeram parte dos projetos as plantas de forma das lajes, impossibilitando a verificação e 

identificação da disposição do assentamento das vigotas junto às paredes estruturais. Tampouco 

consta o detalhamento das armaduras inseridas nas vigas cintas e das armaduras negativas nas 

lajes.  

Ainda quanto aos projetos estruturais, não constam as plantas de forma da escada externa e da 

laje externa do patamar da escada, tampouco o detalhamento da armadura de aço do concreto 

armado para a sua confecção.  

Outra inconsistência verificada diz respeito às paredes de alvenaria em bloco cerâmico. Dois 

tipos de blocos foram previstos, um estrutural de 14x19x29cm e outro de 09x19x29cm, de 

vedação, ou seja, sem função estrutural. Para as paredes externas, previu-se o estrutural e para as 

internas, os de vedação. Entretanto, as duas paredes internas divisórias entre as casas, bem como 

a parede divisória entre os quartos e a sala (ver planta 01 no final do achado), também receberam 

previsão de blocos de vedação, apesar de receberem a carga das lajes, como se infere dos 

projetos, apesar da inexistência das plantas de forma das lajes para a devida confirmação. Caso 

fossem apoiadas nas paredes externas, as lajes teriam de vencer um vão de 6,40 metros, situação 

que não seria possível, uma vez que a especificação delas prevê um vão máximo de 3,80 metros, 
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conforme consta na especificação do serviço. A título de exemplo, tal situação poderia resultar 

na necessidade de se aditivar o contrato para mudar a especificação das paredes internas de 

blocos cerâmicos de vedação por uma que contenha blocos cerâmicos estruturais. Não obstante, 

em planta baixa (ver planta 01 no final do achado), as paredes externas são desenhadas com 

espessura de 20 cm. As divisórias internas entre as casas, bem como as que delimitam a divisória 

dos quartos com a sala, são desenhadas com espessura de 15 cm. Já as paredes do banheiro que 

fazem divisória com a sala e a parede divisória entre os quartos são desenhadas com espessura de 

10 cm, sendo que todas as paredes internas foram previstas, tanto no orçamento, quanto nos 

memoriais, com blocos de 09x19x29cm. O que se verifica, portanto, são três espessuras de 

paredes em projeto para somente dois tipos de blocos cerâmicos. 

Outra situação que pode ensejar questionamentos é a utilização de blocos cerâmicos 

estruturais, cujo preço unitário do metro quadrado assentado é de R$ 38,45, enquanto os de 

vedação custam R$ 23,08, para as paredes de apoio da cobertura. Conforme se verifica nos 

cortes do projeto arquitetônico (ver corte 02 no final do achado), tais blocos recebem apenas a 

carga das telhas de fibrocimento, além de possuírem elevada metragem prevista. A área total de 

alvenaria estrutural, a qual inclui todas as paredes externas e as de apoio da cobertura, possui um 

montante de 1.645,68 m² para um bloco com 28 unidades habitacionais, conforme consta no 

memorial e no orçamento, sendo que desta área, 763,14 m² dizem respeito às paredes que 

sustentam a cobertura. Ou seja, a alvenaria em bloco estrutural que serve apenas para receber a 

carga da cobertura em fibrocimento perfaz quase metade do total previsto para os blocos 

estruturais, sendo desproporcional ao fim a que se propõem. Dois questionamentos advêm de tal 

constatação. Primeiro, tendo em vista as pequenas cargas (telhas de fibrocimento) a que estão 

submetidas, questiona-se o porquê da opção pelos blocos estruturais quando a opção por blocos 

de vedação custaria aproximadamente metade do preço por metro quadrado. Segundo, 

considerando a magnitude da área prevista de alvenaria estrutural para apoiar a reduzida carga do 

telhado, questiona-se o porquê da não utilização de soluções menos onerosas, compatíveis, por 

exemplo, com as adotadas nos demais módulos de habitações. Não obstante, as alvenarias de 

apoio da cobertura são assentadas diretamente sobre a laje de forro que, em teoria não foi 

prevista para receber as cargas derivadas de quatro paredes de alvenaria de bloco cerâmico 

estrutural com alturas de 1,55m, 1,20m, 0,85, e de 0,60m, sem a presença de vigas ou paredes 

estruturais abaixo delas para sustentá-las (ver corte 02 indicado abaixo). Frisa-se que não se 

pretende adentrar no mérito da solução de projeto adotada, mas sim exemplificar o que a falta de 

definição e clareza da solução proposta pode ensejar durante a execução do objeto como 

decorrência das inconsistências verificadas. 

Do exposto, é passível de se aferir que as demandas de projeto ensejam a necessidade de um 

projeto estrutural para elidir os apontamentos acima citados, corroborando, dessa forma, com a 

constatação sobre a deficiência do projeto básico apresentado. 

Outro apontamento versa sobre os quantitativos previstos, cujos totais foram calculados de 

forma inadequada no que se refere às paredes internas divisórias entre as casas e às lajes de 

concreto pré moldadas.  

No memorial de cálculo do item (04211.8.3.5.PMM*) ALVENARIA de vedação com bloco 

cerâmico, 9 x 19 x 29 cm, espessura de parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de 

cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5 (m²) consta o seguinte demonstrativo dos 

cálculos para quantificação das alvenarias: 

Parede Interna de Divisa das Casas (08 blocos de 28 unidades habitacionais). 

A3 = paredes internas de divisa das casas; A2 = paredes internas área de alvenaria dos 

quartos; A1 = paredes internas de alvenaria dos banheiros; AT = área total de paredes 

internas. 

A3 = 2 x Comprimento x Altura x (Qtde de Casas -2) 

A3 = 2 x 6,40 x 2,60 x (28-2). 
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A3 = 865,28 m²  

AT = A1 + A2 + A3 

AT = 204,96 + 561,23 + 865,28 

AT = 1.631,47 m² 

A fórmula correta seria A3 = 1 (são duas meias paredes divisórias internas, uma vez que as 

paredes fazem divisa com outras unidades) x comprimento x altura x quantidade de casas 

contabilizando os dois pavimentos-2 (duas paredes externas das laterais dos blocos que não são 

divisórias e possuem previsão de bloco estrutural), resultando nos seguintes valores: 

A3 = 1 x (6,40 + 1,35/2 da parede divisória da área de serviço que não foi contabilizada) x 

2,60 x (28-2) = 478,27 m². 

A área total então seria de: AT = 204,96 + 561,23 +478,27 = 1244,46 m².  

A diferença a menor seria de (1.631,47 - 1244,46) x 8 (quantidade de blocos de 28 unidades) 

= 3.096,08 m². 

Repetindo-se o procedimento de cálculo acima para os blocos de 30 e de 32 unidades (ver anexo 

do relatório para cálculo detalhado), verificar-se-ia um quantitativo a maior para o item de 

4.852,51 m², que multiplicado pelo custo unitário de R$ 23,08 resultaria no montante de R$ 

111.995,93. 

 Laje estrutural. 

No item 3.7 da planilha orçamentária, 23705/02 – laje estrutural, o erro nos quantitativos foi o 

oposto do verificado nas alvenarias. O cálculo nos memoriais se dava da seguinte forma: 

Área de laje (bloco de 28 unidades) = 5,8 (larg.) x 6,8 (prof.) x 14  (n. de lajes) = 552,16m². 

O correto seria: 

((5,8 x 6,8)+2,73) x 14 = 590,38 m² 

O valor 2,73 m² refere-se à área da laje da área de serviço para cada unidade, não considerada 

nos quantitativos. O erro no item se repete nas 350 UH. Logo, 2,73 m² (valor não computado por 

unidade) * 350 (número de unidades) = 956,81 m² de laje prevista a menor. 

Valor em R$: 956,81 x 87,71 = 83.886,72. 

O mesmo erro observa-se na laje do forro - (23705/1) laje pré-moldada p/forro: 

(bloco de 28 unidades) = 5,8 (larg.) x 6,8 (prof.) x  14  (número de lajes) = 552,16m². 

O correto seria: 

((5,8 x 6,8)+2,73 x ) x 14 = 590,38 m² 

O valor 2,73 m² refere-se à área do forro da área de serviço para cada unidade, não 

considerada nos quantitativos. O erro no item se repete nas 350 UH. Logo, 2,73 m² (valor não 

computado por unidade) x 350 (número de unidades) = 956,81 m² de laje prevista a menor. 

Valor em R$: 956,81 x 77,11 = 73.748,77 

(c) Das 512 - Unidades Habitacionais Térreas.  

No que se refere às 512 unidades habitacionais, não foram apresentados os projetos estruturais 

das unidades habitacionais. Do que se retira do memorial descritivo, são unidades compostas de 

paredes feitas de concreto celular poroso, assentadas sobre duas fiadas de blocos estruturais de 

concreto nas fundações, sem laje de forro. Ainda que seja um sistema construtivo sem exigências 

de maiores cargas, sem lajes de forro, pelo menos uma representação da disposição das 

fundações, com o respectivo detalhamento das armaduras nas vigas canaletas dos blocos de 

concreto estrutural seriam necessários para a correta aferição dos serviços. 

(d) Urbanização do Módulo Habitacionais das 512 Habitações Isoladas  

(e) Módulos Referentes às Unidades de 350 e de 700 Habitações.  

Embora apresentados de forma separada, trata-se do mesmo projeto de urbanização. As 

deficiências verificadas dizem respeito à falta de elementos de projetos. Não constaram no 

projeto básico os estudos de solo, com o resultado das sondagens necessárias ao 

dimensionamento da pavimentação e das fundações de modo a identificar as camadas de solo nas 

diferentes áreas de implantação dos projetos, incluindo neste escopo as áreas destinadas às 
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habitações previstas nos demais itens retromencionados.  

Apesar disso, constam no orçamento os itens – 2730.8.2.3 PMM ESCAVAÇÃO e carga de 

material de 1ª categoria – jazida e – 02730.8.3.15.PMM TRANSPORTE de material de 1ª 

categoria DMT até 5 km, porém, em projeto não foram identificadas as jazidas previstas, onde 

constaria a sua localização para definição das distâncias e a presença de solo verificado nela. Por 

conseguinte, não se identificaram as características de projeto do tipo de solo que comporá a 

base da pavimentação. 

 (…) 

3.1.6 - Critérios:  
Lei n. 8.666/1993, art. 6º, inciso IX; art. 7º, caput, §§ 1º e 2º; art. 12; art. 40, § 2º, inciso I;  art. 

40, caput. 

3.1.7 - Evidências:  
- Edital n. 31/2010.  

- RE-0000454527931 – Projeto básico (dwg) e memória de cálculo contida no CD – item não 

digitalizável anexo ao documento. 

-Resposta ao Ofício n. 63/2011-TCU/SECOB-3 e Ofício de Requisição n. 01-57/2011-Parte 1.  

-RE-0000455354321 – Despacho de aprovação do Projeto Básico, folha 84. 

-Resposta aos Ofícios de requisição ns. 02-57/2011 E 03-57/2011. 

-Contratos de Repasse ns. 0192.785-24/06 e 0218.698-31/07. Termo de Compromisso n. 

302.560-69/09. 

-RE-0000455357063 – Laudo de Análise Técnica de Engenharia da CAIXA, folhas 174/178. 

3.1.8 - Conclusão da equipe:  

Das análises realizadas, foram identificadas inconsistências e deficiências no Projeto Básico 

que subsidiou o Processo Licitatório da Concorrência n. 31/2010. As irregularidades perpassam 

pela carência de projetos complementares, pela falta de detalhamento de elementos de projeto e 

por inconsistências verificadas na especificação e na quantificação de serviços. 

Anteriormente à eventual realização de audiências dos responsáveis abaixo elencados, 

propõe-se que sejam realizadas oitivas da Prefeitura acerca das inconsistências apontadas no 

relatório, muitas das quais relacionadas à falta de definições pela não elaboração de projeto 

estrutural, e da Caixa por ter atestado nos Laudos de Análise de Engenharia a completude do 

projeto básico apresentado. 

Posteriormente, caso as oitivas não elidam as situações verificadas, propõe-se que sejam 

previamente autorizadas as audiências do Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Américo 

Gorayeb Junior, para que apresente razões de justificativa por ter realizado a „aprovação técnica‟ 

e a „aprovação do projeto básico‟ sem atentar para as deficiências e inconsistências presentes no 

projeto, e do engenheiro Luiz Henrique Delattre, responsável pela análise de engenharia da 

Caixa relativa ao Termo de Compromisso n. 302.560-69/2009, no qual foram identificadas as 

principais inconsistências decorrente da falta de projeto estrutural das unidades habitacionais. 

Cabe ressaltar que para o Contrato de Repasse n. 218.698-31/2007 o Laudo de Análise Técnica 

de Engenharia ainda não havia sido emitido após substanciais alterações no objeto originalmente 

pactuado, e no Contrato de Repasse n. 192.785-24/2006 a falta de projeto estrutural não 

comprometeu eventual avaliação e quantificação dos serviços a executar, uma vez que o sistema 

utilizado de concreto celular é mais simplificado e não demanda a utilização de lajes e vigas de 

concreto armado. Desse modo, a eventual realização de audiência dos responsáveis pela análise 

técnica da Caixa restringe-se às 350 unidades habitacionais previstas no Termo de Compromisso 

n. 302.560-69/2009. 

(...) 

3.2-Orçamento do Edital/Contrato/Aditivo incompleto ou inadequado. 

3.2.1-Tipificação do achado:  

Classificação - outras irregularidades (OI) 
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3.2.2-Situação encontrada:  

Foram constatadas inconsistências no orçamento do edital de Concorrência n. 31/2010-CL-

SEMINF/PM, tais como: sobrepreços unitários de serviços (i); erro no cálculo da composição do 

item „Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m‟ (ii), e ausência de itens essenciais para a execução 

da obra („Mobilização e Desmobilização‟ e „Administração da obra‟). Segue abaixo análise 

pormenorizada. 

a) Sobrepreço Unitário 

Constatou-se que o edital contém itens com preços acima das referências obtidas com base 

nos custos medianos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 

SINAPI. Para esta análise, adotou-se o BDI paradigma de 28,87%, valor máximo referencial 

conforme Acórdão n. 325/2007 – Plenário. A análise ocorreu em uma amostra de 79,8% do 

orçamento (parte „A‟ da curva ABC) e apresentou desconto global de 3,68% ou R$ 2.275.493,72 

em termos absolutos. A referida análise está demonstrada no anexo deste relatório.  

Entretanto, foram identificados itens que tiveram expressivo sobrepreço unitário: Transporte 

de material de 1ª Categoria DMT até 5 km (m³) – 139,7%; Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 

m (m) – 81,64%; Limpeza final da obra – 78,16%; Transformador em poste 150 kVA – 15 kV, 

60 Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V (un) – 26,12%; Compactação de aterro(m³) – 

23,45% (ver tabela 1 ao final deste achado). Portanto, fica caracterizada a possibilidade da 

ocorrência de „jogo de planilha‟. As composições de custos unitários de referência dos serviços 

da Tabela 1 que não foram obtidas diretamente do SINAPI, ou seja, que foram adaptadas de 

acordo com as composições dos serviços do contrato, estão apresentadas no anexo deste 

relatório. 

Ressalta-se que, com exceção de dois itens, em todos os outros serviços identificados com 

sobrepreço unitário foram utilizadas composições de custos unitários propostas pela 

SEMINF/PM. Destaca-se que o sobrepreço unitário dos itens da planilha orçamentária foi 

estimado confrontando os custos unitários da planilha orçamentária do edital com os custos 

unitários de referência adotados por este Tribunal, sempre priorizando a utilização do SINAPI, 

conforme preconizado na LDO 2011. 

De acordo com o art. 127 da Lei n. 12.309/2010 (LDO 2011), os custos unitários de materiais 

e serviços de obras executadas com recursos dos orçamentos da União não podem ultrapassar as 

medianas constantes do SINAPI. Exceções à regra devem ser justificadas por condições 

especiais, devidamente caracterizadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela 

autoridade competente. Nesse sentido, é farta a jurisprudência do TCU, conforme se verifica nos 

seguintes Acórdãos ns. 2.154/2009, 2.002/2009, 331/2009, 1.616/2008, 1.981/2009, 2.656/2007, 

2.293/2007 e 1.427/2007, todos do Plenário. 

No entanto, como trata-se de contratação por empreitada por preço global, o art. 127, § 6º, 

inciso I, da Lei n. 12.309/2010 (LDO 2011) estabelece que, para esse tipo de execução 

contratual, „na formação do preço que constará das propostas dos licitantes poderão ser 

utilizados custos unitários diferentes daqueles fixados no caput do art. 127, desde que o preço 

global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, 

observado o § 7º desse artigo, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de 

referência utilizado, assegurado ao controle interno e externo o acesso irrestrito a essas 

informações para fins de verificação da observância deste inciso‟. Como já citado anteriormente, 

a análise da planilha orçamentária do edital indicou um desconto global de 3,68%, desta forma, 

atendendo ao dispositivo da lei.  

Por sua vez, foi verificado que, assim como os preços do edital, a proposta de preço da 

vencedora da licitação, Econcel – Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., também 

apresentou itens com expressivo sobrepreço unitário. Na verdade, como o desconto ofertado pela 

vencedora foi mínimo (R$ 61.108,99 ou 0,01% em relação ao preço da Administração), por 
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consequência, os preços unitários dos serviços da proposta vencedora foram muito próximos em 

relação aos preços unitários da planilha orçamentária do edital de concorrência. 

Por isso, é importante destacar ainda que o desconto global ofertado pela vencedora da 

licitação em relação ao referencial de mercado (3,69%) deverá ser mantido em caso de futuros 

aditivos, conforme estabelecido no art. 127, § 6º, inciso IV, da Lei n. 12.309/2010 (LDO 2011). 

Este dispositivo estabelece que na formação do preço dos aditivos contratuais contará com 

orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela 

licitação, mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a proporcionalidade da diferença entre o 

valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e o valor global contratado, 

mantidos os limites do art. 65, § 1º, da Lei n. 8.666/1993. 

b) Erro no cálculo da composição do item "Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m" 

Com relação aos serviços „Escada Tipo Caracol (LEQUE) Ø 1,20 m‟, foi verificada 

inconsistência na composição de custo unitário utilizada pela SEMINF/PM.  

Na análise da composição de preço unitário referente a este serviço, foi constatada 

inconsistência na adoção do coeficiente de consumo do insumo „Chapa de aço carbono anti-

derrapante 3 mm‟. A SEMINF/PM adotou coeficiente de 4,33 m² de chapa para cada metro 

linear (m) de escada. Ocorre que, pelas especificações da referida escada em projeto, esta equipe 

de auditoria calculou um coeficiente de consumo de apenas 0,65 m² para cada metro de escada, 

considerando que para cada metro de escada existem 4,33 degraus, o que gerou um preço 

unitário de R$ 569,97/m em contraposição ao preço de R$ 1.035,28/m estabelecido no edital de 

concorrência pela SEMINF/PM. Esta inconsistência resultou em uma diferença de R$ 

912.005,18 no valor da planilha de preços da Administração. O detalhamento da composição 

está apresentado na Tabela 2 ao final deste achado. 

c) Não previsão de itens essenciais para a execução da obra (‘Mobilização e 

Desmobilização’ e ‘Administração da obra’) 

Foi constatado que o orçamento disponibilizado no Edital de Concorrência n. 31/2010, não 

prevê gastos para a execução de serviços de „Mobilização e Desmobilização do Canteiro‟ e 

„Administração Central da Obra‟. 

No detalhamento da composição do BDI adotado pela SEMINF/PM consta uma observação 

de que as verbas relativas aos itens de Administração da Obra e Mobilização e Desmobilização 

do Canteiro não foram discriminadas, pois estas são peculiares a um determinado tipo de obra e 

localização. 

Ao analisar o edital e seus anexos (projeto básico, planilha de preços, BDI, etc.), foi 

verificado que tanto o tipo de obra como a sua localização estão claramente definidos, não 

havendo justificativa técnica para a sua não previsão na planilha de preços do contrato.  

Desta forma, conclui-se que o orçamento do edital em questão está incompleto, descumprindo 

dispositivo estabelecido na alínea f, inciso IX, do art. 6º da Lei n. 8.666/1993 que estabelece que 

o projeto básico deve ser acompanhado de „orçamento detalhado do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 

Além disso, ressalta-se que estes serviços deveriam ser discriminados nos custos diretos da 

obra e não no BDI, conforme jurisprudência deste Tribunal. A esse respeito, destacam-se os 

Acórdãos ns. 325/2007 e 440/2008, ambos do Plenário, dos quais se extrai o seguinte trecho, 

comum aos dois Acórdãos: 

„(...) os itens administração local, instalação de canteiro e mobilização e desmobilização, 

visando a maior transparência, devem constar na planilha orçamentária e não no BDI‟. 

Por fim, considerando que os serviços mencionados acima são imprescindíveis para a 

execução de qualquer tipo de obra e que o BDI apresentado pela licitante foi de 25%, portanto, 

superior ao BDI médio de referência de 22,6% estabelecido no Acórdão n. 325/2007 – TCU – 

Plenário, entende-se que a empresa vencedora da licitação (Econcel – Empresa de Construção 
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Civil e Elétrica Ltda.) já adotou no cálculo de seu BDI a previsão de gastos com estes serviços, 

sendo vedada a celebração de aditivos prevendo a inclusão destes serviços no futuro contrato. 

(...) 

3.2.6-Critérios:  
Acórdão n. 325/2007 – Plenário/TCU. 

Acórdão n. 440/2008 – Plenário/TCU. 

Lei n. 8.666/1993, art. 6º, inciso IX. 

Lei n. 12.309/2010, art. 127, § 6º, inciso IV. 

3.2.7 - Evidências:  
-Edital n. 31/2010. 

-RE-0000454527931-Planilha de Preços do Edital de Concorrência n. 31/2010 inserida no CD 

(item não digitalizável). 

3.2.8-Conclusão da equipe:  

Baseado nas constatações acima, conclui-se que o orçamento do edital da Concorrência n. 

31/2010, apesar de apresentar desconto global, possui as seguintes inconsistências: (i) indício de 

sobrepreço unitário; (ii) erro na composição do item „Escada Tipo Caracol (Leque) Ø 1,20 m‟, o 

qual resultou em sobrepreço unitário de R$ 912.005,18 9; e (iii) ausência dos itens de 

„Mobilização e Desmobilização de Canteiro‟ e „Administração da Obra. 

Baseado no exposto, será proposto alerta à Prefeitura Municipal de Manaus/AM para a 

obrigatoriedade da manutenção do desconto ofertado pela vencedora do certame relativamente 

ao preço global da obra em caso de futuros aditivos contratuais. Além disso, serão propostas de 

oitivas da Prefeitura e da Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., vencedora da 

licitação, para que se manifestem acerca das inconsistências detectadas no orçamento do Edital 

n. 31/2010.” 

13. Em face das apurações feitas, a equipe de auditoria formulou a proposta de 

encaminhamento, a qual contou com a anuência do corpo dirigente da 3ª Secob (Peças ns. 23, 24 e 25), 

que contempla a adoção das medidas adiante indicadas:  

 13.1. oitiva das partes, para que se manifestem, cada um segundo suas respectivas 

atribuições, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, acerca das seguintes ocorrências: 

 13.1.1. Prefeitura Municipal de Manaus/AM: 

a) inconsistências e deficiências relacionadas ao projeto básico que subsidiou o processo 

licitatório do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, muitas das quais relacionadas à falta de projeto 

estrutural das unidades habitacionais (subitem 3.1 do Relatório de Auditoria); 

b) inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital n. 31/2010: 

b.1) erro no cálculo da composição de custo unitário do serviço "Escada Tipo Caracol 

(LEQUE) Ø 1,20 m", o qual gerou sobrepreço no serviço de R$ 912.005,18 (novecentos e doze mil, 

cinco reais e dezoito centavos), conforme subitem 3.2 do Relatório de Auditoria; 

b.2) ausência de itens referentes à "Mobilização e Desmobilização de Canteiro" e 

"Administração da Obra" na planilha orçamentária do Edital n. 31/2010 (subitem 3.2 do Relatório de 

Auditoria). 

 13.1.2. Caixa Econômica Federal, sobre as informações constantes do Laudo de Análise 

Técnica de Engenharia que atestou a completude do projeto básico que subsidiou o processo licitatório 

do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, apesar das suas inconsistências e deficiências, como a falta de 

especificações de serviços em decorrência da inexistência/insuficiência de projeto estrutural (subitem 

3.1. do Relatório de Auditoria); 

 13.1.3. Econcel – Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., vencedora do certame, 

quanto às inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, 

consignadas nas alíneas b.1 e b.2 do subitem 13.1 acima;  

 13.2. autorização, caso as respostas às oitivas não elidam as irregularidades apontadas, para 

promoção das audiências indicadas:  
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 13.2.1. Sr. Americo Gorayeb Junior, Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

de Manaus/AM, pela “aprovação técnica” e pela “aprovação do projeto básico” sem atentar para as 

respectivas deficiências e inconsistências; 

 13.2.2. Sr. Luiz Henrique Delattre, responsável pela análise de engenharia da Caixa 

relativa ao Termo de Compromisso n. 302.560-69/2009, por não atentar quanto às deficiências e 

ausências identificadas no projeto; 

 13.3. juntada de cópia deste Relatório de Auditoria ao processo TC-000.278/2010-6 para 

subsidiar o monitoramento do cumprimento das determinações prolatadas no Acórdão n. 1.924/2010 – 

TCU – Plenário; 

 13.4. remessa de cópia do Acórdão que vier a ser proferido, bem como do Voto e do 

Relatório que o fundamentarem, ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e à Prefeitura 

de Manaus/AM; 

 13.5. alerta à Prefeitura Municipal de Manaus/AM sobre a: 

 13.5.1. constatação de serviços com indícios de sobrepreços unitários na planilha 

orçamentária do Edital de Concorrência n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, contrariando o disposto no  art. 

127 da Lei n. 12.309/2010  (LDO 2011); 

 13.5.2. obrigatoriedade de se manter, caso se faça necessária a celebração de futuros  

termos aditivos ao contrato (que vier a ser assinado em decorrência do Edital n. 31/2010), versando 

sobre a inclusão de novos itens ou alterações de quantitativos de itens previstos na planilha de preços 

do ajuste, o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, abstendo-se de firmar termos aditivos 

que diminuam o desconto global da proposta vencedora, conforme disciplina o art. 127, § 6º, inciso IV, 

da Lei n. 12.309/2010 (subitem 3.2 do Relatório de Auditoria); 

  13.6. comunicação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

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

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

n. 31/2010, relativo aos serviços de implantação dos Loteamentos residenciais de especial interesse 

social Parque dos Buritis I e II – Bairro Santa Etelvina – Manaus/AM  (PT 16.451.1128.10S6.0010 – 

2011 – Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários na Região 

Norte).  

 É o Relatório. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

 Trago à apreciação deste Colegiado o Relatório de Auditoria de Conformidade realizada 
por equipe da 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras – 3ª Secob, em cumprimento ao Acórdão n. 
2.435/2010 – Plenário, na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, na Caixa Econômica 
Federal e na Prefeitura de Manaus/AM, com o objetivo de verificar a regularidade da implantação de 
loteamentos residenciais de especial interesse social no aludido Município de Manaus/AM.  
2. Os trabalhos de auditoria foram centralizados na avaliação da regularidade do Edital da 
Concorrência Pública n. 31/2010, conduzido pelo 
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quais sejam: BR Construções e Comércio Ltda., Construbase e 
Engenharia Ltda., Construtora Soma Ltda., Construtora Vitória Transporte e Locação de 
Equipamentos Ltda., Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., RD Engenharia e 
Comércio Ltda. e WP Construções Comércio e Terraplenagem Ltda. Entretanto, somente uma, a 
Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., apresentou proposta de preços e, 
consequentemente, sagrou-se vencedora, de acordo com a Ata inserta às páginas 178/179 da Peça n. 
15. 
12. O parecer jurídico emitido no âmbito do Município licitante, por força do art. 38, inciso 
VI, da Lei n. 8.666/1993, sobre a licitação de que trata o Edital n. 31/2010 (Peça n. 15, p. 189/190), 
não abordou a questão do parcelamento do objeto licitado, de forma a mencionar eventual justificativa 
técnica para a sua não adoção ou a ressaltar a necessidade de implementá-lo, se técnica e 
economicamente viável. 
13. A propósito, o art. 23, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 impõe a obrigatoriedade do parcelamento 
do objeto em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-
se à licitação com vista ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação 
da competitividade sem perda de economia de escala. A respeito da matéria, esta Corte de Contas 
editou a Súmula n. 247/2004, verbis: 

 “É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das 
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, 
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo 
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de 
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo 
com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a 
essa divisibilidade.” 

14.  Como se vê, o parcelamento do objeto subordina-se especialmente aos princípios da 
economicidade e da ampliação da competitividade. Nesse sentido, reproduzo a seguir excertos 
extraídos da obra “Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência do TCU”, lançada por esta 
Corte de Contas (4. ed., rev. e ampl., Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência: Senado Federal, 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, p. 225 e 226):  

 “De acordo com a Lei n. 8.666/1993, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da 
contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. 
 (...) 
 Para isso, o agente público deve, após definido o objeto da licitação, verificar se é possível 
e economicamente viável licitá-lo em parcelas (itens, lotes ou etapas) que aproveitem as 
peculiaridades e os recursos disponíveis no mercado. É o caso, por exemplo, de uma construção 
que pode ser assim dividida: limpeza do terreno, terraplenagem, fundações, instalações 
hidráulica e elétrica, alvenaria, acabamento, paisagismo. 
 Impõe-se o parcelamento, quando existir parcela de natureza específica que possa ser 
executada por empresas com especialidades próprias ou diversas e for viável técnica e 
economicamente. Deve em qualquer caso apresentar-se vantajoso para a Administração.” 
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15.  De todo modo, nos autos do processo licitatório deve ser expressamente justificada a 
adoção ou não do parcelamento do objeto (v.g.: Acórdãos ns. 2.389/2007, 2.625/2008 , 2.170/2008, 
todos do Plenário). Eis parte do Sumário referente ao Acórdão n. 2.389/2007:  

“SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. NÃO-PARCELAMENTO DO OBJETO. 
PONTUAÇÃO POR QUANTIDADE DE CONTRATOS CELEBRADOS. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 
1. O parcelamento do objeto da licitação é obrigatório quando técnica e economicamente 
viável, devendo a Administração, em qualquer caso, fundamentar sua opção. 
2. É legítima a atribuição de pontuação progressiva ao número de atestados apresentados pelos 
licitantes, desde que a pontuação prevista não se mostre desarrazoada ou limitadora da 
competitividade da disputa e que conste dos autos expressa motivação para a adoção desse 
critério.” Grifado. 

16. Nesse contexto, cabe promover a audiência da autoridade que homologou o certame, do 
Presidente da Comissão de Licitação e dos pareceristas jurídicos que atuaram na licitação de que trata 
o Edital n. 31/2010, a fim de que se manifestem sobre o não-parcelamento do objeto licitado. 
17. Retomando as deficiências apontadas pela unidade especializada, destaco aquelas 
relacionadas ao projeto básico, as quais abrangem pontos de significativa importância na execução das 
obras do empreendimento:  
 a) 700 unidades habitacionais geminadas de 02 pavimentos (subitem 3.1.2, alínea a, do 
Relatório de Auditoria): falta de projetos estruturais referentes às unidades habitacionais, o que 
compromete o dimensionamento das sapatas de fundações, lajes, vigas de concreto armado e vigas em 
canaleta de bloco estrutural, além do detalhamento das armaduras das sapatas e das vigas cintas 
mencionadas no projeto. Tem-se também que, pela representação gráfica dos cortes do projeto 
arquitetônico, a fundação seria em radier e não em sapatas como descrito no memorial de cálculo e na 
planilha orçamentária;  
 b) 350 unidades habitacionais, geminadas e sobrepostas (subitem 3.1.2, alínea b, do 
Relatório de Auditoria): i) falta de plantas de forma das lajes, impossibilitando a verificação e 
identificação da disposição do assentamento das vigotas junto às paredes estruturais, bem como do 
detalhamento das armaduras inseridas nas vigas cintas e das armaduras negativas nas lajes; ii) ausência 
de plantas de forma da escada externa, da laje externa do patamar da escada, do detalhamento da 
armadura de aço do concreto armado para a sua confecção; iii) elementos de alvenaria (blocos 
cerâmicos) especificados não se coadunam com as espessuras das paredes definidas no projeto 
arquitetônico (três espessuras de paredes para somente dois tipos de blocos cerâmicos); iv) falta 
clareza na definição acerca da utilização de blocos cerâmicos estruturais para as paredes de apoio da 
cobertura  e o emprego do bloco de vedação; v) inadequação dos quantitativos previstos para as 
paredes internas divisórias entre as casas: o demonstrativo de cálculo aponta para um  quantitativo a 
maior de 4.852,51 m², corespondente a R$ 111.995,93; vi) erro na definição dos quantitativos da laje 
estrutural da área de serviço para cada unidade e do forro;  
 c) 512 unidades habitacionais térreas: falta de projeto estrutural das unidades, inexistência 
de representação da disposição das fundações, com o respectivo detalhamento das armaduras nas vigas 
canaletas de concreto estrutural, o que compromete a aferição dos serviços; 
 d) urbanização do módulo habitacional das 512 unidades isoladas e dos módulos referentes 
às 350 e 700 unidades (subitem 3.1.2, alíneas d e e, do Relatório de Auditoria): i) não constaram do 
projeto básico estudos de solo, com as sondagens necessárias ao dimensionamento da pavimentação e 
das fundações, de modo a identificar as camadas de solo nas diferentes áreas de implantação dos 
projetos; ii) não localização no projeto das jazidas, o que impossibilitou a verificação da DMT – 
Distância Média de Transporte constante do orçamento das obras e do tipo de solo que comporá a base 
da pavimentação.  
18. De igual modo, as inconsistências verificadas no orçamento das obras também chamam 
atenção, sobretudo porque, em face das inadequações de quantitativos de serviços, os quais geraram 
sobrepreço, e da incompletude da peça orçamentária, há perda de credibilidade em tal documento e 
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insegurança com relação aos valores orçados. 
19. O sobrepreço apontado alcança o total de R$ 1.832.207,50, de acordo com o detalhamento 
constante da Tabela n. 1 do Relatório de Auditoria (Peça n. 23). A título de exemplo, relaciono, na 
sequência, os percentuais dos mais expressivos sobrepreços, respectivos itens e valores 
correspondentes: 139,74% no “Transporte de material de 1ª categoria DMT até 5 km (m³)”, na quantia 
de R$ 209.792,38; 81,64% em “Escada Tipo Caracol (Leque) de 1,20 m de diâmetro”,  no valor de  R$ 
912.005,18; 78,16% na “Limpeza final da obra”, no total de R$ 186.384,26; 26,12% no 
“Transformador em poste 150 kva – 15 kv, 60 hz, alta tensão 13,2 kv, baixa tensão 220/127v (um)”, 
equivalente a R$ 89.233,38, e 23,45% na “Compactação de aterro”, no montante de R$ 173.686,13. 
20. Apenas para detalhar o grau de incerteza do orçamento, cabe ressaltar o erro, segundo a 
unidade especializada, no cálculo da composição do item “Escada Tipo caracol” de 1,20 de diâmetro”, 
no qual há diferença de R$ 912.005,18 no valor da planilha de preços da Administração (Tabelas 1 e 2 
do Relatório de Auditoria). Para esse item, a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus adotou 
coeficiente de 4,33 m² de chapa para cada metro linear de escada, todavia, tomando-se as 
especificações do projeto, o coeficiente seria de 0,65m² para cada metro de escada, considerando 4,33 
degraus/m. No mínimo, é preciso que o órgão licitante reveja o projeto da escada tipo caracol de forma 
a compatibilizá-lo com os dados constantes do orçamento. 
21.  Também vale mencionar a falta de previsão dos itens “Mobilização e Desmobilização” e 
“Administração de Obras” no orçamento. Tendo em vista que tais itens são essenciais à realização do 
empreendimento, não há razão, em tese, para não inclui-los no orçamento, de tal forma a conferir 
maior transparência aos valores que serão dispendidos na condução da execução das obras.  
22.  Não é demais lembrar que a respeito do projeto básico, o administrativista Marçal Justen 
Filho ressaltou que a minúcia do inciso IX do art. 6º da Lei n. 8.666/1993 é indicativa da relevância do 
tema para a Lei e, ouso acrescentar, para a Administração Pública, à medida que visa a fornecer todos 
os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou 
serviço objeto da contratação, de tal forma a minimizar o máximo possível eventuais dificuldades em 
sua respectiva execução.  
23. Nesse sentido, reproduzo, a seguir, fragmento da obra do referido autor em que a matéria é 
assim abordada (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª Ed., São Paulo: 
Dialética, 2002, p. 113 e 114): 

 “A minúcia do inc. IX revela a relevância do tema para a Lei. O projeto básico deverá 
representar uma projeção detalhada da futura contratação, abordando todos os ângulos de 
possível repercussão para a Administração. Deverão ser abordadas as questões técnicas, as 
financeiras, os prazos, os reflexos ambientais (inclusive por força do art. 225, inc. IV, da 
CF) etc. O projeto básico não se destina a disciplinar a execução da obra ou do 
serviço, mas a demonstrar a viabilidade e a conveniência de sua execução. Deve 
evidenciar que os custos são compatíveis com as disponibilidades financeiras; que 
todas soluções técnicas possíveis foram cogitadas, selecionando-se a mais conveniente; 
que os prazos para execução foram calculados; que os reflexos sobre o meio ambiente 
foram sopesados etc.”   Grifado.  

24. Nesse contexto, considero que os apontamentos relacionados à deficiência do projeto 
básico e à inadequação do orçamento das obras – descritos minuciosamente na instrução reproduzida 
no Relatório precedente –, ensejam, desde logo, em vez da oitiva sugerida pela unidade especializada, 
a audiência das partes (Prefeito de Manaus/AM, responsáveis pela Caixa Econômica Federal e Econcel 
Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda.), a fim de que se manifestem, cada qual segundo a sua 
atuação, sobre as tais falhas e apresentem, se assim o desejarem, elementos técnicos e argumentos que 
considerem suficientes a sustentar entendimento divergente que porventura possam ter acerca das 
questões abordadas pela equipe de auditoria. 
25. Com referência à verificação feita pela unidade instrutiva sobre o cumprimento às 
determinações do Acórdão n. 1.924/2010 – Plenário, proferido no TC n. 000.278/2010-6, parece 
razoável a conclusão a que chegou a unidade, em especial porque, com a rescisão do Contrato n. 
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52/2008, que previa a construção de 512 unidades habitacionais, as questões atinentes a projeto básico 
da referida obra serão analisadas no bojo do processo licitatório de que trata o Edital n. 31/2010. 
26. As demais determinações relacionadas às disposições da Lei de Licitações (subitem 9.4.2 
do Acórdão n. 1.924/2010 – Plenário) constituem medidas que deverão ser observadas não só no Edital 
de que trata estes autos, como também em futuros certames que envolvam recursos federais. 
27.  Anoto, ainda que, acerca das disposições do subitem 9.4.1 do aludido Acórdão n. 
1.924/2010 – Plenário, apesar de, à primeira vista, parecer razoável a conclusão a que chegou a 
unidade instrutiva, melhor será juntar cópia da documentação pertinente aos autos do TC n. 
000.278/2010-6, no qual deverá ser feito o confronto com os demais elementos relacionados à questão 
da titularidade dos terrenos destinados ao loteamento dos Residenciais Parque dos Buritis, para 
posterior conclusão a respeito do tema. 
28.  Por fim, deixo de acolher o alerta sugerido pela unidade instrutiva, para examiná-lo na 
oportunidade da apreciação do mérito da matéria abordada nestes autos.     
 Nessas condições, manifesto-me por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este 
Colegiado. 
  
    T.C.U., Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2011.    

 
MARCOS BEMQUERER COSTA 

Relator 
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 ACÓRDÃO Nº 2028/2011 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 002.810/2011-5.  
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria 
3. Interessado: Congresso Nacional. 
4. Entidades: Secretaria Executiva do Ministério das Cidades – MICI, Município de Manaus/AM e 
Caixa Econômica Federal – Caixa.  
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade: 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras – 3ª Secob. 
8. Advogado constituído nos autos: não há. 
9. Acórdão: 
 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório de Auditoria de Conformidade 
realizada pela 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras – 3ª Secob, em cumprimento ao Acórdão n. 
2.435/2010 – Plenário, com o objetivo de verificar a regularidade da implantação de loteamentos 
residenciais de especial interesse social no Município de Manaus/AM, a saber 

  ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, 
ante as razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1. promover, com fulcro no inciso II do art. 43 da lei n. 8.443/1992, as audiências dos 
responsáveis adiante indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas 
notificações,  manifestem-se, cada qual segundo as suas atribuições, sobre as ocorrências relacionadas:  
 9.1.1. responsável pelo Município de Manaus/AM, atual Prefeito: 

9.1.1.1. inconsistências e deficiências relacionadas ao projeto básico que subsidiou o 
processo licitatório do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, muitas das quais relacionadas à falta de 
projeto estrutural das unidades habitacionais (subitem 3.1 do Relatório de Auditoria); 

9.1.1.2. inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital n. 31/2010: 
9.1.1.2.1. erro no cálculo da composição de custo unitário do serviço "Escada Tipo Caracol 

(LEQUE) Ø 1,20 m", o qual gerou sobrepreço no serviço de R$ 912.005,18 (novecentos e doze mil, 
cinco reais e dezoito centavos), conforme subitem 3.2 do Relatório de Auditoria; 

9.1.1.2.2. ausência de itens referentes à "Mobilização e Desmobilização de Canteiro" e 
"Administração da Obra" na planilha orçamentária do Edital n. 31/2010 (subitem 3.2 do Relatório de 
Auditoria); 
 9.1.2. do Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Marcellus José Barroso Campêlo, e dos 
pareceristas  jurídicos, responsáveis pelo parecer prévio de que trata o art. 38, inciso VI, da Lei n. 
8.666/1993, Sra. Maria Roza de Araújo, Sr. Duvani dos Santos Gomes e do Sr. Procurador do 
Município de Manaus, cujo nome será identificado posteriormente pela 3ª Secob, sobre a falta de 
justificativa sobre a não-adoção do parcelamento do objeto de que trata o art. 23, § 1º, da Lei n. 
8.666/1993, de modo a ampliar a competitividade do certame e a assegurar a economia de escala;  
 9.1.3. da Sra. Noêmia de Sousa Jacob, Superintendente Regional da Superintendência 
Regional de Manaus/Caixa, do Sr. Hamilton César Pacheco Bandeira, Gerente Regional de 
Sustentação ao Negócio Governo/Superintendência Regional de Manaus/Caixa, bem como do Sr. Luiz 
Henrique Delattre, engenheiro responsável pelo Laudo de Análise Técnica de Engenharia da Caixa, em 
decorrência das informações constantes do referido Laudo de Análise Técnica de Engenharia que 
atestou a completude do projeto básico que subsidiou o processo licitatório do Edital n. 31/2010-CL-
SEMINF/PM, apesar das suas inconsistências e deficiências, como a falta de especificações de 
serviços em decorrência da inexistência/insuficiência de projeto estrutural (subitem 3.1. do Relatório 
de Auditoria); 
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 9.1.4. do Sr. Americo Gorayeb Junior, Secretário Municipal de Infraestrutura de 
Manaus/AM, pela “aprovação técnica” e pela “aprovação do projeto básico” sem atentar para as 
respectivas deficiências e inconsistências, segundo o detalhamento constante do subitem 3.1 do 
Relatório de Auditoria;      
 9.2. promover a oitiva da Econcel Empresa de Construção Civil e Elétrica Ltda., vencedora 
do certame, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, manifeste-se quanto às 
inconsistências detectadas na planilha de preços do Edital n. 31/2010-CL-SEMINF/PM, consignadas 
nos subitens 9.1.1.2.1 e 9.1.1.2.2 deste Acórdão;  
 9.3. determinar à 3ª Secob que: 
 9.3.1. promova a juntada da documentação relacionada às disposições do subitem 9.4.1 do 
Acórdão n. 1.924/2010 – Plenário, bem como deste Acórdão, com Relatório e Proposta de Deliberação 
que o sustentam, ao TC n. 000.278/2010-6, para que nele seja analisada, em confronto com os demais 
elementos, o respectivo cumprimento da determinação sobre a comprovação da titularidade dos 
terrenos destinados aos Residenciais Parque dos Buritis I e II, na cidade de Manaus/AM; 
 9.3.2. encaminhe, anexo às notificações das audiências consignadas neste decisum, cópia 
deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação, bem como do Relatório de 
Auditoria (Peça n. 23), aos responsáveis relacionados no subitem 9.1 retro, a fim de subsidiar a 
resposta às respectivas audiências; 
 9.3.3. identifique o nome do Procurador do Município que assinou, em conjunto com a Sra. 
Maria Roza de Araújo e Sr. Duvani dos Santos Gomes, o parecer jurídico constante das páginas 189 e 
190 da Peça n. 15, e inclua-o na notificação a que se refere a audiência do subitem 9.1.2 deste 
Acórdão; 
 9.3.4. dê prioridade na instrução destes autos; 
 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e da Proposta de 
Deliberação que o fundamentam,  ao Ministério das Cidades;   
 9.5. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional que não foram detectados indícios de irregularidades que se enquadram no 
disposto no inciso IV do § 1º do art. 94 da Lei n. 12.309/2010 (LDO 2011), no Edital da Concorrência 
n. 31/2010, relativo aos serviços de implantação dos loteamentos residenciais de especial interesse 
social Parque dos Buritis I e II – Bairro Santa Etelvina – Manaus/AM  (PT 16.451.1128.10S6.0010 – 
2011 – Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários na Região 
Norte). 
 
10. Ata n° 31/2011 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 3/8/2011 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-2028-31/11-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (Presidente), Valmir Campelo, Walton Alencar 
Rodrigues, Augusto Nardes, Aroldo Cedraz, Raimundo Carreiro, José Jorge e José Múcio Monteiro. 
13.2. Ministro-Substituto convocado: Augusto Sherman Cavalcanti. 
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Marcos Bemquerer Costa (Relator), André Luís de Carvalho e 
Weder de Oliveira. 
 

(Assinado Eletronicamente) 
BENJAMIN ZYMLER 

(Assinado Eletronicamente) 
MARCOS BEMQUERER COSTA 

Presidente Relator 
Fui presente: 

 
(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 
Procurador-Geral 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 46147504.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Excerto da Relação  31/2011 - TCU – Plenário     
Relator - Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 
  

ACÓRDÃO Nº 2731/2011 - TCU - Plenário 
 

 Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com 
fundamento no art. 143, inciso V, alínea e, e 183, inciso I, alínea d, do Regimento Interno/TCU, 
aprovado pela Resolução n. 155/2002, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da 
notificação desta deliberação, para que os Srs. Luiz Henrique Delattre, Noemia de Sousa Jacob e 
Hamilton César Pacheco Bandeira apresentem suas razões de justificativa atinentes às audiências 
realizadas em cumprimento ao subitem 9.1.3 do Acórdão n. 2.028/2011 – Plenário: 
 
1. Processo TC-002.810/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 
 1.1. Responsáveis: Americo Gorayeb Junior (075.701.202-72); Duvani dos Santos Gomes 
(444.726.842-68); Luiz Henrique Delattre (513.602.765-72); Marcellus José Barroso Campelo 
(336.314.682-53); Maria Roza de Araújo (406.442.512-04); Noemia de Sousa Jacob (263.131.972-91). 
 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 
 1.3. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal – CAIXA; Prefeitura Municipal de 
Manaus/AM; Secretaria Executiva do Ministério das Cidades – MICI. 
 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 
 1.5. Unidade Técnica: 3ª Secretaria de Fiscalização de Obras (Secob-3). 
 1.6. Advogado(s) constituído(s) nos autos: não há. 
 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 

 
 
Dados da Sessão: 
Ata n° 43/2011 – Plenário  
Data: 19/10/2011 – Ordinária  
Relator: Ministro-Substituto MARCOS BEMQUERER COSTA 
na Presidência: Ministro VALMIR CAMPELO  
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral LUCAS ROCHA FURTADO 

 
TCU, em 19 de outubro de 2011. 

 
 

Documento eletrônico gerado automaticamente pelo Sistema SAGAS 
 

MINS-MBC 

Fls. ___ 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 47428631.Página 65

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 3

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização de Obras 3


