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Exmo. ~enhor r11ftli1,1,r, ti 1 11 r ~r,1 ª'~~º Cr.,,íO 
TELMARIO MOT :" H~e:~hiti,J i•in o2.f I llJ J.0 A- à 1 <f!)J} j 
Senador da República Â · ..__, 1--

Coordenador do COI e 537' 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalizaçag~:- 1 '~rito: 
Congresso Nacional 
Endereço: Praça dos Três Poderes - Brasília - DF. 
CEP: 70.160-900. 

Assunto: Manifestação do Estado de Alagoas quanto ao Relatório nº 1/COJ/CMO, de 2016. 

Exmo. Senhor Senador Coordenador do COI, 

l. Cumprimentando-o cordialmente, rep011amo-nos ao Relatório nº 1/COI/CMO, de 2016, 

através do qual foram analisados os avisos encaminhados ao Congresso Nacional pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), relativos, entre outras, à obra de construção do Canal 

Adutor do Se1ião Alagoano (A VN 09/2016-CN e Aviso 358/2016-GP-TCU, na origem), 

e no qual fora mantido o bloqueio da execução física, orçamentária e financeira do 

Contrato nº 58/20 l O, inerente à obra para construção do trecho 5 do Canal Adutor do 

Sertão Alagoano, constante do Anexo 1 daquele Relatório e já presente no Anexo VI da 

LOA/2016. 

2. Verifica-se do Relatório em comento, as informações de que a manutenção do bloqueio 

da execução física, orçamentária e financeira do Contrato nº 58/201 O, inerente à obra para 

construção do trecho 5 do Canal Adutor do Se11ão Alagoano, decorre de indícios de 

iITegularidade grave com recomendação de paralisação (IG-P) apontada pelo Tribunal de 

Contas da União, qual seja, sobrepreço decorrente de preços excessivos frente aos preços 

de mercado, por meio do Acórdão nº 2957/2015-TCU/Plenário. 

3. Verifica-se, ainda, do Relatório em comento, a informação de que o Trecho 5 do Canal 

Adutor do Sertão Alagoano foi classificado como TOP a partir do voto do Ministro Vital 

do Rego, assim, o TCU decidiu acolher os argumentos do Exmo. Ministro e manifestou

se por meio do Acórdão nº 2731/2015-TCU/Plenário estimando o sobrepreço no Contrato 

nº 58/20 10-CPL/ AL em R$ 48.33 1.865,89 (quarenta e oito milhões, trezentos e trinta e 

um mil, oitocentos e sessenta e cinco reai s e oitenta e nove centavos), ainda, determinou 

que a Secretaria de Estado ela Infraestrutura ele Alagoas adotasse as providências 

necessárias para a repachiação do Contrato nº 58/20 l O, com vistas à adequação dos preços 
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unitários contratuais aos limites máximos de preços calculados nos autos e constantes do 

Anexo II da instrução do TCU, de forma a sanear o sobrepreço de R$ 48.331.865,89 

(quarenta e oito milhões, trezentos e trinta e um mil , oitocentos e sessenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos), bem como os sobrepreços decorrentes dos termos aditivos 

celebrados posteriormente, promovendo, inclusive, o desconto nas futuras medições dos 

valores indevidamente pagos. 

4. O Relatório do COI indica, ainda, que o Relatório de Auditoria Fiscobras 2016 confirma 

a indicação de paralisação, informando que os efeitos da determinação de repactuação 

constante do referido acórdão estão suspensos em razão da apresentação pelas partes 

interessadas de recursos com efeito suspensivo junto ao TCU, e que o Ministro-Relator 

dos recursos, ao apreciar as suas admissibilidades, exarou medida cautelar determinando 

à Se infra/ AL que se abstenha de efetuar pagamentos dos serviços no Contrato nº 58/201 O 
com preços unitários superiores aos apurados pelo TCU até que o Tribunal delibere sobre 2111 

o mérito dos recursos. 

5. Por fim, o Relatório do COI traz a informação de que não cabe a reclassificação da 

irregularidade para IG-R (indício de irregularidade grave com recomendação de retenção 

parcial de valores), tendo em vista que não se tem informação quanto à autorização do 

Contratado para a retenção dos valores a serem pagos, o que descaracteriza a retenção 

nos termos ela lei ele diretrizes orçamentárias, e que nenhuma modificação na situação do 

contrato foi verificada no exercício de 2016. 

6. O Relatório do COI aponta ter havido informação dos Gestores, prestadas quando da 

realização da audiência pública do dia 22/11/2016, e, iiúcialmente, o Ministério da 

Integração Nacional, órgão com o qual firmado Contrato de Repasse de recursos que 

viabilizam a construção do empreendimento, relatou que os repasses federais encontram

se alocados apenas aos contratos inerentes às obras dos trechos 3 e 4 do Canal, e que o 

Estado de Alagoas informou que, sobre o trecho 5, teria encaminhado documentos sobre 

o "aprimoramento do projeto básico relativo ao trecho 5 do canal do sertão e a evolução 

do processo de repactuação de preços", e que o trecho 5 do Canal ainda não foi pactuado 

com o Ministério, ainda não recebendo recursos da União, defendendo que não ocorresse 

o bloqueio por entender que um IGP para uma obra que ainda não está pactuada seria 

uma medida muito radical, que levaria a uma futura descontinuidade na execução do 

Canal vindo a não atingir o seu objetivo. 

7. Doutra banda, houve informação naquela audiência, prestada por representante da 

Seinfra/AL, de que o contrato estaria em fase avançada de repactuação, nos termos do 

OOYI.RHO 

~ ~ ,.,.~~ 
y,_.....t_;;i~ -2-+ol:».J...S flcio - GS - Congresso Nacional - CMO-COI - Relatório Analítico para permanência na LOA I ~-~ 

00 ES T ADO 



ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA/ AL 

GABINETE DO SECRETÁRIO· GS 

Rua Cincinato Pinto, 530, Centro, Maceió/AL - CEP: 57.020-050 
Fone: (82) 3315-3780 - CNPJ: 02.210.303/0001-64 

OFÍCIO Nº 764/2017 - SEINFRA/AL-GS-SEI Maceió, 17 de novembro de 2017 

Acórdão do TCU, no entanto, na mesma ocasião, informou que apresentou nova 

manifestação ao TCU com justificativas sobre as condições contratuais, o que, 

aparentemente, segundo o entendimento do COI, contradiz a intenção de repactuar o 

contrato. No Relatório consta a informação de que o representante da Seinfra/AL não 

apresentou detalhes concretos sobre qualquer das providências informadas. 

8. Finalmente, o Relatório exarado pelo COI conclui que supostamente não houve, no 

exercício de 2016, qualquer modificação no quadro fático, uma vez que o Estado de 

Alagoas não apresentou qualquer elemento concreto de mudança nas condições 

contratuais; assim, entendeu não haver qualquer elemento de convicção que pudesse 

alterar a deliberação anterior, ao contrário, a suposta inércia em adotar providências 

conclusivas por parte de todos os interessados em todo o tempo decorrido desde essa 

deliberação, somente reforçou as difíceis condições de viabilidade legal do contrato aqui 

discutido, não havendo sentido em deixar prosperar a execução de um contrato já 311 1 

severamente impugnado (incorrendo nos vários custos da mobilização inicial), para em 

seguida incorrer na necessidade de paralisação e retenção (já praticamente anunciadas), 

propondo, assim, que o instrumento em referência (Contrato nº 58/20 l 0-CPL/ AL) 

permaneça com sua execução física, orçamentária e fmanceira bloqueada. 

9. Todavia, tendo em vista que o Estado de Alagoas, por intermédio de sua Secretaria de 

Estado da Infraestrutura - SEINFRA/ AL, tem envidado esforços para repactuar o 

Contrato nº 58/20 l 0-CPL/ AL, desde a ciência das determinações contidas no Acórdão nº 

2.957/2015-TCU/Plenário, e que tais ações vem sendo comunicadas regularmente ao 

Tribunal de Contas da União desde o mês ele maio de 2016, conforme se demonstrará 

adiante, e, considerando o que preconizado no art. 118 da Lei nº 13.242/20 15 (LDO 

2016), que estabelece que o Congresso Nacional deve levar em consideração , na sua 

deliberação pelo bloqueio ou desbloqueio da execução física, financeira e orçamentária 

de obras com indícios de irregularidades graves, diversos fatores que possam 

desaconselhar o bloqueio se houver a possibilidade de esta decisão se revelar contrária 

aos interesses da Administração e da sociedade, vimos informar que: 

9 .1 Ainda no ano de 2016, a Seinfra/ AL, em atendimento ao Item 9. l do Acordão 

2.957/2015-TCU - Plenário e ao Acórdão nº 2.361/2015, nos quais há determinação para 

que o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura -

SEINFRA/AL se manifeste acerca da adequabilidade do projeto básico e dos 

quantitativos e serviços da planilha orçamentária contratada para a execução do Trecho 5 

do Canal do Sertão (contrato nº 58/2010-CPL/AL), adotou providências no sentido de 

notificar a empresa contratada para repactuar o contrato nº 58/20 l O, através do Ofício 
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002/2016- SEINFRNGS, que segue em cópia anexa, como também, apesar da suspensão 

da deliberação do Acórdão 2.957/2015-TCU - Plenário, por força dos pedidos de reexame 

interpostos pela Empresa Contratada (Queiroz Galvão) quanto pela SEINFRNAL, dos 

quais ainda aguarda-se a apreciação definitiva pelo Plenário do TCU, a Seinfra/AL, 

concomitantemente, trabalhou na elaboração das planilhas contratuais e respectiva 

documentação necessária à repactuação do contrato com base nos parâmetros 

estabelecidos no Acórdão 2.957/2015-TCU - Plenário, iniciando as tratativas para a 

repactuação dos preços contratuais, confo1me cópias anexas das atas de reuniões 

realizadas para tratar do assunto e do cronograma fixado, comprovando junto ao TCU 

(conforme cópia anexa do Oficio nº 339/2016-Seinfra-GS, de 06/05/2016) o interesse em 

seguir com as obras do Canal Adutor do sertão Alagoano dentro dos parâmetros balizados 

pelo TCU, e, por fim, produziu o Relatório de Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômica - EVTE - Trecho 5, apresentado ao TCU através do Oficio nº 417/2016-
Seinfra-GS, de 17/06/2016. Sendo que a empresa contratada para a execução deste trecho, 4/11 

Construtora Queiroz Galvão, concordou por meio do Oficio CQG/CS-11°007/2016 ( cópia 

anexa), com a repactuação do contrato nos termos do estudo realizado pela 

SEINFRN AL, aderindo à planilha de preços unitários constante do Relatório de Estudo 

de Viabilidade Técnica e Econômica - Trecho 5, documentos estes que foram submetidos 

à análise do Tribunal de Contas da União, conforme cópia anexa do Oficio nº 417/2016-

Seinfra-GS, de 17/06/2016, e do qual ainda aguardamos a análise e parecer final por parte 

do TCU. 

9.2 Em outra oporhmidade, ainda em 20 16, o Estado de Alagoas, por intermédio da ) 

Secretaria de Estado da Infraestrutura - Seinfra/AL, mais uma vez apresentou junto ao 

Tribunal de Contas da União manifestação e esclarecimentos quanto ao EVTE - Estudo 

de Viabilidade Técnica e Econômica elaborado como proposta para a repactuação do 

Contrato nº 58/20 l O, em resposta aos questionamentos postos no Relatório de 

acompanJiamento de Auditoria realizada no Ministério da Integração Nacional e na 

Secretaria de Estado da Infraestrutura-Seinfra/ AL, no período compreendido entre 

02/03/2015 e 3l/03/2015, e após a análise inicial por parte do TCU relativamente ao 

EVTE-Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica apresentado como proposta para 

repactuação do Contrato nº 58/2010-CPL/ AL, sendo tais manifestação e esclarecimentos 

realizados através do Oficio nº 742/2016-Seinfra-GS, de Ol/12/2016 (cópia anexa), sendo 

complementada essa manifestação com as informações e esclarecimentos contidos no 

Ofício nº 812/2016-Seinfra-GS, de 30/12/2016 (cópia anexa). 

9.3 Já em 20 17, o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da 

lnfraestruh1ra - Seinfra/AL, apresentou junto ao Tribunal de Contas da União, novos 
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manifestação e esclarecimentos, tanto quanto ao EVTE- Estudo de Viabilidade Técnica 
e Econômica elaborado como proposta para a repactuação do Contrato nº 58/2010, como 

respostas aos questionamentos postos no Relatório de Auditoria realizada na Secretaria 
de Estado da Infraestrutura-Seinfra/ AL, no período compreendido entre 17/04/2017 e 

28/04/2017, com o objetivo de fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor do Sertão 
Alagoano. Tais manifestação/esclarecimentos foram feitos através do Ofício nº 286/2017-
Seinfra-GS ( cópia anexa), de 24/04/2017. 

9.4 Também em 2017, após o Estado de Alagoas ter tido conhecimento da deliberação da 
unidade técnica SeinfraCOM do Tribunal de Contas da União, pro latada em 29/06/2017, 
de acompanhamento do Relatório de Auditoria/2015 (cópia anexa), e após análise da 

Proposta de Repactuação do Contrato nº 58/2010-CPL/ AL apresentada junto àquela Corte 
de Contas, fora encaminhada Manifestação formal ao Ministro Aroldo Cedraz, Relator 
do Proc. TC 003.632/2015-6, quanto aos argumentos postos naquela deliberação, através 5111 

do Ofício nº 583/2017-Seinfra/ AL-GS ( cópia anexa), de 13/09/20 17, ressaltando, entre 
outros, o argumento de que as alterações contratuais propostas pelo Estado de Alagoas, 

por intermédio da Seinfra/ AL, e constantes do Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica - EVTE decorreram de determinação daquele E. Tribunal de Contas da União, 
através de mandamento inserto no Acórdão nº 2.957/2015-TCU-Plenário, mais 
especificamente em seu item 9. l , no qual há determinação expressa para que a 
Seinfra/ AL, no prazo ali assinalado, adotasse as providências necessárias para a 

repactuação do Contrato nº 58/2010-CPL/ AL, com vistas a adequação dos preços 
unitários contratuais aos limites máximos de preços calculados nos autos, de modo a 
sanear sobrepreços. 

9.5 Ressalte-se aqui, por oportuno, que na citada deliberação emitida pela Unidade 
Técnica SeinfraCOM do TCU, fora reconhecido expressamente no item 21 O que "No que 

diz respeito ao sobrepreço detectado na instrução à peça 158, foram acatados parcialmente 
os argumentos da Construtora Queiroz Galvão relativos aos valores referenciais de mão 

de obra indireta, o que reduziu o sobrepreço inicialmente detectado de R$ 25.189.785,83 
(vinte e cinco milhões, cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta e três centavos) para R$ 24.946.375,45 (vinte e quatro milhões, novecentos e 
quarenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). E que, 
considerando que o valor da repactuação passou de R$ 559.655.655,18 (quinhentos e 
cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e dezoito centavos) para R$ 527.637.176,2 1 (quinhentos e vinte e sete milhões, 
seiscentos e trinta e sete mil, cento e setenta e seis reais e vinte e um centavos), após 

revisão realizada pela Seinfra/ AL, tendo sido expurgados R$32.018.478,97 (trinta e dois 
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milhões, dezoito mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), estaria 

elidido o sobrepreço inicialmente identificado no orçamento da Opção B da repactuação" . 

a) Assim, diante de todo o acima exposto, percebe-se que não resta motivo para esta 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional, manter o bloqueio da execução tisica, orçamentária e financeira do 

Contrato nº 58/201 O, inerente à obra para construção do h·echo 5 do Canal Adutor 

do Sertão Alagoano, decorrente de indícios de irregularidade grave com 

recomendação de paralisação (IG-P) apontada pelo Tribunal de Contas da União, 

com fundamento em achado de sobrepreço decorrente de preços excessivos frente 

aos preços de mercado, uma vez que o Estado de Alagoas demonstrou acima ter 

cumprido praticamente todas as recomendações contidas nos incisos do art. l 18 da 
Lei nº 13 .242/20 15 (LD0/2016), que estabelece que o Congresso Nacional deve 

levar em consideração na deliberação pelo bloqueio ou desbloqueio da execução 

física, financeira e orçamentária de obras com indícios de irregularidades graves 

diversos fatores que possam desaconselhar o bloqueio, se houver a possibilidade 

de tal decisão se revelar contrária aos interesses da Administração e da sociedade, 

e, mais especificamente, o inciso VII, que diz respeito à apresentação das medidas 

efetivamente adotadas pelo tihilar do órgão ou entidade para o saneamento dos 

indícios de irregularidades apontados. 

b) Assim como, restou demonstrado pelo Estado de Alagoas que foram atendidos os 

itens da proposta feita pelo Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e 

Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI à Comissão Mista de 

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO do Congresso Nacional de 

adotar como critério de trabalho não bloquear a execução física, financeira e 

orçamentária daqueles empreendimentos que: 

c) se encontrem em estágio avançado de execução tisica e financeira: ora, ínclitos 

Senadores, a obra de construção do Canal do Sertão Alagoano, foi dividida, para a 

sua execução, em 05 (cinco) trechos, por uma questão de disponibilidade 

orçamentária e financeira, sendo que os trechos l, 2 e 3 estão prontos e em 

operação, o trecho 4 se encontra com mais ele 70% da obra executada e o trecho 5 

está para começar. Ressalte-se que o trecho 5 faz parte ele um todo, qual seja, da 

obra ele construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano, e a sua execução 

possibilitará dar-se continuidade à obra que levará água às cidades e comunidades 

que hoje sofrem com ausência de água no sertão semiárido alagoano; 
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d) os gestores já adotaram ou informaram à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que vão adotar as medidas 

necessárias ao saneamento ou ao esclarecimento dos indícios de inegularidades 

apontados pelo TCU: tais informações, conforme amplamente demonstrado acima 

já foram, por diversas vezes, apresentadas ao TCU, e, por ora, apresentamos à 
CMO todas as ações e providências que vem sendo adotadas pelo Estado de 

Alagoas, por intermédio da Secretaria ele Estado da Infraestrutura, para a 

repactuação cio Contrato nº 58/20 l 0-CPL/ AL, desde que tomou conhecimento ela 

determinação contida no item 9.1 do Acórdão nº 2.957/2015-TCU/Plenário, mais 

especificamente, desde o mês ele maio ele 2016, ejá comprovadas junto ao TCU; 

e) o interesse público se revele melhor atendido com o prosseguimento da obra e não 

com sua paralisação, em razão da importância socioeconom1ca cio 

empreendimento, dos custos ela paralisação, inclusive perdas de serviços já 1111 

executados, além dos riscos para a população e para o meio ambiente, entre outros 

fatores, conforme previsão contida no art. 118 da Lei nº 13.242/2015 (LD0/2016): 

o atendimento ele tais fatores fora amplamente discutido e demonstrado nas 

manifestações do Estado de Alagoas apresentadas junto ao TCU, inclusive com 

gráficos e planilhas demonstrativas, e que ora se anexa em cópias. 

f) Ademais, a COI ressalta que "nestes casos, a decisão política de continuidade da 

obra em nada eleve prejudicar a continuidade das ações de fiscalização para 

identificar eventuais condutas negligentes ou dolosas de agentes públicos ou 

privados, de conformidade com o § 3° do art. 121 da Lei nº 13.242/2015 
(LD0/2 O 16)". 

1 O. Sobreleve-se, ainda, que o Estado ele Alagoas aguarda o pronunciamento final do Tribunal de 

Contas ela União, através do Ministro Relator do TC 3.632/2015-6, Amido Cedraz, quanto à 
análise final da proposta de repactuação do Contrato nº 58/20 l 0-CPL/ AL apresentada através 

do EVTE - Estudo ele Viabilidade Técnica e Econômica, para que possa formalizar a 

repactuação através de termo aditivo ao contrato em tela. 

11. Por fim, o Estado de Alagoas, por intermédio desta Secretaria de Estado da [nfraestrutura, 

com o intuito de demonstrar a esta CMO que não deve ser mantido o bloqueio ela execução 

física, financeira e orçamentária do Contrato nº 58/20 l 0-CPL/ AL que possibi litará a execução 

4t 
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da construção do Trecho 5 do Canal do Sertão Alagoano, que dará continuidade ao 

empreendimento cujos primeiros trechos já se encontram concluídos e em pleno 

funcionamento, exceto o trecho 4 que se encontra com mais de 70% executado, passa a tecer 

algumas considerações quanto ao empreendimento que demonstram o atendimento à maioria 

dos demais incisos do art. 118 da Lei nº 13.242/20 l 5 (LD0/2016), conforme abaixo 

explanado. 

12. Inicialmente, destaca-se que o projeto do Trecho V foi elaborado no ano de 2006, sendo que 

as obras não foram iniciadas até o momento, assim, fato é que, passados dez anos da 

elaboração do projeto, as condições de sua execução se alteraram, majoraram-se as 

interferências nos locais de implantação do Canal, tais como, ampliação de áreas urbanas e 

cruzamentos de vias, o que foi devidamente consignado no EVTE - Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica apresentado ao TCU. 

13. O EVTE tratou, portanto, de conformação do projeto, partindo das premissas por ele definidas, 

adequando-o no que se fez necessário em razão do lapso temporal havido entre a sua 

elaboração e o referido estudo de viabilidade técnica, diga-se de passagem, de I O (dez) anos, 

bem como em razão do aprofundamento dos estudos de solo e sondagens, dentre outros. 

Foram ainda consideradas as experiências e a expertise adquiridas quando da execução dos 

outros trechos do Canal pela Secretaria de Estado de Infraestmtura de Alagoas, incorporando 

os ajustes e melhorias técnicas que se revelaram necessárias quando da execução daqueles 

trechos, e que, necessariamente, precisariam ser incorporados, também, ao Trecho V. Além 

disso, foram consideradas as questões amplamente debatidas no Grupo de Trabalho instaurado 

pelo Tribunal de Contas da União, para tratar das obras em comento. 

14. Assim é que o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) apresentado ao TCU, 

preservou a DIRETRIZ GERAL do PROJETO BÁSICO, ou seja, o objeto permanece o 

mesmo, sem alterações de traçado e das características gerais da obra, iniciando no Km 123,40 

e terminando no Km 150,00. Eventuais adequações a serem detalhadas no Projeto Executivo 

visam apenas a ajustar as condições observadas atualmente nos locais, sem, entretanto, alterar 

a concepção incialmente estabelecida. 

15. Embora o contrato nº 58/2010-CPL/ AL (Trecho 5) não tenha iniciado, para que as obras sejam 

efetivamente executadas, de acordo com as necessidades reais de execução no momento, os 

serviços a serem adequados por meio do aditivo para repactuação contratual que se pretende 

celebrar são essenciais ao cumprimento do escopo contratual, sendo que a não celebração 

frustraria o objeto pactuado. Ademais, a execução do empreendimento é extremamente 
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importante para o desenvolvimento da região, possibilitando a irrigação em uma região que 

historicamente sofre com as secas, e a entrega, à população sofrida do semiárido alagoano, 

de uma obra grandiosa que lhe trará melhor qualidade de vida, na medida em que lhe permitirá 

receber água para uso doméstico, para inigação, entre outros, sendo que a demora no início e 

conclusão das obras traz prejuízos incalculáveis à sociedade, em flagrante ofensa ao interesse 
público primário. 

16. A continuação da obra, através do contrato 58/2010-CPL/ AL, e a implementação da 

repactuação contratual na forma como proposta ao TCU, atende ao que previsto no mt. 65, § 
1 ° da Lei nº 8.666/1993, tratando-se de ajuste formalizado através da repactuação dos preços 

para o mercado atual. O referido ajuste é plenamente possível, pois o fato aqui avaliado é a 

construção do canal, e carrega consigo o mérito de preocupar-se com a proteção do interesse 

público, que se relaciona com a continuidade das obras do Canal do Sertão Alagoano, cujas 

obras se encontram em andamento no Trecho 4, e em vias de reinício no Trecho 5. Não 

podendo ser intenompida a sua evolução, em face do interesse público em atender a população 
do se11ão semiárido do Estado de Alagoas. 

17. Assim é que o Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura -

Seinfra/AL, realizou a revisão e a repactuação dos preços através do EVTE, apresentando-o 

ao Tribunal de Contas da União, sendo ajustados os preços aos de mercado, efetuando a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que, neste caso, reduzirá o valor contratual, 

mantendo a proteção ao erário público e viabilizando a manutenção do contrato nº 58/2010-
CPL/AL. 

18. Oportuno rememorar que o Canal Adutor do Sertão Alagoano tem como objetivo aumentar a 

disponibilidade hídrica das regiões do sertão e do agreste alagoanos, recorrentemente 

assolados pela seca. Em sua extensão total de 250 quilômetros, desde o município de Delmiro 

Gouveia até o município de Arapiraca, o Canal beneficiará cerca de 42 municípios, 

propiciando oferta de água aos núcleos urbanos e rurais ao longo da extensão do Canal. O 

empreendimento tem por finalidade desenvolver a economia regional pela melhoria das 

condições de abastecimento humano e dos perímetros de irrigação, pelo desenvolvimento da 

piscicultura e do agronegócio, e pelo remanejamento das adutoras coletivas existentes, com 

vistas a reduzir os custos de operação e manutenção para a companhia de abastecimento de 
água do Estado. 

19. Neste sentido, reafirma-se que o projeto continua sendo a construção de um canal, cujo objeto 

é a condução de água, e que atualmente está no estágio de 107 km de canal prontos para entrar 
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em operação, faltando aproximadamente 16 km para a sua conclusão, e, para dar continuidade 

à construção do canal, para que não haja interrnpção, será necessário o início do trecho V. 

20. Demonstrado está que as alterações propostas pelo EVTE, e apresentadas ao TCU, ao Contrato 

nº 58/2010-CPL/AL são necessárias à conclusão do objeto pactuado, qual seja, a construção 

do Trecho V do Canal Adutor do Sertão Alagoano, do qual já estão conclusos os Trechos 1, II 

e III, sendo que o Trecho IV se encontra com mais de 70% da obra em andamento, e que tais 

alterações não implicam no desvirtuamento do seu objeto. 

21. Destacamos que a manutenção do bloqueio da execução física, orçamentária e financeira do 

Contrato nº 58/2010 importa em prejuízo ao erário e à execução da obra em si, tendo em vista 

que, apesar de não iniciado o contrato em referência, os gastos advindos com pessoal, o tempo 

decorrido para a realização de novo ce11ame, e uma possível não sequência temporal na 

construção do Canal, devem ser levados em consideração. 

22. Isto em razão de que é necessário mobilizar servidores para a realização de novo ce11ame 

licitatório, assim como, o lapso temporal para a sua realização em muito ultrapassa a média 

em que realizada uma contratação através de RDC, por exemplo, por ser este procedimento 

mais simplificado, podendo chegar a 24 meses, como dita a experiência do Estado de Alagoas 

com licitações, e que tais fatos implicariam diretamente na correta sequência temporal de 

implantação do empreendimento Canal do Se11ão Alagoano, cuja execução do Trecho IV, 

ainda em andamento, deve se estender por apenas cerca de quinze meses. 

23. Restando claro que a execução do Trecho V faz parte de um todo, que é a construção do Canal 

do Sertão Alagoano, da qual também fazem parte as execuções dos Trechos 1, II, III e IV, 

diante do que tem-se que as alterações propostas ao Contrato que garante a execução do 

Trecho V são necessárias à conclusão do objeto, que é o mesmo dos contratos que 

possibilitaram as execuções dos demais trechos. 

24. Em suma, o Estado de Alagoas, por intermédio da SEINFRA/AL, apresentou juntou ao 

Tribunal de Contas da União o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE em 

atendimento ao determinado pelos acórdãos daquela E. Corte de Contas, e ainda apresentou 

uma revisão geral do projeto e sua adequabilidade à situação atual, sendo imprescindível sua 

continuidade para manter os trabalhos cio empreendimento ora em execução, cujo objetivo é 

chegar até o km 150. 

25. Diante de todo o explanado acima e comprovado por meio dos documentos a este adunados 

em cópias, o Estado de Alagoas, por intennédio desta Secretaria de Estado da Infraestrutura, 

requer junto a este Comitê ele Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios 

... ,,,,~~ 
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de Irregularidades Graves (COI) QUE SEJA RECONSIDERADA a proposta realizada à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, através do Relatório nº 
I/COVCM0/2016, no sentido de manter o bloqueio da execução física, orçamentária e 
financeira do empreendimento construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano, mais 
especificamente, no que diz respeito ao Contrato nº 58/2010-CPL/ AL que possibilitará o início 
da execução do Trecho 5 do Canal, dando continuidade a esta grandiosa obra, essencial à 
melhoria na qualidade de vida da população sofrida da região do semiárido do Estado de 
Alagoas, com a consequente supressão de tal bloqueio do Anexo VI da Lei Orçamentária 
Anual - LOA. 

Atenciosamente, 

SECRETÁRIO DE I 

I Recebido: 

OOVl!A H O D O ES T ADO 

JUNIOR, 
FRAESTRUTURA 

I Data de Recebimento: 
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09/11/2017 iG Mail :: Resposta ao ofício nº 3-87/2017 - Canal do Sertão Alagoano 

Assunto Resposta ao oficio nº 3-87/2017 - Canal do Sertão Alagoano 

De <mmonicacmelo@ig.com.br> 

Para 

Cópia 

Data 

<mauricio1j@tcu.gov.br> 

Alzir Lima <alzirlima@terra.com.br>, Alexandre Barros <alexandrebarros78@hotmail.com> 

28/04/2017 12:41 

• Of.286_2017 _Seinfra_TCU.pdf (879 KB) 

Prezado Senhor, Maurício Ramos 

Atendendo a solicitação do Superintendente Especial de Projetos Especiais Sr. Francisco Alzir Lima 

segue em anexo o ofício nº 286/2017 - SEINFRA-GS em resposta ao Ofício de Requisição nº 3-87/2017 -

TCU/SeinfraCom. 

Atenciosamente, 

MÔNICAMELO 
Engª Civil - crea 6796 D 
Assessora Especial 
Superintendência de Infraestrutura Hídrica 
SEINFRA/AL - (82) 3315-1036 

) 

https://webmail.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=2222&_mbox=Sent 1 /1 
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SUPERINTEND~NCIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA-SIH 

Rua Clncinato Pinto, 530, Centro, Maceió/AL- CEP: 57 .020-050 
Fone: (82) 3315·3780 • CNPJ: 02.210.303/0001·64 

oricro Nº286/2017 - SEINFRA/GS Maceió, 28 de abril de 2017 

Ao Senhor 
Maudcio Ran.ios Jacintho de Almeida 
Auditor Federal de Cqntrole Externo 
Tribunal de Contas dft União 
Secretaria de Infraestrnh.1ra Hídrica, de Comunicações e de Minerações 
Endereço: SAFS, Quadra 4, Lote 1 - Anexo II - sala 215 - Brasília - DF. 
CEP: 70 042-900. 

Assunto: Resposta ao Oficio ele Requisição nº 3-87/2017 -TU/ SeinfraCom. 

Prezado Senhor, 

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Ofício de Requisição 3-87/2017-
TCU/ SeinfraCom, onde faz menção á realização de auditoria nesta Secretaria de Estado 
ela hlfrnestrutura de Alagoas, no período de 17 /04/2Ó 17 à 28/04/2017, com o objetivo 
de fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano, e em 
continuidade aos trabalhos e có1nplementação ao oficio 133/2017 - TCU/SeinfraCom, 
encaminhado ao Tribunal de Contas em 24/04/2017, solicita a complementação ele 
documentos ao ofício supracitado. 

2 . . A respeito do seguro - garantia referente nos Trechos 1 e 2, informamos que a empresa 
detentora dos contratos cios referidos trechos, através do Memorando de 
Esclarccimento- 20 17-04-25 ( em anexo) item U, encaminhado a esta Superintendência 
em 27/04/2017, informa que a Construtora não obteve êxito na renovação ela apólice, 
haja vista a recusa pela seguradora Chubb (segue em anexo Doc.2), a qual informou à 
Queiroz Galvão o desinteresse na renovação e afirmou que só aceitaria reavaliar sua 
postura em caso de apresentação de cash colateràl ou aliet'1ação fiduciária de imóvel 
urbano em valor não inferior ao da importância segurada. Ademais, diante cio cenário 
do mercado securitátio, outras seguradoras consultadas pela empresa informaram a 
Construtora o desinteresse na contratação de seguro. A empresa continua empenhada na 
busca de altern'ativas que viabilizem a renovação da garantia compromissada. 

Olicio 305·201 7·SEINFRA· Resposta no Of. 3·87·2017·TClJ. 
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3. Sem mais, disponibilizo-me para quaisquer maiores esclarecimentos que se façam 

necessários 

I Recebido: 

A tenciosamentc, 

~ ~~~~F_R_A_N_C~ MA~-,~~ ~ ~

Superintcllllente Especial de Projetos Especiais e 
l11frncstrnt11rn Hfclt-ica. 

I Datn de Recebimento: 

Oficio 305-2017-SEINFRA· Resposta 1\0 or. 3-87-21>17-TCU. 



IVlemorando de esclarecimentos - Requisição nº.1-87/2017-TCU/SeinfraCom 

1- Percentuais de execução e valores contratuais atualizados dos Trechos 3, 4 e 5 do Canal 

Adutor do Sertão Alagoano: 

o contrato relativo às obras do trecho S do Canal do Sertão, de responsabilidade da 

Construtora Queiroz Galvão, ainda não teve a execução iniciada. 

I! - Seguro-garantia vigente com vistas a assegurar o resultado da apuração em curso no 
Tribunal de Contas da União acerca de eventual dano ao erário nos contratos dos Trechos 1 a 

) 2 a que se refere o item 9.1 do Acórdão 1.882/2011-TCU-Plenário: 

Em dezembro de 2016, a Construtora remeteu à SEINFRA/AL o Ofício CQG/CS - nº. 
008/2016 (Doe. 1), por melo do qual informou que já vinha adotando as providências cabíveis à 
renovação do seguro. 

Ocorre que, até a presente data, a Construtora não obteve êxito na renovação da 
apólice, haja vista a recusa pela seguradora Chubb (Doe. 2), que informou à Queiroz Galvão o .. ··- . 
desinteresse na renovação e afirmou que só aceitaria reavaliar sua postura em caso de 
apresentação de cash colateral ou alienação fiduciária de imóvel urbano em valor não inferior 
ao da importância segurada. Ademais, diante do cenário do mercado securitário, outras 
seguradoras consultadas pela empresa informaram à Construtora o desinteresse na 
contr.itaç5o ele seguro. A ernpresa continua empenhada na busca de alternativas que viabilizem 
a renovação da garantia compromissada. 

Ili - Informações sobre o andamento do processo judicial em que a Constl'Utora Queiroz 

Galvão obteve decisão cautelar para suspender a exigência de modificação do seguro-
) garantia, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão 1.882/2011-TCU-Plenário: 

O processo nº. 0034288-37.2013.4.01.3400, em trâmite na 9il Vara Federal da JFDF, está 
concluso para sentença desde 01/09/2014. 

IV - Prnvldênclas já adotadas em cumprimento ao Item 9.1 do Acórdão 2.957 /2015-TCU
Plenário, com vistas à repactuação dos contratos dos Trechos 4 e 5, encaminhando cópia da 
documentação probatória: 

A repactuação do contrato relativo ao trecho S já foi realizada, tendo a documentação 
comprobatória sido devidamente juntada ao processo n!?. 003.632/2015-6. 

CONSTrWTOHA QUEIROZ GALVÃO S/A. 
Rua Patlre Cararltlcolro, 733 - Ed . Empresa1lal Conter l • 9' Anelar, Doa Vlauom ~ Rcclfo .. PE .. CEP 51020·280 
Tol.: (66 81) J<IGJ-2700 • Fax: (fi6 8 1) 3•163-2799 
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queiroz gaivão 

V - Informações sobre o cumprimento da determinação cautelar emitida à Secretaria de 
Estado da Infraestrutura de Alagoas para que se abstivesse de efetuar pagamentos dos 
serviços remanescentes nos Contratos 19/2010 e 58/2010 com preços unitários superiores 
aos expressos pelo TCU, na data-base dos contratos, até que o Tribunal delibere sobre o 
mérito dos recursos apresentados no âmbito do TC 011.156/2010-4: 

Considerando que o contrato relativo ao trecho 5 ainda não teve a execução iniciada, 
não houve repasse de valores passíveis de retenção pela SEINFRA/AL. 

CONSTRUrDRA QUEIROZ GALVÃO S/A . 
Rua Paclro Cara1111colro, 733 •• Ed. Empros arlílf Conter 1- 9' Antiar, Boa Viagem - Recife - PE - Cl: P 51020-200 
l'cl.: (66 81) 3463·2700 · Fax: (55 01) 3463-2799 
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Ofício CQG/CS - Nº 008/2.016 

Maceió, 19 de dezembro de 2016. 

ATENÇÃO \ 
VOl1~R PR010~ (, ~,·;b Secretal'ia de Estado de Infraestrutura de Alagoas - SEINFRA ·--;,&& 

0
e.p (. J'(Â {/ 

Rua do Sol, n. 2~0, C~ntro, Macei6/AL . 2iO '&,,......., ~ 

A/C.: Sr. Alexandre Barros da Silva - Superintendente de Infraestrutura Hídrica - SEINFRA ~~~! 
A/C.:·sr. Francisco Alzir Lima - Superintendente Especial de Projetos- SEINr:RA °'· ... '):,,t~:J:J?"· 
A/C.: Sra. Maria Aparecida de Oliveira Berto Machado - Secretária de Estado da lnfraestrnt1,Jra .-ê..1:}~:; .. :-,· 
SEI N FRA ,i'c:I,f~~---

Ref.: Contrato 01/1993-CPL/AL e Contrato 10/2007-CPL/AL 

Assunto: Prorrogação da apólice do seguro garantia. 

Prezado Senhor, 

CONSlRUTOllA QUEIROZ GALVÃO S/A, contratada para a execução das obras de implantilç5o do 
Canal elo Sertão /\lago ano, nó Estado de Alagoas, vem manifestar-se a respeito da prorrogação da apólice 
do seguro garantia prestado à SEINFRA/AL: 

1. Inicialmente, a Construtora vem reafirmar a regularidade dos valores pactuados com a SEINFRA/ Al. 
para c1 execução do Contrato 01/Í993-CPL/AL e do Contrato 10/2007-CPL/AL, conforme comprova a 
documentação Já apresentada ao TCU no âmbito do processo n. 003.575/2009-9. 

2. Não obstante, em que pese a convicção .a respeito da economicidade dos contratos para a 
) Administração Pública, a empresa está ciente da obtigação que ainda possui de renovar as garantias 

ofertadas à SEINFRA/1\l, nos termos do Acórdão n. 2860/2008-TCU-Plenário. 

3. Diligentemente, em decorrência da seriedade com a qual lida com suas obrigações perante o Poder 
Público e em obediência às determinações do supramencionado acórdão, a Construtora já deu Início ao 
procedimento de renovação da garanlia junto à seguradora. No entanto, Independentemente de sua 
presteza e zelo, ainda não lhe foi concedidê!, até a presente data, a renovação da referida apólice . 

.c1. É bom que se diga que, nas discussões traçadas no processo n. 003.075/2009-9, o TCU já reduziu o 
apontamento de suposto sobrepreço para o montante aproximado de R$59.326.273,46 (cinquenta e 
nove milhões, trezentos e vinte e seis mll, duzentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos). 
Inclusive, a empresa já foi notificada pela Corte para apresentar sua defesa com base em tal valor. Assim, 
il nova garantiç1 apresentada cobrirá o valor supracitado, já que, conforme análise da própria Corte de 

CONSTRUTOR/\ CtU f: IROZ GALVÃO-fi/A. 
min Pnrtre Car~p11c eiro, 733 - Ed. Emprcsarl~I Center 1- 9' Anelar, f!oll Vlaucm - !lucllo - PI:. - CEP 51020-280 
TP. I.: (55 61) ~·163-2100 • f ax: (55 811 3463-2790 
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Contas, não mais subsiste o risco de suposto dano ao erário no montante de R$G6.109.998,86 (sessenta 
e seis milhões, cento e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) . 

5. Isto posto é que, antes mesmo do vencimento cio prazo de vigência da atual garantia, a Construtora 
vem informar que está envidando todos os esforços para sua renovação e, tão logo c.onslga o endosso 
da apólice Junto ·a seguradora, a encaminhará de imediato à SEINFRA/AL. 

Atenciosamen le, 

1. \ f 
STRUTORA QUE RQDiAl:VÃO S.A. 

F io Roberto Dornellas Câmara Plmentel 
. Diretor de Operacões 

COMSTRUTOl~A QUEIROZ GALV AO '3/A . 
R1i.1 Pndro Carapuceiro, 733 - Ed. Emprcsarl~I Cantor 1- 9• Anrt,,r, Boa Vlaoom - Rc~lfo - PE - C!:P 5102Ó·200 
Tol.: (66 81) 3463,2700 • F~~: {66 81) 3463-2799 
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Maria Mctidieri 

Assunto: 0006/2017 - URGENTE - Cotação renovação da apólice 17754000082 -
Retenção de Pagamentos - CQG x SEINFRA/AL 

De: Soares, Joselice M INTL (Brazll) [mailto :Joselice.Soares@Chubb.com] 
Enviada em: sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017 15:06 
rara: Roberta Salomão Romano <roberta.romano@galcorr.com.br>; Bertramello, Rafael G INTL ( Brazil) 

<l{afaelJ~ertramello@Chubb.com>; Antonio, Ronaldo <rantonio@chubb.com>; Siqueira, Carolina F iNTL (Brazil) 

<Carolina.Sigueira@Chubb.com> 
Cc: Rodrigues, Mariana B INTL (llrazil) <Mariana.Rodrigues@chubb.com>; Miriam Souza 
<miri;11n.sourn@galcorr.com.br>; Maria Metidieri <maria.metidie ri@galcorr.com.br>; Casadei, Marcus INTL (Brazil) 

<Marcus.Casadei@chubb.com> 

Assunto; RES: 0006/2017 - URGENTE - Cotação renovação da apólice 17754000082 - Retenção de Pagamentos -

CQG x SEINFRA/AL 

Robertil, boa tarde. 

Submetemos o processo ao nosso comita e no momento a Chubb não tem interesse na renovação desta apólice. 

Reavaliação desse processo, somente com apresentação de cash colateral ou alienação fiduciária de imóvel urbano, 
em valor não int erior ao da importância segurada atualizada e taxa de 1,5% a.a. 

Caso optem pela apresentação de colateral na modalidade alienação fiduciária, favor encaminhar-nos os seguintes 

documentos para análise (outros documentos poderão ser solicitados por nosso departamento jurídico) : 

./ Cópia autenticada da escritura definitiva em nome da Construtora Queiroz Galvão, registrada no Cartório de 
Registro de Imóveis; 

./ Cópi;i da matrícula do imóvel, emitida há menos de 30 dias; 

./ Certidão negativa vintenárla de ônus reais; 

./ Registro de ações reipersecutórias e alienações, emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis; 

./ Certidão negativa de Impostos expedida pela prefeitura ou cópia dos carnês de imposto predial dos últimos 

cinco anos, pagos; 

./ Cópia autenticada do IPTU do ano, acompanhada de parcelas pagas até novembro de 2016, expedida pela 

Prefeitura; 

./ Averbação da construção junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 
,/ Planta cio imóvel aprovad<l pela prefeitura ou croqui com dimensões, assinado pelo engenheiro ou arquiteto 

com respectivo número do Crea (registro profissional), e 
./ Certidão negativa de débitos condominiais, se o caso. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais e aguardamos por seus comentários. 

Obrigada 

CHU88' 

,Josy Soares 
Surcty 

Av. das Nações Unidas, 8.501 - 25° ao 28º andares - Ecl. Eldorado Ilusiness Tower 
05425-070 São Paulo - SP - ílrasil 
T +55 (11) 4504-1516 
Email: joseHce.soares@chuhb.com 
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ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA- SEINFRA/ AL 

SUPERINTEND~NCIA ESPECIAL DE PROJETOS ESPECIAIS E INFRAESTRUTURA HÍDRICA- SEPEIH 
SUPERINTEND~NCIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SIH 

Rua Cincinato Pinto, 530, Centro, Maceló/AL-CEP: 57.020-050 
Fone: (82) 3315-3780 • CNPJ: 02.210.303/0001-64 

OFÍCIO N°286/2017 - SEINFRA/GS 

Ilmo Senhor 
Alexandre Carlos Leite de Figueiredo 
Secretário Substituto 
Tribunal de Contas da União 

Maceió, 25 de abril de 2017 

Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Minerações 
Endereço: SAFS, Quadra 4, Lote I-Anexo II- sala 214 - Brasília - DF. 
CEP: 70 042-900. 

Assunto: Resposta ao Ofício de Requisição nº 1-87/2017 - TU/ SeinfraCom. 

Prezado Senhor, 

1. Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Ofício de Requisição 1-87/2017-
TCU/ SeinfraCom, onde faz menção á realização de auditoria nesta Secretaria de Estado 
da Infraestrutura de Alagoas, no período de 17/04/2017 à 28/04/2017, com o objetivo 
de fiscalizar a obra de construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano, bem como, 
solicita documentos e informações elencados no ofício supracitado. 

2. Para tanto, seguindo a mesma itemização do referido ofício, vimos informar que: 

Sobre o Item i: Segue planilha com percentual de execução e valor contratual atualizado dos 
Trechos 3,4 e 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano; 

Sobre o Item ii: Segue digitalizado seguro garantia dos trechos 1 e 2; 

Sobre o Item iii: O processo judicial 11º 0034288-37.2013.4.0l.3400, que iramita na 9ª Vara 

Federal, através do qual a Construtora Queiroz Galvão obteve decisão cautelar para suspender 

a exigência de modificação do seguro garantia, encontra-se concluso para sentença desde 
01/09/2014, segundo o andamento do processo em anexo; 

Sobre o item iv: A Se infra em atendimelllo ao Item 9.1 do Acordão 2.957/2015-TCU - Plenário, 
adotou as providências 110 sentido de notificar as empresas contratadas para repactuar os 
respectivos contratos nº 19/2010 e 58/2010, através dos Ofícios 001/2016-SEJNFRAIGS e 

002/2016- SEJNFRAIGS respectivamente, que seguem em anexo, como também: 

A respeito do Contrato 11º 19/2010 m·echo 4): Vimos informar que apesar da suspenção da 

deliberação do Acórdão 2.957/2015-TCU - Plenário, por força dos pedidos de reexame 

inte11;ostos pela Empresa Executara (Odebrecht) quanto pela SEINFRA, os quais ainda 

aguardamos a apreciação definitiva pelo Plenário do TCU, esta Secretaria vem trabalhando na 
elaboração das planilhas contratuais e respectiva documentação necessária à repactuação do 
contrato com base nos parâmetros estabelecidos 110 Acórdão supracitado. Já havido 

GO VER II O n o ESTA D O 
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OFÍCIO Nº286/2017 -SEINFRA/GS Maceió, 25 de abril de 2017 

co1111111icação, por meio da correspo11dê11cia (Carta IS36/2016) emitida pela e111presa 
co11tratada para a execução do referido trecho, da inte11ção de i11iciar as tratativas para a 

repactuação dos preços contratuais co111 base nos parâ111etros co11tidos no Acordão 2.957/2015-

TCU - Ple11ário, co1110 ta111bé111 e111 acatar a decisão fi11al que venha a ser proferida pelo TCU 
sobre a 111atéria, mesmo que sejam integralme11te ma11tidos os parâmetros co11tidos 110 acórdão 
em tema, 

A respeito do Contrato nº 58/2010 (Trecho 5): Vimos i11formar que esta Secretaria, através do 
oficio 11º 002/2016 de 04/01/2016 (cópia em anexo), notificou a e111presa co11tratada por meio 

do contrato 11º 58/2010, Construtora Queiroz Galvc7o S.A., a repactuar o contrato citado, com 
vistas à adequação dos preços unitários contratuais aos limites 111áximos de preços calculados 

pelo TCU e e111 atendimento ao Item 9.1 do Acordão 2.957/2015-TCU - Ple11ário e ao Acórdc7o 

2.361/201, onde determi11a que esta Secretaria de Infraesh·utura - SEINFRA se 111anifeste 
acerca da adequabilidade do projeto básico e dos quantitativos e serviços da planilha 
orçamentária contratada para a execução do Trecho 5 do Canal do Sertão (contrato nº 

58/2010-CPLIAL), e, demonsh·ando o interesse e111 seguir co111 as obras do Canal Adutor do 

sertão Alagoano dentro dos parâmetros balizados pelo TCU, produziu o Relatório de Estudo de 
Viabilidade Téc11ica e Econômica - Trecho 5. Co1110 também informamos que a empresa 
conh·atada para a execução deste h·echo, Co11strntora Queiroz Galvão, concorda por meio do 
Oficio CQG/CS-nº007/2016, com a repactuação do contrato nos termos do estudo realizado 

pela SEINFRAIAL, aderindo à pla11ilha de preços unitárias co11sta11tes do Relatório de Estudo 

de Viabilidade Técnica e econômica - Trecho 5, documentos estes já submetidos à a11álise 
desse E. Tribunal, e da qual aguardamos a a11álise e parecerfi11al por parte do TCU. 

3. Sobre o item v: Informamos que: 

A respeito elo Conh·ato 11º 19/2010 m·ec/10 4): A Sei11fra em atendi111ento ao oficio 11º 377-2016-

TCU/SeinfmHidroFerrovim·ia de 23/06/2016, processo TC 011.156/2010-4, inicialmente 
adotou as providências atrm1és do oficio 11 º 56/2016 de 03/08/201 (em anexo), onde comu11ica à 
empresa conh·atada, por meio do contrato 11º 19/2010, para a execução do Trecho 4, da nova 
determinação em medida cautelar exarada pelo Ministro Relator do Tribu11al de Contas da 
União, e, em tempo, informa que adotará as medidas cabíveis ao completo atendi111ento da 

determinação em comento, até ulterior e defi11itiva deliberação da corte de Contas sobre o 
mérito dos recursos que foram i11terpostos. Portanto, dia11te do exposto, te111os a esclarecer que 

esta Secretaria ve111 executando a determinação da Medida Cautelar supracitada desde a 30ª 
Mediçc7o, referente ao período ele 11ove111bro de 2015, conforme cópias dos Pareceres 
(Despacho!i) emitidos pela Fiscalização desta SEINFRA, apresentado e111 a11exo. 

A respeito do Contrato 11º 58/2010 m·echo 5): Co11siderando que o Trecho 5 do Ca11a/ do 
Sertão A/agom10 até a presente data não foi iniciado, informamos que não houve a execução 
da determinação da Medida Cautelar 110 âmbito do Conh·ato 11 º 58/2010 (Frecho 5) por não 
haver serviços remanescentes. 

GOVER11 0 DO E S TAD O 
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4. Sem mais, disponibilizo-me para quaisquer maiores esclarecimentos que se façam 
necessários 

Atenciosamente, 

ALEXANDRE BARROS DA SILVA, 
Superintendente de Infraestrutura Hídrica. 

MARIAAPA A DE OLIVEIRA BERTO MACHADO, 
Secre ária de Estado 

-S •INFRA-

I Recebido: I Data de Recebimento: 

OOVER U O DO ESTADO 

mt• TRADAlH l\tU>O S t=R IO A GEUT E CHE GA LA 
Oficio 286-2017-SEINFRA· Resposta ao Of.1-87_2017_TCU. 



) 

) 

l
'fCU/SECE. x7;\L' ·; 

O 9 MAIO 2016, : ,(, ,· 
y . 

- . (Z1\: -· 

. ÉSTADO:DE ALAGOAS" 
SECRETARIA DA INFllÂESTRÚTURA. 

G/\OINETli:l_j~SEC~~fÁRIA 
Rua.Clncl11atb,l'lnto; 530-Centro -.Maééló -.Al - CI'P 57020·0?0 
. Fone:.(â~j t:i'1s,37só ;·çNPJ.; ÓÚ.10,303/0001·64, 

Ofício 11º '339 /2016/SEINFRA/GS 
Proc, Ac\m. nº ~100.0Q Q142/2016 

Ao 
Tribunal de-Conta~ cfa União 
Secretnria de Fiscaliz;1ção·qe Infp?e~tPqtura Portu.a.1·ia,.·t·lfârica ·e Ferroviada 
S1·. Uricl de Almeida Papa 
Secretário 
SAPS - Qd 4 - Lote 1 ~ Anéxõ li -' Saia 250 
CEP~70Ó4·2-09Ó - Brasflia ~ DF 

Refei'êileia: Resposta ao Ofício n°· 0167/201-6~TCU/SeinfràHicli·oFerrovia, de 
20/03/2016, e ál.ei1dime·nto ~ dete1'rf1ii(aç_âo cqnticf~ nó iten1 9.2· do Acórdão nll 

2.361/2.01·5-'TCU-Plenú rio, 

Prezado Senhor,. 

Esta Secretaria de Estado ela :r11fraestl'lltura de AlagoasJ visando atender as 
detei-niinações postas· no· ite_m :9:2 cio 1\có11dãd nº 2.36°1./20i5~.TCV-PJcnúrio, ve111, 
~ltravés d~s_te, -~nca.ini.111Hl1' a esta Secretada -de .Tiisca\ização de ln fraestru t\1ra 
Portuária, Hídrica e ·Ferroviária. as infoi•maçõ'es- abaixá e cópia dos cloclinientos 
abaixo discl'iminados: 

- A Secretaric.i de Estado da lt\fraes'tt·utut·a, .pof: lnterí11édio cte ·süa.Snpêrintenclência 
Especial de PrájetQS Esp~ciajs e lnfraes~rutqra, l:IJçh:ica, juntamente com o 
representante do. Consórcio. CONCREMAT /HIDROCONSULT, éh"lpl'esa tespoi'l~ável 
pelo gerei1ciaméi\to das obt!ás dó Canal do Sei't'ão Alagoanb, e o representante.ela 
Constnitora Queiroz . G~lv~o, vetn. .é.\dotando as açõ·e.s necessárié;ll> ao Est\tdo de 
Viabilidade Técnica do trecho 5, conforme ,evidênéiaêlo nãs atas de reuniões, em 
c6pias anexl:lS, e nu c6p.iá ·c\a planilha do c1·0.oograma firmado irn reqnião 1·e·aJizçlda 
no dia 18/03/2016, també'm an~xa; 

- J\dempis, diante da cçm1plexid<1de cios. t1:élbalhos neces.s{irios à ~laboração e 
conclusão. do Estudo. de Viabilidade Técnica do trecho 5 do Canal do Sertão 
Alagoano, os quàls reque·ren1 i1 tealizaç~fo el e. levanté\tilelitós e. ·ave1·iguações ele 
campo compostos de levantamentos· topogr_áficos e demal'cações do eixo de 

1/2 
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li~TA!;>.Q DE A~A~QAS 
S~Çfl~T/\RIA DA IJ'l~RAESlRUWllA 

GABINETE [)A SEC,llE_TÁRIA 
Rua 'Clncinaio P.lnto, 530-Centro - Maceió ., Al • CEP 57020·050· 

. Pdne; (82) ~315'3780 - CNPJ.1 o~.Íl0.303/000it64 . . 

. '" r '• 
' ·, 

projeto do refét·idó· canal adütor1 vimos informar :que- _os refer\rjos estlldos 
ê\lco_ntraín-se em prot~~so· de.cbnd{tsão, sendq1 aindá, !rnéessária a elaboração de 
novas comp~~jççS~s de pre.ço e :respecti.va planilha 01·çameritári~1 decónentc dos 
cenâriós· e.intei'fe1'.êhcias obs'e1\íádasc110sdevanl:an1en~o~ s_upradtatlós; 

- Po1· fün, e . . dialíté dà ·àcin\a· exposto, vimos çon'fji·n1çu· qµe os· t1'é)balhos citados 
serão concluídos.em 20/06/ZQ;l.6, güahcfo Se);ão encamihhados-a esse Tribunal ele 
Contas ela Uni~o; mais esp~ciflcç\mepte;: · :à S.e:çr~taria ·de Ristalizaçã0 de 
I nfrnést1"u tu1·à Portü{fria, 'lrl í dricà.e.Fei-t·óviária.. 

Cettos de ter àtênclido às:scfücitações po~tasi a ,SE!NFRA/AL,a esfe s~1bsç1'eve .. Sern 
mai·s para o 11wnléüto', nürovãmos'votos d~ eievada estima e,co,nsic_leração1 

- 4)" ,h: #/ /Ç'' 
/fl'kt-,_J-·1,.-rA/~~ L_ 

ALEXANDRE BARROS'DA SlLVA 
SUP.ERINT.ENDEN'l'E. DE INFRAESTR;UTlJRÁ HJDRICA 

SEINPRA/AL 
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ATA DE REUNIÃO OCORRIDA EM 11/03/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA DE ALAGOAS 

Iniciada a reunião, presentes os representantes da Selnfra/AL, Sr. Victor Vigolvino - Secretário 

Executivo de Gestão Interna, Sr. Alzir Lima - Superintendente Especial de Projetos Especiais e 

Infraestrutura Hídrica, Srª. Aysha Marie A. B. de Castro - Superintende de Procedimentos 

Administrativos e Auditoria; o representante do Consórcio CONCREMAT/HIDROCONSULT, Sr. 

Raimundo Brito de Almeida; representantes da Construtora Queiroz Galvão, Sr. Carlos Alberto 

Silva Pereira, Sr. Marcelo Henrique A. Correa de Oliveira, Sr. Nelson Roberto Requião Moura, 

Sr. Flávio Roberto Pimentel; e integrante do escritório jurídico Aroeira Salles Advogados, Dr. 

Nayrom Sousa Russo, exposto o histórico de acontecimentos ocorridos no âmbito dos 

Acórdãos e determinações do Tribunal de Contas da União quanto à obra do Canal do Sertão 

Alagoano, foi discutida pela Seinfra/Al e a Construtori:I Queiroz Gálvão a melhor forma para 

repactuação de preços, ficando definido que os estudos· realizados pela Se infra/ Al serão 

apresentados a partir dó dia 15/03/2016, através de planilha ·de preços atualizada _e r~_latório 

circunstanciado, devendo apresentá-los à Construtora Queiroz. Galvão para a·nálise e 

· manifestação. Ficando, ainda, estabelecido como meta para conclusão das novas composições 

de preços do contrato em questão ·a 31/03/2016 . · 

Carlos Alb~ t Silva Pereira 

Const toY.a ueiroz Galvão 

Nayrom s·õüsãRü ·ser · ...... -
Aroeira Salles Advbgados-

~· 
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ATA DE REUNIÃO EM 18/03/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE 
ALAGOAS 

Iniciada a reunião, presentes os represel')tantes da Se infra/ AL, Sr. Alzir Lima - Superintendente 
Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hfdrica, Sr. Fernando Dantas - Gerente de 

Fisca lização; O representante do Consórcio CONCREMAT/HIDROCONSULT, Sr. Raimundo Brito 
de Almeida; Os representa.ntes da Construtora Queiroz Galvão; Sr. Marcelo Henrique A. Correa 
de Oliveira, Sr. Jemysson Jean, Sr. José Celestino Marini, novamente foi exposto o hi~tórico de 
acontecimentos ocorridos no ·âmbito dos Acórdã~s e determinações do Tribunal de Contas da 

_ União quanto à obra do Canal do Sertão Alagoano, Trecho 5, continuou a discussão pela 
Seinfra e a Construtora a respeito da melhor. forma para repactuação de preços, ficando 
ratificado que os estudos serão realizados pela Se infra/ AI com o acompanhamento técnico do 
Consórcio Gerenciador, conforme cronograma apresentado em anexo, já ficando programado a 
próxima reunião para o dia 28/03 para apresentação de relatório. Ficando, ainda, estabelecido 
como meta para conclusão dos Estudos o dia 29/04/2016. 

j; __ 
l 

ry1~rcelo Henrique A. CoeacÍe Oliveira 
; Construtora Queiroz Galvão 

. ~~,é/ &------
kssõn.íeãn 
Construtora Queiroz Galvão 

,\ 
\ 

~~tino Ma ini 

\ 

\ 
\J 
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ATA DE REUNIÃO OCORRIDA EM 28/03/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

INr-RAESTRUTURA DE ALAGOAS· 

Iniciada a reunião, presentes os repre~entantes da Selníra/AL, Sr. Alzlr Lima - Superintendente 
Especiíll de Projetos Especiais e Infraestrutura Hldric.a, Sr. Alexandre Oarros da Siiva -
Superintendente de Infraestrutura Hfclrica, Sr. Fenrnndo Dantas - Gerente de Fiscalização; o 
representante elo Consórcio CONCREMAT/HIDROCONSULT, Sr. Raimundo Brito ele Almeida; 
representantes ela Construtora Queiroz Galvão, Sr. José Celestino Marlnl, Sr. Marcelo Henrique 
A. Corrêa de Oliveira, Sr. Róbsón da Silva Marques, Sr. Jeymlsson Jean, Foi exposto o 
andamento cios estudos técnicos no âmbito do contrato do Canal do Sertão Alagoano- Trecho 
s. De Inicio foi mencionado o cléíerlmento do prazo adicional de 30 dias solicitados pela 
SEINFRA/AL (Acórdiio 0512/2016), contados a partir da data de notificação a esta Autarquia, 
para posklonainento a respeito da repaétuação -ele preços do Trecho 5. Foi solicitada a 

_ apresentação no formato excel, elas composições ele preços unitários já apresentadas em meio 
· Impresso pela Construtora Queiroz· Galvão, Ju.nto a proposta comercial do Trecho S em 
jun/2010. Permanecem em andamento os estudos técnicos e levantamentos de campo ao 
longo cio trecho 5, co,n acompanhamento de 2 representantes da Construtora Queiroz Galvão, 
devendo ser iniciados nessa semana .os levantamentos topográficos e demarcação cio eixo do 
canal adutor. Ficou pré~d~da reunião em 18/04/2016 as 10:00 da manhã com a presença 
de todos os rnvol'{].d'os, para apresentação cios trabalhos. · '1l . . 
Alz!r Lh~!~A/ L) ,_.,.(,:,.--/j:i:_",:,· 

.,.,..; /(_,.~-.:-LD,--.--.-o' e----- . ~ .~ . ( , 

Ró'bso1\ la.S.I a Marques (QUEIROZ GALVÃO) 

. .' ·;:.:~ .~ ~ ,,. .,,:?; ,...,,-/ ' 
.. .. -,·· -·~ /··· ?~ .. e:. éZ---
/.)~issÓn Jean (QUEIROZ GALVÃO) 
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CRONOGRAMA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DO TRECHO 5 

1 !Análise d.is CPU's com indício de Sobrepreço 

1.1 1 Elaboraçlío d.is CPU's 

1.2 1 Relatório de Justificativa das CPU's 

1.3 Entre a do Produto para anáflse da Contratada 

1.4 Res_e_onta da Contratada 

2 1 Estudos de Viabilidade da Pl.inilha Contratual 

2.1 1 Viabilidade Técnica 

2.1.1 1 Estudos dos Detalh.imentos do Projetos Executivos 

2.1.2 1 Levantamento dos Novos Quantitativos 

2.1.3 1 Elaboraçlío de CPU's para padronização dos_servicos 

2.1.4 1 Elaboraçlio de Planilha Demonstrativa 

2.1.5 1 Relatório Técnico de Viabit.dade d_o_§m_.e.reendimento 

2.2 1 Viabilidade Econômica 

2.2.l I Elaboraçlío de Relatório Especifico 

3 1 Parecer Técnico 

1.1 1 ElaboraÉo d.is CPU's 

l.Z I Relatório de Justificativa das CPU's 

1.3 1 Entrega do Produto _e_ara análise da Contratilda ~ . -- ··, ·r· -~ ~ 1 1 1 - ::f ·-·---1--- -··- - ··-·········· 
1.4 1 Re,;ºontil da Contratada 

2 1 Estudos de Viabilidade da Planilha Contratual 

Z.l I Viabilidade Técnica 

2.1.1 1 -~ud_os dos Detillhamentos do Projetos Exeo.,tivos 

2.1.2 1 Levantamento dos Novos Quantitativos 

2.1.3 1 Elaboraçlío de CPU's para p.idroniz.ic;ão d<>S services 

2.1.4 1 El.ibora_@o de Planilha Demonstrativa 

2.1.5 1 Relatório Técnico d_e Viabilid_ade do Empreendimento 

2.2 1 Viabilidade Econômica 

2.2.1 1 Elaboraçlío de Refatório _Es_e_eófico 

"3l IS'~ 

~) 
3 P.irccer Técnico 
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ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 19/04/2016.NA SECRETARIA DE ESTADO DA 

INFRAESTRUTURA 

Iniciada a reunião, prese~te · os representant.es da Seinfra/AL, Sr. Alzir Lima 
Superintendente Especial de Projetos Especiais -e lnfraestr1..Jtura Hldrica; Sr. Alexandre 
Barros - Superintendende de lnfraestrutur~ · Hídrica;Fernando Dantas --: Gerente de 
Fiscalização; O representante do Consórcio ConcrernatHidr~consult, ~r. Raimundo 
Brito de Alrneiqa; Os representantes . da Construtora Queiroz Galvão, : Sr. Marcelo 
Hernique A. Correia de Oliveira .e DanteAnlicoa~a. onde de inicio foi exposto o 
andamento dos estudos técnicos em .desenvolvimento no âmbito do contrato .de 
execução do Trecho 5 do Çanal do Sertão Alagoano e informado o" prazo previsto para 
conclusão dos trabalhos de campo, em. 29/04/2016, tornando corno cenário-o traçado 
original do projeto objeto do certame licjtatório considerado. 

Foram debatidos os ~ssunto que seguem abaixo: 

a) Andamento dos Trabalhos do ~studo de Viabilid~de .do Trecho V; 

b) Conc_lusão dos Trabalh_os d~ Campo até -29/04/2016; 

e) Apresentação d~ relatório de ~studó de viabilidade técnica e econômica, constando 
alternativas de _t_r~çados e orçamentos .. 

· d) Cónclusao ·dos Trabalhos.do C.C.H. em 16/05/2016; 
. . 

e) Manifestação p6r parte da CQG, quanto à viabilidade da repactuação do contrato, 
30/05/2016; 

f) Encaminhamento pela Seinfra do RelaórioFinal ao TCU, em 06/0q/2016., 

Ficou programada a próxima·reuni~o para o dia 16/05/2016. 



[Escolha a datal 

L,an1/v 1/tb 5-.,..sau.. . 
Leandro dos Santos Silva - Consórcio Concremat/Hidróco.nsult · 
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Ofício CQG/CS - Nº 007 /2016 

À 
Secretaria de Estado de Infraestrutura de Alagoas - SEINFRA 
Rua do Sol, n. 290, Centro, Maceió/AL 

Maceió, 16 de junho de 2016. 

A/C.: Sr. Alexandre Barros da Silva - Superintendente de Infraestrutura Hídrica - SEINFRA 
A/C.: Sr. hancisco Alzir Uma - Superintendente Especial de Projetos -SEINFRA 
A/C.: Sra. Maria Aparecida de Oliveira Berto Machado - Secretária de Estado da Infraestrutura -
SEINFRA 

Ref.: Contrato 58/2010-CPL/AL- Lote 5 

Assunto: Repactuação do Contrato 

Prezados Senhores, 

1. Como é de conhecimento dess~ Secretaria, a CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A., 
após ofertar o menor preço e se sagrar vencedora de regular procedimento licitatório, firmou, 
com a Seinfra/AL, em agosto/2010, o Contrato nº. 58/2010-CPL/AL, cujo objeto é a execução 
das obras e serviços de Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano, entre o km 123,4 e o 
km 150,00, correspondendo ao Trecho 5. 

2. Naquela oportunidade, a Empresa apresentou preços compatíveis com ~s características 
da obra, realidade do mercado e planilha de serviços disponibilizada pela Seinfra/AL. 
Entretanto, devido a questões orçamentárias alheias à sua esfera de responsabilidade, até o 
momento, passados mais de 06 {seis) anos, ainda não foi possível iniciar as obras do trecho 5. 

3. Nesse contexto, conforme consta do Relatório de Fiscalização 64/2015 do Tribunal de 
Contas da União, no item· "3.2.7 - Conclusão da equipe", tendo em vista que o referido trecho 
ainda não teve a ordem inicial de serviços emitida, o TCU orientou que a Seinfra/AL promovesse 
as readequações e atualizações necessárias ao projeto previamente ao início das obras e 
reavaliasse. a adequabilidade dos preço~ contratados, após o reajustamento, em relação aos 
preços atuais de mercado.1 

R E CEBIDO EM 
J'f I OG I ..JC, 

Por 
I Parecer da Seinfrahid, l de julho de 2015, pág. 24, exarado processo nº 003.632/2015-6. 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A . 
Rua Padre Carapuceiro, 733- Ed. Empresarial Center 1-9° Andar, Boa Viagem - Recife - PE -CEP 61020-280 
Tel.: (65 81) 3463-2700 - Fax: (55 81) 3463-2799 
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queiroz gaivão 
CONSTIHJ Ç/\.0 

4. Atendendo à solicitação da Corte de Contas, essa Secretaria elaborou e encaminhou ao 
conhecimento da Queiroz Galvão detalhado estudo orçamentário, com base em planilha de 
preços atualizada e relatório circunst.anciado, solicitando concordância da Empresa em 
repactuar o contrato, reduzindo seus pr~ços . 

. 1 

5. Sobre o assunto, importante registrar que as análises de preços ora realizadas não 
significam que o valor original do contra,o se mostrava superior ao valor de mercado praticado 
à época da licitação. 

6. A Empresa reforça que tem total convicção de que os valores do contrato retratam 
adequadamente os parâmetros de mercado à época de sua celebração, agosto de 2010, tendo, 
inclusive, apresentado a~ Tribunal de Contas da União estudo técnico que comprova a 
economicidade do contrato naquele período. 

7. Realizada esta consideração inicial, insta informar que a Empresa constatou, pela análise 
da documen.tação apresentada pela Seinfra/AL, que esta Secretaria atendeu a orientação do 
TCU e promoveu um aprimoramento do projeto básico e do ·orçamento do Trecho 5, 
considerando, inclusive, o histórico de ~?(ecução dos demais lotes, as características da obra e 
a realidade atual do mercado. E, a partir desse estudo, avaliou que o preço global atual do 
empreendimento é de R$ 559.655.655,19 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos 
e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) na data
base de Janeiro de 2016, conforme planilha anexa. 

8. Ocorre que, ao analisar as composições de preços unitários apresentadas pela 
Contratante, a Empresa observou que há questões relevantes que foram desconsideradas no 
orçamento atual do empreendimento, as quais serão oportunamente apresent_adas a esta 
Secretaria. 

9. Não obstante tenha constatado que alguns preços unitários e premissas adotadas não 
retratam adequadamente os serviços a serem executados (o que será posteriormente 
apresentado a essa Secretaria por meio de relatório circunstanciado}, considerando (i) a 
importância socioeconômica do empreendimento2, (ii} o interesse da Empresa em dar 
andamento a este projeto, executando e concluindo também o Trecho 5, bem como {ili} o 
contexto econômico atual e a (iv) di$p~nibilidade ·de equipamentos e mão de obra para a 
execução do contrato, a Construtora Queiroz Galvão entende ser possível repactuar o contrato, 
com base no valor global proposto pela Seinfra/AL, aderindo, assim, a planilha de preços 
unitário anexa. 

l O Canal Adutor do Sertão AJngoano tem como objetivo aumentar a disponibilidade lúdrica das regiões do sertão e do agreste alagoanos, 
recorrentcmente assolados pela seca. Em sua extensão total de 250 quilômetros, desde o município de Delmiro Gouvei11 até o municlpio de 
Arapiraca, o canal deverá beneficiar 42 municípios, propic iando oferta de água aos núcleos urbanos e mrais ao longo da ex1cnslio do canal. O 
empreendimento tem por .finalidade desenvolver a economia regional pela melhoria das condições de nbastecimcnto humano e dos perímetros de 
irrigação, pelo desenvolvimento da piscicultura e do agronegócio, e pelo remanejamento das adutoras coletivas existentes, com vistas a reduzir 
os custos de operação e manutenção para a companhia de aba~ccinm1to de água do estado. 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A. Jzn . 
Rua Padre Carapuceiro, 733- Ed. Empresarial Center 1- 9° Andar, Boa Viagem - Recife - PE - CEP io2:oo 
Tel.: (65 81) 3463-2700 • Fax: (55 81) 3463-2799 
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CON STRU ÇÃO 

10. Importante frisar que o aceite ;dp valor global calculado pela Seinfra/AL não significa 
entendimento de que (i} o valor iniciai do contrato esteja com sobrepreço e (ii} concordância 
da Empresa com todos os preços unitários apresentados. 

11. Sem mais para o momento, a Construtora Queiroz Galvão S.A. permanece à inteira 
disposição. 

Atenciosamente, 

Flávio Robe ~ Dornellas Câmara Pimentel 
o· e~cir Operacional N/NE 

•• 1 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A . 
Rua Padre Carapuceiro, 733 - Ecl. Empresarial Center 1- 9°'. Andar, Boa Viagem - Recife - PE - ce·p 61020-280 
Tel.: (65 81) 3463-2700 • Fax: (55 81} 3463-2799 
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ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 

GABINETE DA SECRETÁRIA Ade· 
Rua Clnclnato Pinto, 530- Centro - Maceió· Al • CEP 57020·050 

Fone: (82) 3315-3780 • CNPJ.: 02.210.303/0001-64 

Ofício nº 417 /2016/SEINFRA/GS 
Proc. Aclm. n!! 3300.~/2016 

COOGG? 

Ao 
Tribunal de Coutas da União 

Maceió/ AL, 20 de junho de 2016. 

Secretaria de Fiscalização de Infra·estrutura Portuária, Hídrica e Ferroviátia 
Sr. Uriel de Almeida Papa 
Secretário 
SAFS - Qd 4 - Lote 1 - Anexo II - Sala 250 
CEP-70042-090 - Brasília - DF · 

Referência: Atendimento à determinação contida no item 9.2 do Acórdão n2 

2.361/2015-TCU-Plenário. 

Prezado Senhor, 

Esta Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, visando atender as 
determinações postas no item 9.2 do Acórdão n2 2.361/ 2015-TCU-Plenário, vem, 
através deste, encaminhar a essa Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 
Por tuária, Hídrica e Ferroviária as informações abaixo e cópia dos documentos 
abaixo discriminados: 

- A Secretaria de Estado da Infraestrutura, por intermédio de sua Superintenqência 
Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hídrica, juntamente com o 
representante do Consórcio CONCREMAT/HIDROCONSULT, empresa responsável 
pelo gerenciamento das obras do Canal do Sertão Alagoano, e o representante da 
Constrntora Queiroz Galvão, vinha adotando as ações necessárias ao Estudo de 
Viabi lidade Técnica do trecho 5, conforme evidenciado através do Ofício nº 
339/2016/SEINFRA/G~, de 06/05/2016, encaminhado a esta Secretaria, e das atas 
de reuniões, em cópias anexas; 

· Ademais, diante da complexidade dos trabalhos necessanos à elaboração e 
conclusão do Estudo de Viabilidade Técnica do trecho 5 do Canal do Sertão 
Alagoano, os quais requereram a realização de levantamentos e averiguações de 
campo compostos de levantamentos topográficos e demarcações do eixo de 
projeto do referido canal adutor, . informamos anteriormente, através do Offcio 
acima. citado, que encaminharíamos a essa Corte de Contas os documentos e 
informações em atendimento ao que determinado no item 9.2 do Acórdão nº 

1/3 
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5-TCU-Plenário até o dia 20/06/ 2016; y 2/ ~,A~ 
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ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
Rua Cinclnato Pinto, 530-Celltro - Maceió- AL - CEP 57020·050 

Fone: (82) 3315·3780- CNPJ.: 02.210.303/0001-64 

- Insta esclarecer, ainda, que embora tenha havido sensível aprimoramento do 
Projeto Básico, não se trata de Projeto Executivo, o qual, eventualmente, poderá 
indicar ajustes no estudo ora submetido à apreciação desta E. Corte, mas, sem que 
haja alterações significativas de serviços, reduzindo assim, as possibilidades de 
incremento nos quantitativos e preços da obra, mitigando sobremaneira o ri$CO da 
necessidade de formalização de aditivos contratuais, mas não o eliminando por 
completo, uma vez que, com a elaboração do projeto executivo, poderão ser 
identificadas razões técnicas que imponham essa necessidade, mas, sempre 
respeitando os limites legais impostos pela Lei n2 8.666/1993 e os entendimentos 
do TCU. 

) Por fim, certos de ter atendido às determinações postas, a SEINFRA/ AL a · este 
subscreve. Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e 
consideração. 

) 

SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 
SEINFRA/AL 

FRANCISC AC IR LIMA 
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE PROJETOS 

ESPECIAIS E INFRAESTRUTURA HÍDRICA 
SEINFRA/AL 

. ~~(Jvl-Úl.~ 
MARIA APA C A DE LIVEIRA BERTO MACHADO 

SECRETÁ I DE EST~ O DA INFRAESTRUTURA 
SEINFRA/AL 

3/ 3 
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ATA DE REUNIAO REALIZADA EM 17/05/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA 

Iniciada ~ reunião, presente os representantes da Seinfra/AL, Sr. Alzir Lima -
Superintendente Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hldrica; Sr. Alexandre 
Barros - Superintendende de Infraestrutura Hldrica; Fernando Dantas - Gerente de 
Fiscalização; O representante do Consórcio ConcrematHidroc·onsult, Sr. Raimundo 
Brito de Almeida, Leandro dos Santos Silva e Inácio Vieira Júnior; Os representantes 
da Construtora Queiroz Galvão, Sr. Marcelo Henrique A. Correia de Oliveira, 
DanteAnlicoara e Nayron Souza Russo, onde de inicio foi exposto o resultado dos 
estudos técnicos desenvolvidos no âmbito do contrato de execução do Trecho 5 do 
Canal do Sertão Alagoano pela SEINFRA através do Consórcio 
ConcrematHidroconsult, em formato de relatório preliminar denominado de Relatório 
de Estudo de Viabilidade Técnica e Economicaapreesentandoas seguintes alternativas 
construtivas para a execução do Trecho 5 do Canal do Sertão: 

Alternativa A - Manutenção do traçado original, revisão do arranjo tisico e 
dos quantitativos, considerando eliminação do Túnel 04; 

Alternativa B - Manutenção do traçado original, revisão do arranjo tisico e 
dos quantitativos, considerando a eliminação do Túnel 04 e adequação da 
seção do canal na área urbana do município de São José da Tapera; 

Alternativa C - Revisão do traçado original de modo a desviar da área 
urbana do município de São José da Tapera, revisão do arranjo tisico e dos 
quantitativos, considerando a eliminação do Túnel 04. 

A SEINFRA, em conjunto com o Consórcio ConcrematHidroconsult, atendendo às 
determinações do TCU exaradas no Acórdão nº 2957 /2015, realizaram análise da 
adequação do projeto básico e procederam os ajustes necessários para reduzir 
eventual necessidade de aditivos ao longo da execução das obras, bem como 
aprimorar as soluções técnicas visando maior economicidade ao poder público. 

Após a apresentação do referido relatório, duas via foram entregues pelo Consórcio 
ConcrematHidroconsult, onde uma ( foi entregue à SE INFRA e outra aos 
representantes da Construtora Queiroz alvão. 

~ , - 11~ 
0)J~ i 
~ 



[Escolha n data] 

Diante do exposto e das discussões referentes ao assunto em pauta a SEINFRA 
solicita que a Construtora Queiroz Galvão se manifeste até 31/05/2016 a respeito da 
viabilidade de repactuação do contratosegundo a Alternativa B e preços de mercado 
apurados pela SEINFRA, considerando esta alternativa (B) ser a mais adequada ao 
interesse público conforme o relatório técnico apresentado. 

Francisco Alj Liffi - SEINFRA 

/ '/ ~ w~~-0/~4: 
Alexandre Barros da Silva - SEINFRA 

e1da - Consórcio ConcremaUHidroconsult 

L ftfMttrJ dfb 5- S~/{,e,. 
Leandro dos Santos Silva - Consórcio Concremat/Hidroconsult 

"Sz;;;;~~ G,~, ~e Oliveira- Construtora Queiroz Galvão 

Dante Anlicoara - Construtora Queiroz Galvão 

... ,, 

~&.~s~ .----~ ·- .:::::...:....::..;;_,;._---

Nayron Souza Russo (Aroeira Salles Advogados) 
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ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM 02/06/2016 NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA 

Iniciada a reunião, presente os representantes da Seinfra/AL, Sr. Alzir Lima -

Superintendente Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hídrica; Sr. Alexandre 
Barros - Superintendende de Infraestrutura Hldrica; Os representantes do Consórcio 
Concremat Hidroconsult, Sr. Raimundo Brito de Almeida e Sr. Leandro Silva Santos; Os 
representantes da Construtora Queiroz Galvão, Sr. Flávio Roberto D. Câmara Pimentel, 

Sr. Marcelo Henrique A. Corrêa de Oliveira e Sr. Dante Anlicoara; e representante da 
empresa projetista, COHIDRO Consultoria Estudos e Projetos, Sr. Jerônimo Leoni 
Leandro Lima, onde de início, de posse da palavra, os representantes da Construtora 
Queiroz Galvão expuseram suas considerações e questionamentos alusivos aos 
critérios adotados na formulação das planilhas orçamentárias integrante do estudo 
apresentado pelo Consórcio Concremat Hidroconsult e em seguida os representantes 
cio Consórcio Concremat Hiclroconsult explanaram as justificativas dos critérios 

adotados para a formulação dos preços das alternativas estudadas. Por fim, os 
representantes da SEINFRA intermediaram a discussão orientando aos técnicos do 
consórcio gerenciador das obras que promovessem a análise das considerações 
apresentadas pela empresa executara e respectivas revisões necessárias e 
pertinetentes, com o objetivo de apresentar a versão final do referido estudo até a data 
da próxima reunião agendada para 10/06/2016. 

róxima reunião para o dia 10/06/2016. 

A:~~~~~-
Alexandre Barros da Silva - SEINFRA 

Raimundo Brit1 ons<Vrcio Concremat/Hidroconsult 

,/ º '()!' li4YJ jpo ) . :) ,Jl J, 
LeWJró aos Santos Silva - Consórcio Concremat/Hidroconsult ,. 

i 

( . ·, ('' 1 ·, 
·--\ 1 • 

Flávio·Roberto Dorn, \tas Câm~;.a Pí1~~ 1~tel - Construtora Queiroz Galvão 
1 ( . ' \1 · 

- j 
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~rcelo Henrique A. Cer:r-eiá de Oliveira - Construtora Queiroz Galvão 

/ 

QL.1~ 
Dante A~- Construtora Queiroz Galvão 

~-===d11iq, 
Jeronimo Leandro Leoni ~~ COHIDRO Consultoria Estudos e Projetos Ltda 
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ATA DE REUNIÃO REALIZADA EM '16/06/20·16 NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTUR/\ 

Iniciada a reunião. presente os representantes da Seinfra/AL, Sr. Alzir Lima -
Superintendente Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hídrica; Sr. Alexandre 
Barros - Superintendende de Infraestrutura Hídrica: Os representantes do Consórcio 
Concremat Hidroconsult. Sr. Raimundo Brito de Almeida e Sr. Leandro dos Santos Silva; 
Os representantes ela Construtora Queiroz Galvão, Sr. Marcelo Henrique A. Corrêa de 
Oliveira e Sr Da nte Anlicoara: onde de início. de posse da palavra, os representantes 
do Consórcio Concremat HicJroconsull explanaram a versão final do estudo alusivo ao 
contrato de execução do Treho 5 do Canal do Se1ião Alagoano. con1posto inclusive dos 
valores orçados para as alternativas estudadas, apresentado em 10/06/20'16 após as 
re1iisões necessárias e pertinentes. Diante ela explanação, de posse da palavra, o Sr. 
Marcelo Henrique A. Corrêa de Oliveira, informou que a Construtora Queiroz Galvão irá 
protocolar nesta Secretaria de Infraestrutura , em tempo hábil. corresponclência oficial 
onde a empresa executara elas obras do Trecllo 5 do Canal do Sertão Alagoano 
concorda com a repacluação proposta no estudo supracitado. 

Francisco ,!\lz~ - L1m ~ - SEINFRA
1 

•• - / 

-~~~;'~~~ 
Raimundo B~sórcio ConcremaUHidroconsult 

J!Jan1~f /vJ ~ s:a.)._ 
Leandro aos'Santos ::i ilva - Consórcio ConcremaUHiclroconsult 

Marcel; HernlquE:i"i-1,~-CDJ~ia de Oliveira - Construtora Queiroz Galvão 
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 

GABIN ETE DA SECRETÁRIA 
Rua Clnclnato Pinto, 530 - Centro - Maceló - AL - CEP 57020-050 

Fone: (82) 3315-3780 - CNPJ.: 02.210.303/0001·64 

O 00 0 553 202456 

Ofício n Q 742/2016/SEINFRA/GS 
Proc. Adm. nº 3300.002180/2016 

Maceió/ AL, 01 de dezembro de 2016. 

Ao 
Tribunal de Contas da União 
Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 
Sr. Fernando Graeff 
Secretário Substituto 
SAFS - Qd 4- - Lote 1 - Anexo II - Sala 25 0 
CEP-7004-2-090 - Brasília - DF 

Referência: Manifestação 

TCU /SeinfraHidroFerrovia, 

003.632/2015-6. 

Prezado Senhor, 

em resposta ao 

de 27 /10/2016, emitido 

-l'CU/SECEX-AL 
•' 

., li 1 .·1:L 2016 

Ofício ·; nº 

nos autos do 

0682/2016-

Proc. TC 

Cumprimentando-o cordialmente, esta Secr etaria de Estado da In fraes trutura de 

Alagoas, visando a tender as solicitações postas no Ofício nº 0682/2016- · 
J' E· 

TCU/SeinfraHidroFerrovias, de 27 /10/2016, que encaminhou a esta Secretaria --·d 

Relatório de Auditori a realizada no Ministério da Integração Nacional e nesta Secr etaria 

de Estado da Infraestrutura, no período compreendido entre 02/03/2015 ·e 

31/03/201 5, qu e teve por objetivo fi scalizar as obras do Canal Adutor do Sertão 

Alagoano, vem, através deste, encaminhar a esta Secretari a de Fiscalização de 

Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária a sua manifestação quanto aos itens "a" à 

"c" do ofício s usomencionado, que refer em-se especificamente à Proposta de 

Repactuação do Contrato 58/2010 CPL-AL, cujo objeto é a execução das Obras do 

Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão Alagoano. 

- Quanto ao item "a) legalidade da proposta de repact11açâo do Contrato 58/2010-CPL/AL, 
tendo em vista a inadequaçcio do projeto básico utilizado na licitação que originou o 
Contrato 58/2010-CPL/AL, em afronta ao út. 69, inciso IX, da Lei 8.666/1993, o que 
poderá ensejar a nulidade do procedimento licitatório e do contrato dele decorrente, e 
tendo em vista ainda a extrapolação dos limites do art. 6º, § 1 º, da Lei 8.666/1993, no caso 
da proposta de repactuação": 

TCU/SECEX-AL 

O 1 D Z. 2016 
1nADAI.IIAI/DO Sf. QIO A 6f.lHE CII EGA Ü 
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A Secretaria de Estado da Infraestrutura, por intermédio de sua Superintendência 
Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hídrica, juntamente com o representante 
do Consórcio CONCREMAT /HIDROCONSULT, empresa responsável pelo gerenciamento 
das obras do Canal do Sertão Alagoano, e o representante da Construtora Queiroz 
Galvão, elaborou e apresentou junto a esse TCU o Relatório de Viabilidade Técnica - RVT 
visando conformar o projeto básico, elaborado no ano de 2006, às atuais condições do 
local de implantação do Canal do Sertão Alagoano, bem como toda a experiência e 

. expett.is_e"'ãdq_.u,íddas com a execução dos demais trechos do Canal (trechos 1 a 4) por 
.esta Seinfra/ AL. \ 

• 1 

' 1 

.. 
i · 

Isso porque o pr~jeto elo Trecho V foi elaborado no ano de 2006, sendo que as obras não ) 
foram iniciadas ·a·té o momento, assim, fato é que, passados dez anos da elaboração do 
projeto, as condições de sua execução se alteraram, majoraram-se as interferências nos 
locais ele implantação do Canal, tais como, ampliação de áreas urbanas e cruzamentos de 
vias, o que foi devidamente consignado no referido RVT. 

O RVT tratou, portanto, de uma otimização do projeto, partindo das premissas por ele 
definidas, adequando-o no que se fez necessário em razão do lapso temporal havido 
entre a sua elaboração e o referido estudo de viabilidade técnica, diga-se de passagem, 
de 10 (dez) anos, bem como em razão cio aprofundamento dos estudos de solo e 
sondagens, dentre o'utros. 

2/22 

Como já dito alhures, no referido RVT, ainda foram consideradas as experiências e a 
expertise adquiridas quando da execução dos outros trechos do Ca_nal por esta 
Seinfra/ AL, incorporando os ajustes e melhorias técnicas que se revelaram necessárias 
quando da execução daqueles trechos, e que, necessariamente, precisariam ser 
incorporados, também, ao Trecho V. Além disso, foram consideradas as questões 
amplamente debatidas no Grupo de Trabalho instaurado por esse E. Tribunal de Contas, 
para tratar das obras em comento. 

Assim, patente está que as adequações promovidas no RVT não são capazes de 
demonstrar uma suposta inadequação do projeto bási~o licitado, pois, trata-se somente 
de uma otimização elo projeto, com base nos novos dados de campo - considerando o 
lapso temporal de 10 ( dez) anos havido entre a elaboração do. projeto e a realização cio 
referido estudo - e nos elementos obddos e observados quando da execução das obras 
elos demais trechos já iniciados/concluídos do empreendimento. 

Insta, mais uma vez, afirmar que a alternativa adotada no estudo acima citado foi 
entendida como a mais adequada do ponto de vista técnico, sendo, também, de maior 
economicidade ao Poder Público, resultando no consequente aprimoramento do Projeto º·· x. \ 

) 
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Básico e da planilha de preços unitários, sendo utilizada para tal a experiência adquirida 
na execução dos demais lotes do Canal do Sertão, além de observar integralmente os 
ajustes sugeridos como paradigmas por este E. TCU no âmbito do . Processo nº 
011.156/2010-4. 

Assim, temos que o PROJETO BÁSICO estabeleceu uma DIRETRIZ GERAL entre o km 
123,40 e o km 150,00, sendo que o levantamento foi realizado no ano de 2006, e ao 
longo do tempo, a área delimitada na faixa de implantação passou por modificações, tais 
como o crescimento da cidade de São José da Tapera - AI. 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica · (EVTE) apresentado, preservou -a 

DIRETRIZ GERAL do PROJETO BÁSICO, ou seja, o objeto permanece o mesmo, sem 
alterações de traçado e das características gerais da obra, iniciando no Km 123,40 e 
terminando no Km 150,00. 

Eventuais adequações a serem detalhadas no Projeto Executivo visam apenas a ajustar 
as condições observadas atualmente nos locais, sem, entretanto, alterar a ~oncepção 
incialmente estabelecida. 3/22 

Quanto à extrapolação do limite do art. 65, § 1 º, da Lei 8.666/1993, no caso da proposta 
de i·epactuação, em regra geral a lei determina que não se pode extrapolar o limite, 
porém, segundo a Decisão nº 215/99 desse E. Tribunal de Contas da União - TCU, 
quando a alteração for consensual, qualitativa e a situação excepcional, os limites 
previstos na Lei de Licitações poderão ser ultrapassados. 

Cabe registrar que recente decisão desse Tribunal (Acórdão nº 1536/2016-Plenário) 
estabeleceu que "é juridicamente viável a compensação entre o conjunto de acréscimos 
e de supressões no caso de empreendimentos de grande relevância socioeconômica do 
setor de infraestrutura hídrica que integrem Termo de Compromfsso pactuado com o 
Ministério da Integração Nacional, desde que o contrato tenha sido firmado antes da 
data ele publicação do Acó1;dão 2059/2013-TCU-Plenário e as alterações sejam 
necessárias para a conclusão do objeto, sem que impliquem seu desvirtuamento, 
observada a supremacia do interesse público e demais princípios que regem a 
Administração Pública". 

Tais requisitos restam atendidos e amplamente demonstrado o seu atendimento, 
conforme explanado nas linhas acima. 
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a contemplar despesas como desapropriação, indenizações, remanejamento e adequação 
das inte1ferências (ruas, adutoras, redes elétricas, etc.), dentre outras eventualmente 
existentes": 

De fato, ao longo do traçado, existem necessidades de desapropriações, remoções e 

relocações de interferências (ruas, adutoras, redes elétricas, etc.) para a execução do 
empreendimento. 

No entanto, as desapropriações são de responsabilidade do Estado, não integrando o 

Contrato da Construtora, e, para tanto, serão · necessários os estudos . pelo órgão 

responsável, Iterai - Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, para a realização 

de cadastros, avaliações dos imóveis localizados na faixa de domínio do 

empreéndimento, conforme realizado nos trechos anteriores. Quanto às interferências, 

será necessário o cadastro para a elaboração de Projeto Executivo de remoção e 

remaneja!nento, evitando interrupções de serviços, tais como, fornecimento de água, 
energia elétrica, e interrupções de acessos. 

) 

Nessa senda, o prazo inicialmente concedido para manifestação quanto a este item (15 4/22 

dias), é insuficien~e para que se proceda tais levantamentos, uma vez que, neste 

momento, para avaliação da remoção e relocação das interferências será necessário 

levantamento topográfico cadastral _com a localização das instalações exi_stentes (rede de 

água, esgoto, elétrica), arruamento, postes, entre outros. Assim, para este serviço será . . 

necessário o prazo de mais 30 (trinta) dias. O que desde i.á solicitamos a essa Secretaria 
de Fiscalização de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária a concessão de mais 30 

(trinta) dias de prazo para manifestação sobre este item. 

Todavia, cabe aqui registrar que, no que tange à Opção C, embora esta dispense o maior 

número de desapropriações e interferências das três opções levantadas ·e detalhadas no 

RVT, já que prevê o desvio do Canal, fazendo com que o ·mesmo não passe pela área 

urbana da cidade de São José da Tapera, o seu preço final _é significativamente maior do 

que o das outras duas opções, senão vejamos: 

> Opção A= R$ 513.702.879,79 

> Opção B = R$ 559.655.655,18 

> Opção c = R$ 769.165.713,85 

Diante disso, claro está que NÃO foi necessário empreender a quantificação dos gastos 

com desapropriações e liberação de interferências e áreas da Opção C, para concluir que 

esta seria a mais cara entre as opções levantadas. 

lR/,Bh LHA tl OO S~lllO li. GUH E CHtiG A LA 



ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
Rua Clnclnato Pinto, 530 - Centro - Maceió - AL - CEP 57020-050 

Fone: (82) 3315-3780 - CNPJ.: 02.210.303/0001-64 

Ademais, conforme restou consignado no RVT, enquanto as outras duas opções (A e B) 

demandariam um prazo de execução de 25 (vinte e cinco) meses, a .opção C demandaria 

um prazo de 36 (trinta e seis) meses, se mostrando, ainda, a mais inadequada ao caso. 

Em relação à escolha da Opção B em detrimento da Opção A, imperioso destacar que 

esta última demandará mais custos com desapropriações do que a primeira, que definiu 

a realização de Canal fechado na área urbana, com uma faixa de domínio menor (20m) 

do que aquela necessária à implementação da Opção A (100m), que prevê a execução do 

canal aberto na área urbana. 

Esclareça-se, por oportuno, que, quando da elaboração do projeto básico, não havia área 

) urbana desenvolvida no local de implantação do canal, que em sua concepção original, 

passava próximo à cidade de São José da Tapera. Entretanto, com o decorrer do lapso 

temporal havido entre a elaboração do projeto e a elaboração do RVT, houve a. expansão 

da área urbana, fazendo-se necessária a busca por uma opção melhor para a 
implantação elo Canal naquela região. Assim, optou-se pela implantação do canal 

fechado, previsto na Opção B, o qual se trata de solução que trará mais segurança não só 

à população local, mas, também, ao empreendimento como um todo, mormente no que 

diz respeito à sua manutenção e aos fins a que se destina. Tal fato restou, inclusive, bem 

consignado no RVT. 

) 

- Quanto ao item "c) atendimento da proposta de repactuação do Contrato 58/2010-
CPL/ AL aos requisitos estipulados no Acórd~o 1.536/2016-TCU-Plenário para 
eventualmente viabilizar a compensação entre acréscimos e supressões(. .. )": 

Ao analisar a viabilidade técnica da celebração de aditivo contratual, com vistas a 

form_alizar a repactuação negociada entre a Construtora Queiroz Galvão e esta 

Seinfra/ AL, a Unidade Técnica dessa Corte de Contas destacou que, ao avaliar os 

acréscimos e decréscimos necessários à consolidação da planilha contratual aos novos 

moldes definidos no cenário da Opção 8 do estudo apresentado por esta Seinfra/ AL, ter

se-ía o seguinte cenário: 

> Acréscimos= R$ 268.143.294,66 = 39,07% 

> Decréscimos = R$ 255.592.743,91 = 37,24% 

> Acréscimo lfquido = R$12.550.550,75 = 1,83% 

Destacou, ainda, que o entendimento dessa Corte de Contas seria consolidado no que 

tange à impossibilidade de compensação entre acréscimos e decréscimos para avaliação 

do atendimento ao limite de 25% previsto no § 1 º do art. 65 da Lei nº 8 .666/93. 
Contúdo, destacou que o Acórdão nº 1.536/2016-TCU-Plenário teria trazido modt lação 
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temporal. desse entendimento para o caso de obras semelhantes à do Canal do Sertão 
Alagoano. 

Naquela oportunidade, esse E. Tribunal deliberou que a compensação entre acréscimos 

e supressões seria excepcionalmente possível para a repactuação em comento1 desde 

que atendidos, objetivamente, os seguintes requisitos: I) o contrato ter sido firmado 

antes ·da data de publicação do Acórdão 2.059/2013-TCU-Plenário; II) as alterações 

serem necessárias para a conclusão do objeto; Ili) não haver desvirtuamento do objeto 

( características fundamentais estabelecidas no projeto básico do empreendimento); IV) 

observar a supremacia do interesse público e demais princípios que regem a 

i-· 

Administração Pública; V) haver justificativa quanto à pertinência da alteração; e VI) ) 

atendimento ao disposto nos arts. 14 e 15 do Decreto 7.983/2013. 

Diante disso, ao analisar o caso concreto, essa SeinfraHidroFerrovias destacou que, no 

que tange aos requisitos I, IV e V, não haveria qualquer empecilho ao seu a tend imento, 

mas que estes deveriam estar devidamente consignados no processo administrativo de 

repactuação e formalização do aditivo. 

Já em relação aos itens II, III e VI (subitens c.1, c.2 e c.3 do Ofício nº 0682/2016) teceu as 

seguintes considerações, que serão abaixo contrapostas por esta Seinfra/ AL: 

II (c.1) - destacou que esse requisito somente se aplicaria em caso de obras iniciadas e 

que seria "importante que a Seinfra/AL e a Construtora Queiroz Galvão S/A se manifestem 
sobre esse aspecto, para que, posteriormente, o Tribunal se pronuncie acerca. da 
aplicabilidade desse requisito para casos ele obras ainda não iniciadas". 

O Estudo de viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) elaborado e apresentado junto a 

esse E. TCU demonstra que as alterações propostas para a conclus~o do objeto, visam 

apenas adequar o Projeto Básico elaborado as reais condições atua lmente observadas in 
loco, sem, entretanto descaracterizar a concepção incialmente prevista, mantendo com 

isso o traçado original, as diretrizes e as características gerais e originais do Projeto. 

Mesmo com tais alterações, observou-se uma redução dos recursos necessários à 
implantação da obra, atendendo ao que preconizado no Decreto nº 7.983/201.3, em seus 
arts. 14 e 15. 

Bem, de acordo com os elementos apresentados, as alterações visaram adequar 

tecnicamente a obra à realidade, haja vista a defasagem do projeto e o longo período 

havido entre a sua contratação e o início das obras. 

Ademais, as adequações que serão promovidas no contrato 

experiência e expertise já adquiridas na execução dos 

buscam incorporar a 

demais trechos do 
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empreendimento, bem como às questões discutidas e definidas no Grupo de Trabalho 

constituído por este E. Tribunal para tratar das obras do Canal do Sertão. Portanto, essas 

alterações são essenciais para permitir a conclusão das obras de maneira adequada. 

As alterações necessárias à conclusão do objeto se justificam para evitar a frustração do 

caráter licitatório, pois, se tais alterações não fossem necessárias para a conclusão do 

objeto licitado não haveria razão para se aceitar a ultrapassagem do limite legal de 25% 

(vinte e cinco por cento), pois esses -novos serviços (alterações) poderiam ser 

contratados através de licitação específica. Não sendo o que ocorre no caso do Canal do 

Sertão, em que os ajustes são essenciais para permitir a entrega à população de uma 

) obra que atenda ao interesse público. 

) 

Assim, embora o contrato não tenha iniciado, para que as obras sejam efetivamente 

executadas, de acordo com as necessidades reais de execução no mo'mento, os serviços a 

serem adequados por meio do aditivo que se pretende celebrar são essenciais ao 

cumprimento do escopo contratual, sendo que a não celebração frustraria o objeto 

pactuado. 

Ademais, a execução do empreendimento é extremamente importante para o 

desenvolvimento da região, possibilitando a irrigação em uma r egião que 

historicamente sofre com as secas, sendo que a demora no início e conclusão das obras 

traz prejuízos incalculáveis à sociedade, em flagrante ofensa ao interesse público 

primário. 

Doutra banda, ainda que não tenha sido dada a ordem inicial de serviço para começo da 

execução das obras do Trecho V do Canal, tais alterações contratuais, na forma como 

apresentadas no EVT são essencia is à consecução do objeto licitado, que permanece o 

mesmo, sem alterações de suas características originais, mas, tão somente, trazendo a 

este adequações necessárias ao seu cumprimento, levando-se em consideração, en tre 

outros, a experiência àdquirida por esta Seinfra/ AL na execução dos demais trechos do 

Canal, permitindo assim, a conclusão da obra na forma como fo i concebida, ainda que 

por trechos, possibilitando a entrega, à população sofrida do semiár ido alagoano, de 

uma obra grandiosa que lhe trará melhor qualidade de vida, na medida em que lhe 

permitirá receber água para uso doméstico, para irrigação, entre outros. 

Assim, tem-se que o requisito posto no Acórdão nº 1.536/2016, no sentido de que as 

alterações propostas sejam necessárias à conclusão do objeto, sem que impliquem em 

seu desvirtuamento, está plenamente atendido por esta Seinfra/ AL, uma vez que 

amplamente demonstrado nas linhas acima a necessidade de . implementação das 

alterações propostas no RVT para a conclusão da obra do Canal cio Sertão como um todo, 

lRABA~llAIIDO SEnlO A í,EIITE CHEGA lL 
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ou seja, para a conclusão do objeto licitado, e que estas. alterações em absolutamente 

nada desvirtuaram _a concepção do objeto, uma vez que este será entregue à população 
na forma como concebido na licitação, porém, com mais segurança à população e 

economia aos cofres públicos. 

III (c.2) - destacou a impossibilidade de haver desvirtuamento do objeto contratado. Ao 
analisar a opção "B" para a repactuação do contrato, essa Unidade Técnica destacou que 

houve umq "adequação do arranjo J(sico desenvolvido por meio dos estudo elaborados, em 
que se realizou novo /eva11tame11to topográfico partindo do ponto inicial informado pela 
projetista Cohidro. Essas mudanças consistiram 110 rearranjo dos elementos, baseado nos 
estudos geológicos ~ geotécnicos conjugado com as premissas adotadas nos trechos 

anteriores da obra 11

• 

Concluiu, ainda, restarem "evidenciadas modificações relevantes no objeto contratado, 
sejam · pelos representativos percentiwis de acréscimos e supressões identificados, pela 
eliminação de estruturas relevantes quando da licitação do objeto (túneis), ou pela 
expressiva variação de itens do balanço de massas11

, motivo pelo qual propôs a audiência 

da contratada sobre esse ponto. 

Sobre este aspecto, necessário esclarecer inicialmente que o PROJETO BÁSICO 
estabeleceu uma DIRETRIZ GERAL entre o km 123,40 e o km 150,00, sendo que o 

levantamento foi realizado no ano de 2006, e ao longo do tempo, a área delimitada na 
faixa de implantação passou por modificações físicas, tais como o crescimento da cidade 

de São José da Tapera - AL. 

No estudo de viabilidade (EVT) apresentado, preservou-se a DIRETRIZ GERAL do 

PROJETO BÁSICO, ou seja, o objeto permanece o mesmo, com o trecho de canal iniciando 

no Km 123,40 e terminando no Km 150,00. 

O Trecho 5 é formado por estruturas essenciais, as quais foram estabelecidas no estudo 

da Projetista COHIDRO, sendo que cada estrutura é um sub-trecho ou diretriz parciàl, as 

quais ._em função elos elementos topográficos e geotécnicos podem sofrer reduções ou 

aumentos ele suas extensões, variando seus quantitativos. 

O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica adotou as seguintes premissas: 

- Evitou-se o desvirtuamento da diretriz geral, ou seja, o objeto continua a ser um canal 

que se inicia e termina nos pontos estabelecidos no Projeto Básico; · 

- Os elementos estrnturais ou sub-trechos ou diretrizes parciais, permanecem os 
mesmos. Contudo, ocorreu alteração do arranjo físico, motivado pela atualização das 

) 
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condições observadas in loco ao longo da diretriz geral, onde no quadro 30 (pag. 30 -

EVTE) verifica-se essa informação; 

- A primeira alteração ocorre no trecho em que o canal cruza a sede do município de São 

José da Tapera-AL, sendo este um fato superveniente, pois a cidad~ desenvolveu-se e a 

população construiu suas residências, porém as mesmas foram erguidas na área 

prevista para a faixa de domínio do Canal. Esse fato relatado no EVTE, constatou que a 

opção de realizar os serviços sem causar impacto social maior, é reduzir a faixa de 

domínio, substituindo um canal trapezoidal por um canal retangular, porém com uma 

laje fechando o mesmo. A diferença dos Canais Retangulares convencionais e o ali 

proposto é somente a execução de urna laje em concreto armado, esse fato, o qual será 

tratado como "ALTERAÇÃO QUALITATIVA", em virtude da proteção da obra e dos 

habitantes por onde passa esse canal fechado, não enseja o desvirtuamento do projeto, 

somente urna alteração necessária e indispensável para a continuidade das obras do 

canal; 

- A segunda alteração, o TÚNEL 03, passou de 1.620m par 1.290m, sendo essa redução 

em virtude das características geológicas e topográficas do maciço, portanto não houve 

alteração . do túnel, apenas urna estruturação em função da manutenção segura e 

econômica para a implantação do elemento estrutural; 

- A terceira alteração, o TÚNEL 04, ocasionado pela falta de cobertura suficiente sobre a 

estrutura do Túnel, o qual para ser executado seria necessária a·utiiização de cambotas, 
maior quantidade de tirantes, redução do avanço em face de características geológicas e 

topográficas, mesmo sendo encontrados maciços com classe HI e II, pois os efeitos das 

) detonações poderiam desestabilizar a estrutura rochosa, vindo a causar paralizações ou 

mesmo s inistros. Foi ·. definida a concepção por canal retangular não somente pela 

segurança, mas pela viabilidade técnica e econômica, uma vez que o TÚNEL 04 

apresentou um custo de R$ 65.148.385,89 (JAN/2016), em contrapartida o CANAL 

RETANGULAR, que apresentou custo de R$ 34.743.392,34 (JAN/2016), preservando o 
Erário Público. Essa alteração é basicamente qualitativa, primeiro preservando a 

segurança e a técnica executiva, segundo, dando continuidade ao canal, fato social. 

- Os arranjos físicos das opções conceituais A e B, tem basicamente as mesmas 

premissas, tendo corno diferença apenas o canal retangular com laje em concreto, 

"CANAL COBERTO". Estas concepções em relação ao Arranjo Físico Inicial, sofreram 

alterações com base fundamentada pela Topografia e Geologia, onde das estruturas 

principais da Obra, somente o TÚNEL 03, foi, de fato, que sofreu. variações de forma 

quantitativa, ensejando uma concepção exequível técnica e financeira, enquanto as 
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demais variações foram por outros fatores, como adequações técnicas, conforme 
detalhado acima. 

- Quanto ao Balanço de Massa, fica evidenciado o aumento de volume, porém a 
interpretação possibilita o seguinte: 

- No item "6. ESTUDOS COMPARATIVOS", subitem "6.2. MEMÓRIAS E RESULTADOS" 
(pag. 6.3) - Inicialmente, será apresentado de forma exemplificativa os estudos 
relacionados aos serviços de terraplenagem, onde foram realizados os comparativos dos 
volumes previstos na planilha contratual (base dos quantitativos foram fornecidas pela 
empresa de consultoria COHIDRO) e os realizados neste estudo técnico. - Verifica-se que, 
mesmo ocorrendo ó aumento de volume dos Serviços de Terraplenagem, os custos 
financeiros ocorrem de forma inversa, ocorrendo reduções. 

- No item "5. ANÁLISE DE PROJETOS" (pag. 29) - Os reconhecimentos topográficos, 
geológicos e geotécnicos são fundamentàis nesta fase no que concerne a realizar a análise 
de cada projeto dos elementos que constituem o pacote de projetos do Canal Adutor do 

) 

Sertão Alagoano. - Com base nos reconhecimentos técnicos, foi apresentado o Balanço 10/22 

de Massa no Quadro 6 (pag. 29), foram · constatadas variações em comparação com a 
planilha contratual, conforme detalhado neste estudo, abaixo transcritos: 

"Escavações Obrigatórias - apresentava um volume de 910.871,02 m3 passando para 
973.476,57 rn 3

, ocorrendo uma variação de 6,9%; 

Aterros - apresentava um volume de 1.282.593,75 passando para 2.647.081,64, ocorrendo 
uma variação de 106,4%." 

- Analisando os estudos do item 5, o Quadro 6 - Comparativo Volumétrico entre 
Contrato . e Estudo Adequado Opção B, e os estudos do item 6. Realizando os 
comparativos para· a situação com preços do contrato reajustados e com preços 
repactuados, considerando os quantitativos na planilha licitatória e os quantitativos 
levantados na planilha da Opção B, relativos aos serviços de terraplenagem, · verifica-se 
conforme quadros 1 e 2, que adotando os preços contratuais reajustados e incorporados 
os preços dos serviços novos para a realização das obras do canal, temos uma redução 
de custos na ordem de 9,35%, e caso sejam adotados os preços repactuados, verifica-se 
que o valor da redução diminui passando para -8,12%, portanto, o efeito BALANÇO DE 
MASSA, funciona com um ajuste decorrente das alterações qualitativas (Canal Coberto e 
Canal Retangular) . Ocorrendo a preservação do empreendimento e do erário público, 
viabilizando as obras do CANAL. 
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- As alterações qualitativas estão previstas na alínea "a", do inciso I, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93, abaixo transcrito: 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
devidas justificativas, nos seguintes casos: 

l - t1nilateralmente pela Administração: 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 
melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

- São requisitos necessários para a realização de alterações qualitativas; 

(a) Fato superveniente ou de conhecimento superveniente, suficiente para ensejar a 
alteração. Não é possível alterar o contrato, quando a causa da nwdijicação for a 
falta de planejamento adequado ou a ausência de cautelas na contratação; 

(b) Deve existir um motivo de ordem técnica, devidamente justificado no processo, 
que seja impreterível para a consecução do interesse público visado na contratação; 

(c) Manutenção do objeto inicialmente convencionado, não podendo ser alterada a 
essência do objeto, sob pena de violação ao preceito constitucional do dever de 
licitar; 

(d) Respeito aos direitos aclquiriclos dos licitantes (manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro e adequação dos prazos de execução às mudanças ocorridas). 

Resumindo, os estudos realizados demonstraram necessidade de aprimoramentos 
essenciais ao PROJETO BÁSICO, para a materialização da Obra, não ocasionando a 

modificação do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito 

diversos, sendo que a construção do canal tem a finalidade de condução de água 
para o sertão semiárido do Estado de Alagoas. E nas opções estuçladas, a mudança 

de canal trapezoidal para CANAL FECHADO decorre de fato superveniente, a 

substituição do Túnel 04 por um Canal Retangular deve-se à solução de viabilidade 

técnica e econômica em virtude de redução de custos, sendo enquadradas como 

alterações qualitativas, ou seja, imprevisíveis por ocasião da contratação ini cial. 

Ademais, conforme o entendimento dessa Corte de Contas, para que ocorra a 
desconfiguração/desvirtuação do objeto licitado, é necessária a alteração da sua 
natureza, conforme exposto na referida decisão nº 215/1999, senão vejamos: 

Enfrentemos, inicialmente, a questiio colocada sobre a possibilidade de 
aditamento de contrato administrativo, imposto unilateralmente pela 
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Administração, que supere, em valor, os limites estabelecidos no § 1.º do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
Neste ponto, cumpre distinguir as alterações contratuais quantitativas das 
qualitativas. 
Considerando que o objeto do contrato distingue-se em natureza. e 
dime11são, tem-se a natureza sempre intangível, tanto nas alterações 
quantitativas quanto nas qualitativas. 
Não se pode transformar a aquisição de bicicletas em compra de 
aviões, ou a prestação de serviços de marcenaria cm serralheria. 
Contudo, nas modificações quantitativas, a dimensão do objeto pode ser 
modificada dentro dos limites previstos no § 1.º do art. 65 da Lei 
8.666/93, isto é, pode ser adquirida uma quantidade de bicicletas maior 
do que o originalmente previsto, desde que o a'créscimo, cm valor, não 
ultrapasse 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
As alterações qualitativas, por sua vez, decorrem de modificações 
necessárias ou convenientes nas quantidades de obras ou serviços 
sem, entretanto, implicarem mudanças no objeto contratual, SEJA 
EM NATUREZA OU DIMENSÃO. . 
Convém distinguir dimensão do objeto de quantidade de obras ou 
serviços necessários à realização do objeto. Servimo-nos dos 
ensinamentos de EROS ROBERTO GRAU, verbis: 
'(a) contrata-se a pavimentação de 100km de rodovia; se a .Administrnçào 
estender a paviméntação por mais 10km, estará acrescendo, 
quantitativamente, o seu objeto - a dimensão do objeto foi alterada; 
(b) previa-se, para a realização do objeto, a execução de serviços 
de terraplanagem de 10001113; se circunstâncias supervenientes 
importarem que se tenha de executar serviços de terraplanagem de 
12001113, estará sendo acrescida a quantidade de obras, sem que, 
contudo, se esteja a alterar a dimensão do objeto - a execução ele 
mais 2001113 de serviços de terraplanagem viabiliza a execução do 
objeto originalmente contratado' (Licitação e Contrnto 
Administrativo. São Paulo: Maillciros, 1995, p .. 29). 
Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis 
à realização do objeto e, conseqüentemente, à realização do interesse 
público primário, pois que este se confunde com aquele. 
As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de 
projeto ou de especificação do objeto quanto da necessidade de 
acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais, decorrentes de 
situações de fato vislumbradas após a contratação. 

· Conquanto não se modifique o objeto contratual, em natureza ou 
dimensão, é de ressaltar que a implementação de alterações 
qualitativas requerem, cm regra, mudanças no valor original elo 
contrato. 

No presente caso, não há que se falar em entrega de objeto diverso do licitado e 
contratado. As alterações que serão empreendidas no contrato de forma 
alguma alterarão o resultado final do objeto almejado pela contratação, ou a 
sua natureza. 
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Isso porque, ao lici tar, esta Seinfra/ AL estabeleceu no termo de referência da 

Concorrência, que visava contratar empresas para executar os seguintes 

serviços/obras: 

II. DO OBJETO DA LICITAÇi\.O 
11.1 - A presente Licitação tem como objeto a execução das obras e 
se1v iços de Execução do Canal Adutor, t[echo compreendido ent[e os 
km 45 e km 64,7; Sistema e Instalações E létricas e de Bombeamento 
relativos à Estaç~o Elevatória do Sistema de Adução do Canal e a 
Implantação dos Perímetros de hrigaçiio Pariconha I e Pariconha II -
Canal do Sertão Alagoano, de conformidade com os Termos de 
Referência, as especificações técnicas e discriminações contidas no 
Projeto Executivo que integra esse Instrumento. 

Nenhum desses serviços deixará de ser entregue à Administração Pública em razão 

das alterações contratuais que se pretendem implementar por meio da 

repactuação, pelo contrário, serão entregues e ainda com uma qualidade melhor do 

que aquela a ser entregue pela solução técnica prevista inicialmente no projeto, 

uma vez que o Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) trouxe uma otimização ao 

projeto básico, como já aqui tra tado anteriormente, prevendo a execução de canal 

fechado na área urbana, para conferir maior durabilidade do canal, evitando 

vandalismos entre outros, e maior segurança aos usuários e à população, que não 

terá acesso ao canal. 

Assim, é patente que o objeto contratual não foi transfigurado/desvirtuado. A 

obra continuará sendo de construção de um canal adutor para distribuição 

de águas. O objeto do contrato é rigorosamente o mesmo. Em outras 

palavras. as alterações apenas aprimoraram ou modificaram algumas 

soluções té cnicas em prol de outras niais adequadas à construção do can a l. 

VI (c.3) - destacou a necessidade de esclarecimento quanto à manutenção da 

vantagem da contratada frente à segunda colocada na licitação, em cumprimento 

ao parágrafo único do art. 14 do Decreto 7.983/2013: 

Conforme ressaltado pela Unidade Técnica, o art. 14 do Decreto nº 7.98~/2013 

determina que deve ser mantido o desconto ofertado na proposta quando da 

celebração de aditivos, ou seja, deve ser mantida a diferença entre os preços 

propostos e o orçamento da li citação. 

A SeinfraHidroFerrovias destacou, contudo, que, como o Con trato nº 58/2010 

esta ria com suposto sobrepreço (conforme as discussões · ·do processo n º 

011.156/2010-4), não cab eria a análise de manutenção do desconto em relação ao 
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orçamento global, mas sim avaliar se seria mantida a vantagem da contratada 

frente à segunda colocada do certame. 

Para a comprovação da manutenção da vantagem da contratada frente a segunda 

colocada na licitação, procedemos à seguinte análise:· 

· Considerando os ·quantitativos da Opção B, constantes do estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica, considerada como a solução de melhor alternativa, e 

utilizando o preço unitário na data-base de Janeiro de 2010 de cada licitante, 

vencedora e segunda colocada, obteve-se o seguinte resultado. 

- O Preço Global.da Vencedora é de R$ 476.048.135,86 (quatrocentos e sete~ta e 

seis milhões, quarenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos). 

- O Preço Glob~l da 2ª colocada é de R$· 500.691.511,79 (quinhentos milhões, 

seiscentos e noventa e um mil, quinhentos e onze reais e setenta e nove centavos). 

Realizando o comparativo entre os preços glob~is, ficou constatado que a empresa 

vencedora apresentou uma vantagem de -4, 92%, que corresponde ao valor de R$ 
24.643.375,93. (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais e novent~ e três centavos), ver planilha em anexo (Anexo A). 

- Quanto ao subitem "c.4" do Ofício 0682/2016-TCU/SeinfraHidroFerrovia, a 

Unidade Técnica destacou que, conforme o art. 15 do · Decreto nº 7.983, o 

orçamento deve ser elaborado de forma que "o custo global pactuado hão seja 
superior ao custo global de referência", motivo pelo qua_l seria "necessária uma n_ova 
análise dos preços sobre o orçamento da proposta de repactuação da Opção B, a fim 
de verificar a adequação dos preços unitários repactuados aos referenciais de 
mercado". 

Assim, empreendeu a análise da planilha relativa à Opção B do Estudo de 

Viabilidade apresentado, tendo em vista que essa se mostrou a opção escolhida 
para â repactuação da avença. Para tanto, a Unidade Técnica adotou as seguintes 

premissas: 

~ BDI referencial de 30,00%, tendo em vista este já ter sido adotado nas 

análises anteriores; 

» Adoção das composições refe renciais elaboradas pelo Tribunal no âmbito 
do processo nº 011.156/2010-4, com sua atualização para a data-base e 
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janeiro/2016, permitindo a análise de 54,31 o/o do valor proposto na Opção 

B; 

» Aumento da amostra analisada para 66,34% do valor proposto na Opção B 

com a utilização de composições baseadas no Sicro e Sinapi; 

> Adoção do Método de Limitação do Preço Global (com a compensação de 

itens com suposto sobrepreço . e com preços abaixo dos referenciais de 

mercado). 

Utilizando-se dessa metodologia, a SeinfraHidroFerrovias apontou suposto 

) sobrepreço de R$ 25 .189.785,83 (vinte e cinco milhões. cento e oitenta e nove 

mil. setece~tos e oitenta e cinco rea is e o itenta e três centavos). o que 

corresponde a 4.71 % do valor referencial da proposta da Opção B. 

Sobre esse ponto, levantamos os seguintes argumentos técnicos: 

Estudo apresentado conforme o preconizado no Decreto n º 7.983/2013, 

estabelecendo os preços unitários conforme os órgãos referenciais, DNIT (Sicro-2 e 

S'icro-3) e SINAPI, e na ausência de referências, adotar de outros órgãos, e caso não 

exista, realizar cotação comercial com três fornecedores. 

Para o CANAL do SERTÃO adotou-se as composições do SICRO-DNIT por 

apresenta r uma semelhança com os serviços realizados, tais como escavação de 

material de 1 ª· 2ª e 3ª categoria, onde a metodologia das composições fo ram 

) adaptadas conforme a realidade situacional, estabelecendo e aplicando as 
premissas relacionadas para cada tipo de serviço, gerando uma composição de 

preço uni tário (CPU). Contudo, existem composições estabelecidas por esse · 

Tribunal de Contas da União, conforme Processo n º 011.156/2010-4. 

Seguindo os arts. 14, 15, 16 e 17, §1 º e §2º do Decreto nº 7.983/2013 foi elaborado 

relatório específico de ANÁLISE DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 
(ANEXO B) com comentários para cada composição de preço unitário (Oitiva peça 

155-composições referenciais) as qua is foram util izadas para evidenciar os 

quesitos de sobrepreço nos moldes estabelecidos pelo art. 15 do Decreto 

7.983/2013, onde foi encontrado o seguinte resultado: 

Verifica-se que existem preços acima e abaixo em relação aos preços r eferenciais 

(Oitiva peça 154 - Cálculo de sobrepreço), adotando o crité rio refer enciado no 

artigo supracitado, onde foi retirado o acréscimo das horas "in itenere" das 
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composições, excluídos os recursos humanos em duplicidade, como exemplo 

citamos os operadores de usinas de concreto e solo e as ferramentas manuais. As 

horas "in itenere" e ferramentas manuais estão dispostas em itens das despesas 

gerais e os recursos humanos em duplicidade foram retirados do item Mão de Obra 

Indireta e alocados nas composições de custos unitários, sendo analisado por 

preço unitário e valor global, ficando comprovado que mesmo existindo preços 

unitários acima de preços referenciais, o valor global apresenta uma redução na 

ordem de R$ 32.018.478,97 (trinta e dois milhões, dezoito mil, quatrocentos e 

setenta e oito reais e noventa e sete centavos), atendendo ao que disposto no art. 
15 do Decreto nº 7.983/2013. 

Valor da Repactuação - EVTE - R$ 559.655.655,18 

Valor Revisado - R$ 527.637.176,21 (Planilha abaixo, integrante do ANEXO C) 
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Quanto ao suposto sobrepreço, após as revisões e considerações relatadas no 
Relatório Especifico (ANEXO B), fo ram realizadas as análises dos supostos 
sobr epreços, que anteriormente apontavam para um montante de 4, 71 %, 
correspondente a R$ 25.174.695,28(vinte e cinco milhões, cento e setenta e 
quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) em 
relação ao Valor da Repactuação (conforme EVTE) R$ 559.655.655,18 
( quinhentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos). 

. 

Essa situação, apresentou evidências, pois foram computados nas composições dos 
preços unitários, os itens EPl, Alimentação, Transporte e Ferramentas, sendo as 
mesmas indenizádas nas Despesas Gerais, outro fator foi a inclusão das horas "ln 
Itenere" no valor da Mão de Obra. Realizadas essas considerações, sendo revisadas 
as composições, ocorreu o seguinte resultado, conforme CÁLCULO DO 
SOBREPREÇO (ANEXO D), apresentando um Novo Valor Revisado de R$ 
527 .637.176,21 (quinhentos e vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e sete 
mil, cento e se tenta e seis r eais e vinte e um _centavos), passando a haver um 
Subpreço de 1,99%, correspondente ao montante de R$ 10.720.839,77 (dez 

milhões, se tecentos e vinte mil, oitocentos e trinta e nove r eais e se tenta e 
sete centavos). Ver Cálculo das Horas "in intenere" (ANEXO E), onde está 
de talhado para cada profissional, o valor corresponde ao mês de atividade. 

Ademais, especificamente em relação às horas "in in tinere': de acordo com o 
entendimento dessa SeinfraHidroFerrovias, o trecho 5 do Canal do Sertão 
Alagoano é uma obra linear, que perpassa pelas proximidades de várias cidades e, 
em diversos pontos, cruza rodovias importantes da região, motivo pelo qual não se 
poderia generalizar que em toda a sua extensão a obra seria de difícil acesso, o que 

afastaria a incidência desse adicional para todos os serviços contratados. Além 
disso, "há a possibilidade de que a empresa contrate mão de obra nessas localidades, 
e caso opte por buscar trabalhadores em regiões mais distantes, não cabe à 
administração assumir esse ônus". 

Destacou, ainda, que haveria a prev1sao de construção de dormitório cujas 
dimensões seriam suficientes para alojar 600 (seiscentos) trabalhadores. Por 
fi m, destacou que as horas "in intinere" diriam respeito a um período em que o 
trabalhador esteja à disposição do empregador e que isso s ignificaria que não há 

obrigatoriedade de pagamento das horas extras pela possibilidade de r edução 
da jornada de trabalho. em que o funcionário estaria recebendo como hora 
normal pelo período de deslocamento, que computaria para a sua jornada de 
trabalho diária. 
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Diante disso, concluiu essa Unidade Técnica que não seria possível a sua 

c·onsideração nos custos de mão de obra direta ou indireta. 

Sobre esse ponto, esta Seinfra/ AL acolhe as justificativas que lhe foram 

apresentadas pela Construtora Queiroz Galvão para a inclusão das horas in intinere 
no Estudo de Viabilidade Técnica apresentado, no sentido de haver previsão para a 

construção de 900m2 de dormitórios, porém, diferentemente do que afirma a 
SeinfraHidroFerrovias, esta área suporta alojar apenas 150 trabalhadores. 

) Levando em conta a natureza e característi_cas do empreendimento, é possível 
perceber que a adoção das horas in intinere em detrimento da redução das horas 
trabalhadas - conforme sugerido por essa Unidade Técnica, é uma necessidade da 

obra. Do contrário, com a redução da jornada de trabalho, seria necessário 

contratar mais profissionais e aumentar as horas extras. 

) 

Assim, não se mostra possível executar as obras com a equipe que foi 

dimensionada sem considerar horas "in intinere". Em outras palavras, para 

executar o empreendimento sem considerar as horas "in intinere", seria necessário 
aumentar o efetivo e, consequentemente, haveria a necessidade de acréscimos de 
despesas (novas contratações de funcionários, custos de transporte adicional, EPl, 
horas extras adicionais, aumento do número de trabalhadores no canteiro, com 

possível impacto na produtividade, etc.) . 

Certo é que, diante da necessidade de inclusão das horas "in intinere" no custo da 
mão de obra, é possível verificar que as 150 (cento e cinquenta) vagas de 
dormitórios previstas no orçamento alojarão 14,59% do efetivo total da obra. Com 
base nesta informação, foram recalculados os valores de mão de óbra, de modo que 
as horas "in intinere" sejam incluídas somente sobre os 85,41 % do efetivo de mão 
de obra que não estará alojado. 

Diante do exposto acima, quanto à implantação do Canal Adutor do Sertão 
Alagoano, trecho V, do Km 123,40 ao km 150, em face aos questionamentos 

solici tados e aqui apresentados, mesmo com a obra ainda não iniciada, a 

Seinfra/ AL, por meio desta, manifesta a sua intenção em executar as obra_s através 
do contrato 58/2010 - CPL/ AL celebrado com a Construtora Queiroz Galvão, 
mediante os estudos elaborados e apresentados no EVTE e em atendimento a9s 
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requisitos da lei 8.666/1993, do Decreto nº 7.983/2013 e do Acórdão nº 

1.5 36/2016-TCU-Plenário. 

O projeto básico conforme relatado acima, não apresentou desvirtuamento em sua 
DIRETRIZ GERAL, apenas sofreu adequações quantitativas e qualitativas, 

plenamente enfatizadas na realização dos estudos de viabilidade, a exemplo do 
referido canal quando atravessa a área urbana da sede do município de São José da 

Tapera, situação esta caracterizada como fato superveniente, pois na ocasião da 

elaboração do projeto básico, ainda no ano de 2006, a refei'ida área não era 

densamente povoada, tão pouco urbanizada, comprovando que a adequação 

realizada neste trecho foi motivada pelo referido fato, resultando numa adequação 

qualitativa. 

Diga-se de passagem, que a continuação da obra, atrav_és do contrato 58/2010-

CPL/ AL, · e com a implementação da repactuação contratual na forma como 

proposta, atende ao que previsto no art. 65, § 1 º da Lei nº 8.666/1993, tratando-se 

) 

de ajuste formalizado através da repactuação dos preços para o mercado atual. O 20/22 

referido .ajuste é plenamente possível, pois o fato aqui avaliado é a construção do 

canal, e carrega consigo o mérito de preocupar-se com a proteção do interesse 

público, que se relaciona com a continuidade das obras do Canal do Sertão, cujas 
obras se encontram em andamento no Trecho IV, e em vias de reinício no trecho V. 

Não podendo ser interrompida a sua evolução, em face do interesse público em 

atender a população do sertão semiárido do estado de Alagoas. 

Quanto ao fato de a repactuação apresentada, supostamente ultrapassar o limite 

estabelecido no art. 65, § 1 º da Lei nº 8.666/1993, o Acórdão nº 1.536/2016-TCU

Plenário enfatizou a possibilidade de obras de grande vulto na área hídrica 

. poderem se utilizar da compensação entre acréscimos e supressões de forma a . 

atender esse limite, e o Canal do Sertão Alagoano, com base nesta jurisprudência, 

se enquadra de forma legal. 

) 

A apresentação das alternativas ainda NÃO contemplaram as despesas com 

desapropriações e remanejamento de interferências, cabendo ressaltar que as 
despesas com desapropriações são de responsabilidade do Estado, não integrando 
o Contrato. Quanto ao remanejamento das interferências, devem ser realizados 

levantamentos topográficos cadastrais com a localização das instalações existentes 

para realização dos estudos de custos e projetos executivos, sendo necessário um 

prazo de mais 30 (trinta) dias para a realização de levantamentos e elaborações 

dos levantamentos cadastrais e os projetos, e a elaboração dos custos para integrar 
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Todavia, não resta dúvida quanto a vantagem oferecida pela Construtora Queiroz 

Galvão em relação à segunda colocada, pois, mesmo após a elaboração ele novos 

quantitativos gerados pelos estudos, a diferença permaneceu a favor da mesma. 

Esta Seinfra/ AL realizou a revisão e a repactuação dos preços através do EVTE, e 

apresentou a esse E. TCU, sendo, após a sua análise, evidenciados sobrepreços, os 

quais foram ajustados aos preços de mercado, efetuando a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro, que, neste caso, irá reduzir o valor contratual, 

mantendo a proteção ao erário público e viabilizando a manutenção do contrato nº 

58/2010-CPL/ AL. 

Quanto às composições de preços unitários apresentadas, estas estão em 

conformidade com as premissas do SICRO 2 e DNIT, e, na ausência, foram adotadas 

as do SJNAPI, conforme relatório específico em anexo. 

Baseada nas informações, as qua is foram detalhadas acima e no EVTE, esta 

Seinfra/ AL solicita que seja avaliada por essa Corte, a legalidade quanto · à 21; 22 

concessão de parecer para que sejam iniciadas as obras do Trecho V, para a 

implantação do Canal Adutor do Sertão Alagoano, entre o km 123,40 e o km 150, 

pois a interrupção na implantação do Canal, que hoje está em funcionamento até o 

km 105, seria prejudicial aos anseios da população sertaneja, que agora conhece e 

sabe a importância desta obra para o sertão semiárido do Estado de Alagoas. 

Assim, esperamos e aguardamos, que essa Corte de Contas se pronuncie de forma a 

restabelecer, por que não dizer autorizar o início das obras do Trecho 5, pois está 

· ) plenamente justificada e respaldada no Acórdão nº 1.536-TCU-Plenário, no 

Decreto nº 7.983/2013 e na Lei nº 8.666/1993, quanto ao Projeto Básico, pois não 

ocorreu a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza 

e propósito diversos, o que restou amplamente aqui demonstrado, e, quanto aos 
preços repactuados, estes seguiram as referências de mercado adequadas a 
realidade do empreendimento, e a sol icitação apresentada é plenamente viável em 

contratos desta magnitude, onde o interesse público é maior, pois benefÍciará a 

população sertaneja. 

Com base nesses elementos, acred itamos ter demonstrado a essa E. Corte de 

Contas que a celebração do Termo Aditivo de repactuação contratual, nos moldes 

da Opção B do RVT apresentado, é a medida mais adequada ao caso, de forma a 

possibilitar o imediato início das obras, com as soluções técnicas adequadas, 
menores prazos e custos ao Estado de Alagoas, e em total atendimento ao interesse 

público. 
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Por fim, certa de ter atendido às determinações postas, a SEINFRA/ AL a este 
subscreve. Sem mais para o momento, renova votos de elevada estima e 
consideração. 

~ ci:?' 
ALEXANDRE BARROS DA SIL A 

SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA 
SEINFRA/AL 

MARIA AP~RECJn,li;l61. v·mRA BERTO MACHADO 
/& />~íl/L (/lA;il () Q 

SECRETARIP{!)i E~TAD DA INFRAESTRUTURA 
SEINF /AL 

/ 

) 
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Ofício nº 812/2016/SEINFRA/GS 
Proc. Adm. nº 3300.002180/2016 

Maceió/ AL, 30 de dezembro de 2016. 

Ao 
Tribunal de Contas da União 
Secretaria de FiscaHzação de Infraestrutura Portuária, Hídrica e Ferroviária 
Sr. Fernando Graeff 
Secretário Substituto 
SAFS - Qd 4 - Lote 1 - Anexo II - Sala 250 
CEP-70042-090 - Brasília - DF. 

. . 
O 000553 203927 

Referência: Complementação da Manifestação encaminhada âffavés dó Oficio n!.! 

742/2016/SEINFRA/GS, em resposta ao Ofício nº 0602/2016-

TCU/SeinfraHidroFerrovia, de 27 /10/2016, emitido nos autos do Proc. TC 

003.632/2015-6. 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o_ cordialmente, esta Secretaria de Estado da Infraestrutura de 

Alagoas, em · complemento às informaçõ.es postas no Ofício n º 

742/2016/SEINFRA/GS, de 1º de dezembro de 2016, o qual, por sua vez, 

respondeu ao Ofício nº 0602/2016-TCU/SeinfraHidroFerrovias, de 27 /10/2016, 
vem, através deste, encaminhar a essa Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Portuária, Hídrica e Ferroviária a sua manifestação quanto ao ite m "b" do ofício 

susomencionado. 

Trata-se de Relatório de Auditoria realizada no Ministério da Integraçãq Nacion~J e 
nesta Secretaria de Estado da Infraestrutura, no período compreend_idb entre 

02/03/2015 e 31/03/2015, que teve por objetivo fiscalizar as obras do Canal 

Adutor do Sertão Alagoano. 

No Ofício acima referenciado, V.Ex.ª determinou que fosse apr esentada 

manifestação relativamente à Proposta de Repactuação do Contrato 50/2010 CPL

AL, cujo objeto é a execução das Obras do Trecho 5 do Canal Adutor do Sertão 
Alagoano, elencando, para tanto, itens a serem respondidos. 
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Relativamente ao item "b", o qual transcrevemos abaixo, ipisis litteris: 

; . 

b) necessidade ele revisão dos c11stos estimados para cada 11mn das 
alternativas est11dadas para a exec11ção do Trecho 5 do Canal do 
Sertão (A, B e C), de forma a contemplar despesas como 
desapropriação, indenizações, remanejamento . e adequação das . . . 
inte1ferêncías (ruas, adutoras, redes elétricas, etc.}, dentre 011fras 
eventualmente existentes". 

Cumpre-nos rememorar que, quando da apresentação da manifestação por esta 

SEINFRA, fora requerida a dilação do prazo inicialmente concedid'o (15 dias) por 

ter sido considerado insuficiente para que se procedesse tais levantamentos, uma 

vez que, registre-se novamente, para avaliação da remoção e relocação das 

interferências seria necessário levantamento topográfico cadastral com ·a 

localização das instalações existentes (rede de água, esgoto, elétrica), arruamento, 

postes, entre outros. Desta forma, fora solicitado o prazo de mais 30 (trinta) dias 

para manifestação _sobre este item. 

Pois bem, não obstante a ausência de posicionamento dessa Egrégia Corte de 

Contas acerca da solicitação de dilação acima, considerando o prazo requerido 

para atendimento ao item em questão, notadamente em razão de inexistência de 

prejuízo pelo seu deferimento e em atenção ao princípio da razoabilidade, 

encaminhamos, anexo a este expediente, relatório dos levantamentos de despesas 

complementares com desapropriação, indenizações, reinanejamento e adequação 

· das interferências presentes na Obra Canal Adutor do Serão Alagoano, trecho V 

) 

(km 123,40 ao km 150,00). ) 

Registre-se novamente que, as · alterações pretendidas e descritas no relatório são 

de observância cogente, considerando que ao longo do traçado existem 

necessidades de desapropriações, remoções e relocações de interferências (ruas, 
adutoras, redes elétricas, etc.) para a execução do empreendimento, isto devido 

ao lapso temporal entre a elaboração do projeto básico, realizada no ano de 2006, e 

a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, que · alterou 
significativamente as condições do local de implantação do Canal do Sertão 

Alagoano, razão pela qual fora requerida por essa Corte de Contas a apresentação 

destes custos. 

Nesta senda, no tocante a opção "A", levantada e detalhada no RVT, os custos com 

Desapropriações / Indenizações foi estimado em R$7.334.560,77 (sete milhões, 

trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e sete 

centavos). Os custos estimados para relocações das redes elé tri cas existentes que 
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causam interferências na execução da Obra é da ordem de R$762.282,30 

(setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta centavos). 

Os custos para remanejamento das interferências da rede de abastecimento de 

água e esgotamento foram estimados em R$673.083,74 (seiscentos e setenta e três 

mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), totalizando um montante de 

R$8.769.926,81 (oito milhões, setecentos e sessenta e novel mil, novecentos e vinte 

e seis reais e oitenta e um centavos). 

Relativamente à opção B, os custos -com Desapropriações / Indenizações foi 

estimado em R$6.263.939,37 (seis milhões, duzentos e sessenta e três mil. 

Novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos). Os custos estimados para 

relocações das redes elétricas existentes que causam interferências_ na execução da 

Obra é da ordem de R$596.112,39 (quinhentos e noventa e seis mil, c~nto e doze 

reais e trinta e nove centavos). Os custos para remanejamento das interferências 

da rede de abastecimento . de água · e esgotamento foram estimados em 

R$534.303,03 (quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e· três reais e três 

centavos), totalizando um montante de R$7,394.354,79 (sete milhões, trezentos e 

noventa e quatro· mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove 
centavos). 

Reitere-se que, no que tange à Opção C, emrazão de dispensar o maior número de 

desapropriações e interferências das três opções levantadas e detalhadas no RVT, 

já que prevê o desvio do Canal, fazendo com que o mesmo não passe pela área 

urbana da cidade de São José da Tapera, o seu preço final é significativamente 

maior do que o das outras duas opções, razão pela qual NÃO foi necessário 

empreender a quantificação dos gastos com desapropriações e liberação de 

interferên.cias e áreas da Opção C, para concluir que esta seria a mais cara entre as 

opções levantadas. 

Ademais, conforme restou consignado no RVT, enquanto as outras duas opções (A 

e B) demandariam um prazo de execução de 25 (vinte e cinco) meses, a opção C 

demandaria um prazo de 36 (trinta e seis) meses, se mostrando, ainda, a mais 

inadequada ao caso. 

A seguir, apresentamos quadro resumo das três proposições fornecidas: 
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QUADRO RESUMO DOS CUSTOS CONSIDERANDO AS. DESAPROPRIAÇÕES E 
REMANEJAMENTO DAS INTERFERÊNCIAS 

DESCRIÇÃO 
VALORES (R$) - Data Base: Jan/2016 

OPÇÃO A OPÇÃO B_ OPÇÃO C 

VALOR DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
513.702.879,79 559.655.655,18 769.165.713,85 

CUSTOS COM 
DESAPROPRIAÇÕES/INDENIZAÇÕES 7.334.560,77 6.263.939,37 
CUSTO COM REMANEJAMENTO DAS 
INTEFERÊNCIAS REDES ELÉTRICAS 762.282,30 596.112,39 
CUSTO COM REMANEJAMENTO DAS 
INTEFERÊNCIAS ABAST. DE ÁGUA E ESGOT. 

673.083,74 534.303,03 SANITÁRIO 
<,\~ .. -.... . !~~-1 f' ~: 1 • ; 

TOTAL .f· t. ..,il - ' ,, ' . ~ • \ •e • t • , • 
1 • 

1s2z.1tt:,;~{soG160-J ~5'6 7,,0SOiQQ9}9il( 

Desta forma, demonstra-se uma diferença de R$1.375.572,02 (um milhão, 
trezentos e _setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos) 
dos custos entre a opção A e a opção 8. Assim, vê-se que a escol_ha da Opção B em 
detrimento da Opção A se dá em razão de que esta última demandará mais custos 
com desapropriações do que a primeira, que definiu a realização de Canal fechado 
na área urbana, com uma faixa de domínio menor (20m) do que aquela necessária 
à implementação da Opção A (100m), que prevê a execução do canal aberto na 
área urbana. 

Registre-se nova.mente que, quando da elaboração do projeto básico, não havia 
área urbana desenvolvida no local de implantação do canal,_ que em sua concepção 
original, passava próximo à cidade de São José da Tapera. Entretanto, com o 
decorrer do lapso temporal havido entre a elaboração do projeto e a elaboração do 
RVT, houve a expansão da área urbana, fazendo-se necessária a busca por uma 
opção melhor para a implantação do Canal naquela região. Assim, optou-se pela 
implantação do canal fechado, previsto na Opção 8, o qual se trata de solução que 
trará mais segurança não só à população local, mas, também, ao empreendimento 
como um todo, mormente no que diz respeito à sua manutenção e aos fins a que se 
destina. Tal fato restou, inclusive, bem consignado no RVT. 
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Baseada nas informações, as quais foram detalhadas acima e no EVTE, esta 
Seinfra/ AL reitera solicitação para que seja avaliada por essa Corte, a legalidade 
quanto à concessão de parecer para que sejam iniciadas as obras do Trecho V, para 
a .implantação do Canal Adutor do Sertão Alagoano, entre o km 123,40 e o km 150, 
pois a interrupção na implantação do Canal, que hoje está em funcionamento até o 
km 105, seria prejudicial aos anseios da população sertaneja, que agora conhece e 
sabe a importância desta obra para o sertão semiárido do Estado de Alagoas. 

Assim, esperamos e aguardamos, que essa Corte de Contas se pronuncie de forma a 
restabelecer, por que não dizer autorizar o início das obras do Trecho 5, pois es tá 
plenamente justificada e respaldada no Acórdão nº 1.536-TCU-Plenário, no 
Decreto nº 7.983/2013 e na Lei nº 8.666/1993, quanto ao Projeto Básico, p(?iS não 
ocorreu a transfiguração do objeto originalihente contratado em outro de natureza 
e propósito diversos, o que restou amplamente aqui demonstrado, e, quanto aos 
pr~ços repactuados, estes seguiram as referências de mercado adequadas a 
realidade do empree'ndimento, e a solicitação apresentada é plenamente viável em 
contratos desta magnitude, onde o interesse público é maior, pois beneficiará a 
população sertaneja. 

Com base nesses elementos complementares, acreditamos te r demonstrado a essa 
E. Corte de Contas que a celebração do Termo Aditivo de repactuação contratual, 
nos moldes da Opção B do RVT apresentado, é a medida mais adequada ao caso, de 
forma a possibilitar o imediato início das obras, com as soluções técnicas 
adequadas, menores prazos e custos ao Estado de Alagoas, e em total atendimento 

. ) ao interesse púb)lco. 

Por fim, certa de ter· atendido às determinações postas, a SEINFRA/ AL a este 
subscreve. Sem mais para o momento, renova votos de elevada estima e 
consideração. 
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OF Nº. 583/2017-SEINFRA/AL-GS Maceió, 13 de setembro de 2017. 

Ao Excelentíssimo Ministro, 
AROLDO CEDRAZ 
Relator do TC 003 .632/2015-6 
Tribunal de Contas da União 
SAFS - Qd 4 - Lote 1 - Anexo II - Sala 250 
CEP-70042-090 - Brasília - DF 

TCU/SECEX·AL 

11 3 SE1. 2017 
- . U.aY\Ct .\f.;)zJ5 

/ (, 

Assunto: Manifestação quanto à deliberação da unidade técnica ela SeinfraCOM, prolatada em 

29/06/2017, após análise da Proposta de Repactuação do Contrato nº 058/201 O, apresentada 

pela SEINFRA/AL, em razão do Acórdão nº 2.361/2015/TCU-Plenário. 

Excelentíssimo Ministro Relator, 

Cumprimentando-o cordialmente, a SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 

DE ALAGOAS, vem, mui respeitosamente, apresentar-lhe: 

MANIFESTAÇÃO 

Em face da deliberação da unidade técnica da SeinfraCOM, prolatada cm 29/06/2017, após 

análise da Proposta de Repactuação cio Contrato nº 058/2010 CPL-AL, cujo objeto é a execução 

elas Obras do Trecho V cio Canal Adutor cio Sertão Alagoano, submetida à análise desse E. 

TCU, decorrente de determinação contida no Acórdão nº 2.957/2015-TCU-Plenário, prolatado 

nos autos do processo nº TC 003.632/2015-6, que trata de auditoria no Ministério da Integração 

Nacional (MI), e nesta Secretaria de Estado da Infraestrnt11ra de Alagoas, e que teve por objeto 

fiscalizar as obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano. 

Inicialmente, ressalta-se que as alterações contratuais propostas por esta Seinfra/AL por meio 

do Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira decorreram de determinação desse E. Tribunal 

de Contas da União, através de mandamento inserto no Acórdão nº 2.957/201 5-TCU-Plenário, 

mais especificamente em seu item 9.1 , no qual há determinação expressa para que esta 
G OV I RHO 00 IESYAD O 
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Seinfra/ AL, no prazo ali assinalado, adotasse as providências necessárias para a repactuação do 
Contrato nº 58/2010-CPL/AL, com vistas a adequação dos preços unitários contratuais aos 
limites máximos de preços calculados nos autos, de modo a sanear sobrepreços. 

Assim sendo, destaca-se que todas as medidas adotadas por esta Seinfra/AL no sentido de proceder às 
alterações contratuais, indicadas no EVTE apresentado e que foi objeto de recente análise por parte da 
SeinfraCOM dessa E. Corte de Contas, foram realizadas em cumprimento à determinação do TCU. 

Diante desse cenário, é que esta Seinfra/AL apresentou proposta de repactuação do Contrato em tela, 
realizando a adequação e otimização do projeto básico à realidade atual, decorrente de fatos 
supervenientes, e, com esta proposta de repactuação, ocorreram reduções e acréscimos que totalizam, 
respectivamente, os percentuais de 25,80% e 2 l, 77%, dentro do limite legal. 

I - DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA - EVTE 
APRESENTADO: 

Dita deliberação da SeinfraCOM concluiu, basicamente, por propor a esta Seinfra/AL que adote as 
providências cabíveis no sentido de anular o procedimento licitatório Concorrência Pública nº l 2/2010-
Tl-CPL/AL, assim como todos os atos posteriores dele deconentes, inclusive o Contrato nº 058/2010-

CPL/AL, relativo às obras do Canal Adutor, Trecho 5, sob o fundamento de que, apesar dos preços 
repactuados se mostrarem compatíveis com os valores de mercado, restando elidido, assim, o sobrepreço 

) inicialmente identificado, o procedimento licitatório teria sido realizado com projeto básico com erro 
grave, o que ensejaria a nulidade da licitação e dos atos supervenientes. 

No entanto, inicialmente, cabe aqui rememorar que esta Secretaria de Estado da Infraestrutura, por 
intermédio de sua Superintendência Especial de Projetos Especiais e Infraestrutura Hídrica, juntamente 
com o representante do Consórcio CONCREMAT/HJDROCONSULT, empresa responsável pelo 
gerenciamento das obras do Canal do Se11ão Alagoano, e o representante da Construtora Queiroz 
Galvão, em atendimento ao determinado pelo próprio TCU, elaboraram e apresentaram junto a essa E. 
C011e de Contas o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica - EVTE visando conformar o projeto 
básico, elaborado no ano de 2006, às atuais condições do local de implantação do Canal do Sertão 
Alagoano, se utilizando de toda a experiência adquirida com a execução dos demais trechos do Canal 
(trechos 1 a 4) por esta Seinfra/AL. 

Isso porque o projeto do Trecho V foi elaborado no ano de 2006, sendo que as obras não foram 
iniciadas até o momento, assim, fato é que, passados dez anos da elaboração do projeto, as 
condições de sua execução se alteraram, majoraram-se as interferências nos locais de 

~ ,,,,,.,,A, 
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implantação do Canal, tais como, ampliação de áreas urbanas e cruzamentos de vias, o que foi 
devidamente consignado no referido EVTE. 

Repisa-se que o EVTE tratou de otimização do projeto, partindo das premissas por ele definidas, 
adequando-o no que se fez necessário em razão do lapso temporal havido entre a sua elaboração 
e o referido estudo de viabilidade técnica, que imp011a em 10 (dez) anos, bem como em razão 
do aprofundamento dos estudos de solo e sondagens, dentre outros. 

Como dito alhures, no EVTE ainda foi considerada a expertise adquirida quando da execução 
dos outros trechos do Canal por esta Seinfra/ AL, incorporando os ajustes e melhorias técnicas 
que se revelaram necessárias quando da execução daqueles trechos, e que, necessariamente, 
precisariam ser incorporados, também, ao Trecho V. Além disso, foram consideradas as 
questões amplamente debatidas no Grupo de Trabalho instaurado por esse E. Tribunal de 
Contas, para tratar das obras em comento. 

Ainda assim, a unidade técnica da SeinfraCOM desse E. TCU, após as oitivas das partes, 
concluiu que: 

"No que diz respeito ao sobrepreço detectado na instrução à peça 158 ( ... ), 
considerando que o valor da repactuação passou de R$ 559.655.655,18 para R$ 
527.637.176,21, após revisão realizada pela Seinfra/AL, tendo sido expurgados 
R$ 32.018.478,97, estaria elidido o sobrepreço inicialmente identificado no 
orçamento"; 

Contudo, propôs determinar a esta Seinfra/ AL que anule o procedimento 
licitatório e o Contrato relativo às obras do Canal Adutor, Trecho 5, sob o 
fundamento de que, apesar dos preços repactuados se mostrarem compatíveis 
com os valores de mercado, a Concorrência 12/2010-Tl-CPUAL teria sido 

realizada com 11111 projeto básico com erro grave, o que ensejaria a nulidade da 

licitação e dos atos supervenientes. 

Portanto, esta Seinfra/ AI utiliza-se deste para esclarecer que as adequações promovidas no 
EVTE, o foram em atendimento ao que determinado por esse Tribunal de Contas ela União, e 
não se presta a demonstrar suposta inadequação elo projeto básico licitado, mas sim otimização 
elo projeto, com base nos novos dados de campo - considerando o lapso temporal de 1 O (dez) 
anos havido entre a elaboração do projeto e a realização do referido estudo - e nos elementos 
obtidos e observados quando da execução das obras dos demais trechos já iniciados/concluídos 
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do empreendimento, submetendo ao crivo dessa E. Corte de Contas os seus argumentos sob 

novas perspectivas que possibilitem uma reavaliação das conclusões a que se chegou a unidade 
técnica da SeinfraCOM. É o que se pretende demonstrar a seguir: 

II - DA LEGALIDADE DA PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO e DA ADEQUAÇÃO E 
OTIMIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO: 

Segundo a análise da SeinfraCOM, por intermédio do EVTE foram promovidas, em síntese, as 
seguintes alterações contratuais: 

a) substituição de um trecho de canal trapezoidal por um canal retangular - com 
uma laje fechando o mesmo, onde o canal cruza a sede do município de São José da Tapera/ AL; 

b) redução do Túnel 3, que passou de 1.620 m para 1.290 m de extensão; 

c) exclusão do Túnel 4, com 1.040 m de extensão, substituído por um canal 
retangular fechado com laje em concreto (canal cobe1to); e 

d) alteração do balanço ele massas, com o aumento de volume de aterro de 
1.282.593,75 m3 para 2.647.081,64 m3 (variação de 106,4%). 

A Unidade Técnica da SeinfraCOM/TCU entendeu que tais alterações "alteram profundamente 
o objeto originalmente licitado e contratado" e que explicitaram "graves falhas de projeto", o 

que ensejaria a nulidade da contratação. Entretanto, essas conclusões não se subsumem ao caso 
aqui discutido. Senão vejamos: 

O EVTE apresentou proposta de repactuação do Contrato relativo ao Trecho V, conforme 

determinado pelo TCU, e, ainda, acrescentou neste estudo a conformação do PROJETO 

BÁSICO, adequando o mesmo a realidade atual, pois este foi projetado em 2006, e o traçado 

projetado, que antes passava por área onde não existia densidade populacional, hoje cruza a 

cidade de São José da Tapera/ AL. Além dessa adequação necessária, outras ocorreram, como 

redução do Túnel 03 e eliminação do Túnel 04, conforme se observa na planilha comparativa 
entre o contrato original e o repactuado ( conforme planilha abaixo). 
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Consta no EVTE estudos para três opções, definidos por "Opção A", "Opção B" e "Opção C", 

definindo que a Opção B apresentava a melhor alternativa, do ponto de vista social, por não ser 

necessário realizar grandes desapropriações, devido a redução da faixa de domínio passando de 

1 OOm para 40m, e evitando que a população tenha acesso ao canal por medida de segurança, 

principalmente crianças e adolescentes, e em preocupação à proteção ambiental, protegendo as 

águas de contaminação, que detalharemos nos itens abaixo. 

A Opção B, apresentou um valor de R$ 559.655.655, 18 (quinhentos e cinquenta e nove milhões, 

seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) para 

repactuação, onde foi apontado por essa E. C011e de Contas, a existência de sobrepreço, todavia 

esta SEINFRA realizou nova compilação das composições, retirando das mesmas as "horas in 

itinere", antes computadas nas horas da mão-de-obra e nos custos horários dos equipamentos, 

passando a remunerar as mesmas em item específico, passando a fazer parte das Despesas 
Gerais. 

Com essa alteração, o novo valor para repactuação passou a ser de R$ 527.637.171,21 

(quinhentos e vinte e sete milhões, seiscentos e trinta e sete mil, cento e setenta e um reais e 

vinte e um centavos), sendo reduzido o valor de R$32.018.478,97 (trinta e dois milhões, dezoito 

mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), portanto, elidido o suposto 

sobrepreço, conforme apontado na peça 158, passando a existir um subpreço na ordem de R$ 

) 10.720.839,77 (dez milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e 

sete centavos), correspondendo a -1 ,99% de subpreço. Não restando dúvida quanto às 

composições de preços unitários em atendimento ao Acórdão nº 2.957/2015 -TCU - Plenário 

e ao Decreto nº 7.983/2013. 

Esta SEINFRA/AL procedeu de forma a atender ao determinado pelo Acórdão nº 2.361/2015 

-TCU - Plenário, em seu item 9.2, quando da apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica 

e Econômica - EVTE para análise e parecer técnico, no qual foram estudadas três opções, sendo 

adotada a opção "B", sendo que o estudo detalhou o trabalho da seguinte forma: 

Pai1indo da comparação do quadro contratual, conforme indicado abaixo, são apresentadas as 
análises das opções estudadas, com seus respectivos valores orçados na data base de jan/201 O 
ejan/2016. 

GOVIAH O 00 ES TADO 
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SERVIÇO CONTRATUAL 

I DATA BASE l 

Km 123,40 ao km 150,00 

TRECHO 05 

DESCRIÇÃO VALOR · 

Folha: 7 / 47 

01/2010 PLANILHA CONTRATUAL 447.034.870,741 

0112016 PLANILHA CONTRATUAL 684.569.988,851 

Opção "A" - Traçado Adequado: nesta opção, o Traçado do Canal seguiu o idealizado pela 
Projetista na ocasião da elaboração do Projeto Básico, havendo adequação do arranjo físico 
desenvolvido através dos estudos elaborados pelo Consórcio CCB, onde houve um novo 
levantamento topográfico partindo do ponto inicial informado pela COHIDRO. Estas mudanças 
consistiram no rearranjo dos elementos, baseados nos estudos geológicos e geotécnicos 
conjugados com as premissas adotadas nos trechos anteriores, onde as alterações significativas 
referem-se à redução do Túnel 03, passando de 1620 para 1290 m, e a exclusão do Túnel 04, 
pois, em todo ~eu comprimento não havia cobertura rochosa suficiente para se ter estabilidade 
no maciço rochoso durante sua escavação, sendo modificado para um Canal Retangular. Além 
disso, o Canal passará dentro do Município de São José da Tapera, município este que cresceu 
não só demograficamente, como tenitorialmente nos últimos anos, em sua área urbana, como 
um canal aberto, numa extensão de 2760 metros, com faixa de domínio de 50 m para cada lado, 
a contar do eixo do canal. 

SERVIÇO ADEQUADO - OPÇÃO A 
Km 123,40 ao km 150,00 

TRECHO 05 

I DATA BASE I DESCRIÇÃO 

01/2010 PLANILHA ADEQUADA A - CCH 

01/2016 PLANILHA ADEQUADA A - CCH 

VALOR 

393.604.142,121 

513.702.879,791 

Opção B - Traçado Adequado com Canal Fechado em Área Urbana: neste traçado as mesmas 
premissas adotadas na opção anterior foram mantidas, onde houve a preocupação da travessia 
da área urbana do município de São José da Tapera, com a utilização de um "Canal Fechado" 
nos 2760,00 m de sua extensão, a fim de se evitar vandalismos, contaminações e até mesmo 
fatalidades, por passar em área urbana. Vislumbrando esta questão, a faixa de domínio nesta 
paite do Canal, será reduzida para 20 m. 

OOVIRHO 00 &ITADO 
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SERVIÇO ADEQUADO - OPÇÃO 8 
Km 123,40 ao km 150,00 

TRECHO 05 

I DATA BASE I DESCRIÇÃO VALOR 

Folha: 8 / 47 

01/2010 PLANILHA ADEQUADA B - CCH 426.657.530,991 

01/2016 PLANILHA ADEQUADA B - CCH 559.655.655',181 

Opção C - Sugestão ele Desvio do Traçado: esta opção foi ideali zada com o intuito de desviar 
o Canal, fazendo com que o mesmo não passasse pela área urbana ele São José ela Tapera, 
evitando qualquer tipo de transtorno que pudesse haver quando da execução da obra e operação 
do sistema a fim de evitar atos de vandalismos e contaminações. Para isso foram realizados 
levantamentos topográficos, para o traçado sugerido, tendo seu início fornecido pela Projetista. 
A metodologia utilizada para se determinar esta opção se baseou nos mesmos moldes elas 
opções anteriores. 

Após a realização cios estudos, fo i determinada a melhor opção de caminhamento cio Canal, 
onde houve um aumento na extensão do Túnel 03, passando de 1290 m para 2580 m, aumento 
no número ele comportas, de 3 para 4, a substituição cio Sifão Invertido ela opção anterior por 
uma Ponte Canal, aumentando o no número de Pontes Canal, de 4 para 5, e travessia do Canal 
em dois pontos da rodovia AL-220, além de prever um desvio do fórum da comarca ele Olho 
D ' Água das Flores. 

SUGESTÃO DE DESVIO - OPÇÃO C 

I DATA BASE I 
01/2010 

01/2016 

Km 123,40 ao km 150,00 
TRECHO 05 

DESCRIÇÃO 

PLANILHA CONTRATUAL 

PLANILHA CONTRATUAL 

VALOR 

571.129.804,25! 

769.165.713,851 

O Estudo de Viabilidade Técnica objetivou selecionar as alternativas de traçados mais 
convenientes, determinar as características técnicas mais adequadas em função de estudos e 
definir a viabilidade econômica do Projeto de Engenharia. E a principal finalidade seria o 
reconhecimento do traçado do canal visando a fornecer elementos precisos para a perfeita 
execução da obra e a sua quantificação. 

OO YI R U O 00 ESTADO 
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As etapas principais para a elaboração cio estudo técnico foram desenvolvidas, basicamente, 
através de Estudos de Reconhecimento e Exploração dos elementos estruturais que compõem 
as diretrizes estabelecidas pelo projeto básico fornecida pela COHIDRO, conforme arranjo 
físico a seguir: 

ESTACA 

OOVlRUO 00 ISJAOO 

·ALAGOAs·· 
~ . . 

lAAB ALHAH OO &tRIO A GlHlE CH(GA lÃ 

NlRAIIJO PROJETO GEOI.\ÉTRICO- ROO 
l<m 123,40 ao km160,00 

TRECl10 06 

OBRA DIMENSÃO 

4 .500.00m 

so.oom 

395,00m 

3oqOOm 

695,00m 

1 .6 20,.00m 

3 .565, C.Om 

26(\00m 

45Q00m 

3.8S0,00m 

70,.COm 

87Q00m 

S9S,00m 

~ 
CAUI\L ADUTOR 
00 aunAo ALAOOA.HO 

OOSERVA,;Ao 

CAN/ú. TRAPEZolOAL44 

COMPORTA 14 

CANAi. TRAPEZ<>IDAl45 

POl'ITE CANAL 14 

CANI\J. TRAPE"Zol0Al46 

CAl',j/ú. RETANGUIJ\R15 . 

. SIFÃOIN~ooca . 

CANAi. TRAPEZ<>IDAL48 

CAN/ú.TRAPEZ<>IDAL49 

' • . : .• •' :1 
1 .<»0,00m : . ·. ' . . i,, ;1 • l,::. .· . ·, ..... ::..t 

185,00m CN<IAL R E"TANQ lllAR 11 

66~00m CANAi. TRAPEZolOAlSO 

20(\00m PONTE CANAL 15 

2oqoom CAN/ú. TRAPE"Z<>IDAL 51 

COMPORTA lS 

4 55,00m 

70,.mm 

Ll.59,00 m CAN/ú. TRAPEZ<>IDAL53 

32Q00m POl'ITE CANAL 16 

1.316,00m CANAL TRAPEZolDAlS4 

28,QOOm PO l'lTE CANAL 17 

1..830,0ôm CANAi. TRAJ>EZ<>IDALSS 
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Além dos serviços observados "in loco", o Consórcio CCH, com equipamentos 
disponibilizados pela Construtora Queiroz Galvão SI A, realizou abertura de trincheiras para 
reconhecimento expedito do tipo ele solo encontrado na área, sendo esse material classificado 
por geólogo e engenheiro de minas, enquanto uma equipe de topografia realizava o 
levantamento expedito. 

Na etapa Topográfica, foi realizado o levantamento topográfico expedito da faixa ele domínio 
com utilização ele GPS de base, adotando os seguintes critérios: 

- No Projeto fornecido pela Projetista, foi realizado o levantamento da faixa de 
domínio, adotando o espaçamento entre as estacas locadas no eixo de 100 em 
100 m, e transversalmente de 30 em 30 m, mantendo a Diretriz Geral do projeto 
entre o Km 123,40 e o Km 150, com o equipamento RTK-LEIKA (GPS de 
Base), partindo de pontos georeferenciados (Marcos Topográficos) implantados 
pela COHIDRO; 

- Na Diretriz Circunstancial, entre o KM 127,50 e o Km 136,84, fo i realizado o 

levantamento da faixa de domínio, adotando espaçamento entre as estacas de 
100 em 100 m, e transversalmente de 50 em 50 m. 

Quanto ao estudo geológico, as sondagens foram realizadas mecanicamente por abertura de 
trincheiras executadas por "Retroescavadeira", onde o objetivo determinante era prospectar as 
espessuras dos materiais ele 1 ª e 2ª categorias, tendo em vista o movimento de terra, sendo 
realizadas tanto no traçado original (estudo Opções A e B), quanto no traçado sugerido (estudo 
Opção C). A classificação dos materiais escavados (abertura de trincheiras) teve como critérios 
principais a maior ou menor dificuldade de escavabilidade mecânica e as observações táteis -
visuais "in loco" da geologia local (estratigrafia, mais especificamente a litologia em cada área 
escavada). Outro objetivo foi a verificação da linha de rocha sã não aflorante. 

Quanto ao estudo geotécnico, deverão ser programadas sondagens ao longo da diretriz, 
obedecendo à seguinte esquematização: 

- Sondagens mistas ou rotativas no local da obra especial e Túnel, em número 

suficiente, simétricas em relação ao eixo do acidente a ser vencido. 

OOVEJIHO 00 IS IADO 
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- Todas as sondagens mistas realizadas de acordo com os critérios definidos pela 
NBR-6484/2001, Execução de Sondagens de Simples Reconhecimento dos 
Solos e pelas Diretrizes para Execução de Sondagens, da Associação Brasileira 
de Geologia de Engenharia, Boletim 03, agosto/1977. 

Todo o serviço geotécnico é imprescindível para a elaboração com maior precisão cio projeto, 
quanto ao "Movimento de Terra, Abertura de Túnel e Serviço de Fundações". No caso do Túnel, 
da impossibilidade da execução de sondagens rotativas na densidade especificada, deverão ser 
programadas sondagens sísmicas, método sísmico de refração, ou sondagens elétricas, método 
da resistividade elétrica, que terão a finalidade específica de complementar os dados fornecidos 
por outros tipos de prospecção, sendo esse tipo de sondagem já utilizada no Túnel 03, do trecho 
IV. 

Com os detalhes explicados acima, passamos a çietalhar as principais alterações realizadas no 
Projeto Executivo: 

Na transposição do trecho entre o km 130,940 ao km 135,00, conforme página 18 do EVTE, é 
representada a situação de comparação entre as duas alternativas em relação ao Projeto Básico 
na sua concepção original. Na "Opção A" onde constavam os elementos: canal trapezoidal 47 
(km130,940 ao km133,020), Travessia sob Rodovia/Carneiros (km133,020 ao kml33,090) e 
Canal Trapezoidal 48 (km133,090 ao km135,00) e a concepção estabelecida na "Opção B" 

) passando o trecho a ser substituído por um canal trapezoidal 47 (km 130,940 ao kml 32,240) e 
o Canal Coberto 01 (kml 32,240 ao km135), na realidade, ocorreu uma reformulação do projeto 
inicial projetado pela COHIDRO, em decorrência circunstancial apresentada neste trecho em 
que o canal corta a cidade de São José da Tapera, passando a faixa de domínio de 1 OOm para 
40m, onde a finalidade principal é a redução de desapropriações dos habitantes da cidade, além 
de reduzir o impacto sobre as obras executadas e em execução de infraestrutura urbana neste 
município. 

OOVIAUO 00 ESTADO 
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Outro fator importante, que é de enorme preocupação, é quanto à invasão da faixa de domínio 
por habitantes da área, principalmente, as crianças e adolescentes, que na ânsia de conhecer e 
de aproveitar as águas para realizar prática simples, como "nadar dentro do canal", sendo esse 
fato muito perigoso, podendo ocorrer um sinistro ou fatalidade, sobretudo por não ser essa a 
finalidade do canal, ao contrário, é o de salvar v icias, pois são registadas secas, que destroem 
toda a esperança dos moradores do sertão, por mais que queiramos dizer que isso não ocorre, 
já foram registrados acidentes fatais no canal. 

Neste ponto, não resta dúvidas ele que um canal aberto, nas dimensões projetadas, seria alvo de 
invasões por pessoas em busca de um banho nestas águas. Sem dúvida realizar um canal aberto 
tem um custo menor, porém, as proteções necessárias não serão suficientes para conter a 
"CURIOSIDADE HUMANA, principalmente das crianças e adolescentes". 

Não esqueçamos de outro fator de grande relevância, a contaminação da água do canal, por 
falta de conhecimento da nossa população, quanto aos cuidados com o meio ambiente, 
agredindo o meio, pois o canal passa em uma área densamente povoada, onde ocorrem 
travessias, temos sistemas de esgoto sanitário e drenagens superficiais que trazem dejetos, que, 
com certeza, podem contaminar as águas do canal, perdendo a sua finalidade, sendo este um 
fator de risco. 
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Neste sentido não resta dúvida que o canal coberto é a melhor solução, além de garantir um 
menor impacto social, traz maior segurança e tranquilidade para todos, principalmente para a 
sociedade. 

Assim, passemos a esclarecer, de forma a dirimir as dúvidas mencionadas, cada um dos 
aspectos levantados pelo relatório de auditoria (TC 003.632/2015-6, apenso: 006.327/2013-30) 
realizado pela SeinfraCOM (peça 179): 

1. Quanto ao item a) - substituição do canal trapezoidal por um retangular com laje de 
fechamento: não pode ser considerado como uma falha de projeto, mas uma alternativa que 
busca preservar fator social, fator de segurança e integridade física dos moradores, além de 
evitar a contaminação das águas, evitando problemas ambientais, tão vastamente debatidos 
e defendidos neste país, e por essa E. Corte de Contas, portanto, não se pode dizer que houve 
alteração do projeto, mas, simplesmente ocorreu uma adequação conforme plenamente 
justificado e detalhado acima. 

2. A respeito do item b) - redução do Túnel 3, que passou de 1.620 m para 1.290 m de 

extensão: houve a necessidade da redução do mesmo, devido a existirem trechos dentro 
dos 1.620 metros com cobe1tma inferior a 2;5 vezes o diâmetro do túnel, conforme 
estabelecido pelo Departamento de Estradas de Rodagem - Título: Projeto de Túnel, 
emitido em junho/2005, no qual há previsão de que "O carregamento vertical mínimo, 
devido ao maciço sobre o revestimento, deve ser equivalente ao peso de solo de uma camada 
de espessura igual a 2,5 diâmetros acima da geratriz superior elo túnel...". Neste sentido 
conforme descrito acima, demonstra-se que será necessária a execução de sondagem para a 
elaboração do projeto executivo. Sendo este, portanto, um fator pelo qual o EVTE informa 
que poderão existir acréscimos ou reduções ele quantitativos, pois o referido serviço é 
fundamentado nos estudos geológicos e geotécnicos, os quais definem com maior precisão 
a compartimentação do maciço rochoso, mas a finalidade do EVTE, foi simplesmente 
estabelecer uma nova estrutura para o elemento túnel 03 com base nas normas técnicas, nas 
experiências adquiridas nos projetos dos túneis dos trechos III e IV, onde o essencial é a 
sondagem, sendo esse elemento de vital importância para a materialização do túnel, quer 
no projeto, quer na execução. Quanto à mudança, quanto ao túnel 03, decorreu como 
mencionado acima, e ainda causado pela forma como o mesmo deverá ser executado, 
antecedendo e precedendo o túnel, deverão serem implantados canais retangulares, essa 
situação foi revista, portanto não correu desvirtuamento do projeto, apenas uma 
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circunstância necessária, desta forma outro fator para a redução do túnel foi a inclusão de 

um canal retangular no desemboque do túnel. 
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3. A respeito do item e - exclusão do Túnel 4, com 1.040 metros: o mesmo foi excluído 

visando atender ao estabelecido pelo Departamento ele Estradas de Rodagem - Título: 

Projeto de Túnel, emitido em junho/2005, ou seja, posteriormente à elaboração do Projeto 

Básico, no qual há previsão ele que "O carregamento vertical mínimo, devido ao maciço 

sobre o revestimento, eleve ser equivalente ao peso de solo ele uma camada ele espessura 

igual a 2,5 diâmetros acima ela geratriz superior cio túnel...". Assim, quando realizado o 

estudo "in loco" foi verificado que o mesmo não tem cobertura suficiente para a execução 

de um túnel, sendo este um fato superveniente e que não importaria em necessidade de 

alteração em razão ela regra prevista à época ele sua elaboração. O EVTE apresenta que, 

durante a execução do levantamento topográfico expedido, foi constatado que não havia 

cobertura para implantação cio elemento túnel, com observações locais, com as realizações 

de trincheiras, para definição da camada de rocha ou material de 3ª categoria, e 

considerando que o custo estabelecido para a implantação cio Túnel 04 não seria suficiente 

para sua realização, uma vez que, a sua execução estaria comprometida, pois com certeza 

as detonações cleconentes dos serviços de abe1tura de túneis poderiam causar 

desestabilização ela estrutura rochosa, vindo causar paralisações e/ou inclusive fatalidades, 

além ele que seria necessário o uso de cambotas metálicas ou de concreto. Desta análise, o 

EVTE sugeriu a substituição do Túnel 04 (km l42,130 ao kml43,170) totalizando l.040m 

por um canal retangular ele 900m localizado entre o kml 42, 140 e o km 143 ,040, denominado 

ele canal retangular 16. 

) 4. Por fim, no item d - alteração do balanço ele massas com aumento do volume de aterro: 

temos a esclarecer que o acréscimo do volume de aterro se deu devido à realização de um 

novo levantamento topográfico, aliado a novos estudos geológicos/geotécnicos, por meio 

ele abertura de trincheiras com retroescavadeiras, evidenciando classificações dos materiais 

que divergiram com o levantamento e estudo apresentado pela Projetista. Ainda em relação 

à alteração do balanço de massas, ocorreram modificações decorrentes dos reconhecimentos 

geológicos e geotécnicos, assim como pelos levantamentos topográficos, do novo arranjo 

proposto pela opção adotada. Tais modificações, entretanto, são decorrentes de outras 

ocorridas ao longo do traçado de todo o Canal, onde as comportas sofreram deslocamento, 

passando a existir um novo posicionamento a partir do trecho II, onde foi modificado a 
locação da comporta 6. Como essa mudança, ocorreram modificações nas demais 

compo1tas, influenciando no arranjo físico cios trechos. 
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Em verdade, o projeto básico sofreu conformações/adequações, a primeira em decorrência da 
situação atual, onde temos o crescimento da cidade de São José da Tapera, considerada uma 
alteração substancial, ou seja, necessária, a segunda em função dos levantamentos topográficos, 
geológicos e geotécnicos, e a terceira em função das posições das comportas ao longo do 
traçado cio canal. 

Todas essas alterações influenciaram apenas para a modificação do arranjo físico cio projeto, 
considerando-se e mantendo-se o traçado original. Nas páginas 28, 29 e 30 do EVTE, no item 
5.0-ANÁLISE DE PROJETOS, são apresentados os estudos das duas opções "A" e "B", bem 
como a modificação do arranjo físico do projeto original e o arranjo físico proposto para a opção 
"A", assim, não seria admissível realizar um trabalho de estudo sem detalhar de forma clara 
qual seria a melhor forma de execução, ou seja, praticamente estamos detalhando o projeto 
executivo e a realidade ela necessidade para a materialização do empreendimento. Permitindo 
dessa forma uma maior precisão dos quantitativos dos volumes do "MOVIMENTO DE 
TERRA". Essa quantificação só foi possível em função das sondagens realizadas e do novo 
levantamento topográfico. 

Em suma, as modificações dos quantitativos ocorreram, e, para cada opção, apresentamos um 
quadro com os balanços de massas (Anexos A, B e C), plenamente justificados pelos estudos 
realizados, dentro ela faixa de domínio proposta pelo projeto básico, detalhado por seções 
topográficas, por estratificações das camadas de solo, e pelos DMT's definidos para melhor 
aproveitamento dos materiais e suas relações com o ORÇAMENTO, cuja finalidade é a 
proteção ao erário. 

Assim, não se pode dizer que foi descaracterizado o projeto, pois, continua possuindo como 
objetivo a construção de um "CANAL" para a condução de água, tudo demonstrado nos itens 
relativos ao tópico - DO PROJETO BÁSICO E SUAS ALTERAÇÕES - onde se detalham as 
principais alterações e seus motivos, e denotam que os estudos realizados (topográfico, 
geológico e geotécnico) estão em consonância com a diretriz estabelecida para o projeto do 
trecho V, esta sendo mantida. Diante do que se conclui que, dentre os fatos e acontecimentos 
que condicionaram as referidas alterações, em verdade que ocasionaram um ajuste formal dos 
elementos, ele acordo com critérios técnicos, está a relocação das comportas, mantendo o canal 
como foi projetado, onde as comportas têm uma finalidade. 

Quanto à redução e/ou exclusão de elementos, bem com a inclusão de outros elementos, mais 
conhecidos por fazer parte dos demais executados e em execução, deverão ser considerados 
como substituição de um elemento por outro, mas a função do objeto continua a mesma, 
condução de água. Ao se analisar a redução do túnel 03, podemos verificar que o que oconeu 
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foi uma melhoria técnica, pois, incialmente, existia um canal retangular antecedendo e um canal 
trapezoidal precedendo, mas, na alteração proposta, foram previstos dois canais retangulares, 
um antes e um depois, desta forma o túnel ficou caracterizaâo de forma técnica, pois temos que 
ter uma praça na região do emboque e desemboque, ocorrendo redução de custo e otimização 
de prazo executivo, além de garantia da integridade física dos profissionais envolvidos na 
execução. O termo coneto é uma substituição de elementos sem desfigurar o objeto. 

Quanto ao Canal coberto, novamente, ocorre a substituição de um canal trapezoidal, 
considerando o projeto original, e em comparação com a opção "A", o mesmo substitui parte 
do canal trapezoidal 47, uma travessia e o canal trapezoidal 48, caracterizando uma substituição 
de elementos por um único, devido ao cruzamento com a cidade de São José da Tapera. 

Quanto ao Túnel 04, devido à falta de cobertura, que impactaria em aumento de valores caso se 
mantivesse, seria ainda um risco iminente de acidentes, uma vez que, mesmo com os cuidados 
necessários, a estrutura do maciço poderia sofrer abalos sísmicos motivados por detonações 
realizadas por ocasião das escavações subtenâneas para abertura do corpo do túnel. Assim, sem 
dúvida, mantê-lo, seria desrespeitar a engenharia e as norma técnicas, além de aumentar o custo 
financeiro do empreendimento. Então, com base na técnica e na economicidade, foi promovida 
essa alteração de eliminação elo túnel 04, implantando um canal retangular, desta forma, se 
manteve o projeto objeto "Um canal para condução de água", sem, no entanto, elevar o seu 
valor, mas ocorrendo o inverso, a sua redução. 

Ademais, tem-se que o projeto básico deve possuir os elementos necessários à contratação para 
a execução da obra, detenninando a Lei que este projeto deve ser baseado em estudos 
preliminares, não havendo dúvidas de que, no presente caso, o projeto básico original cumpriu 
sua finalidade, posto ter possibilitado que todos os licitantes elaborassem suas propostas, e que 
a mais vantajosa à Administração fosse escolhida. 

Sendo certo que, por mais detalhado que seja o projeto básico, este não será suficiente à 
execução da obra contratada, sendo necessário o aprofundamento das análises do 
empreendimento, o que, geralmente, ocorre quando da elaboração do projeto executivo. Sendo 
que a Lei nº 8.666/93, traz autorização expressa em seu art. 65, I, "a", para que o objeto 
executado sofra alterações que tenham por finalidade a melhor adequação técnica aos seus 
objetivos. Assim, como dito anteriormente, por mais detalhado que seja o projeto básico, não 
seria possível prever com perfeição, à época, todas as características geológicas e geotécnicas 
dos maciços existentes no local das obras. 
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Neste sentido, reafirmamos que o projeto continua sendo a construção de um canal, cujo objeto 
é a condução de água, e que atualmente está no estágio de 107 km de canal prontos para entrar 
em operação, faltando aproximadamente 16 km para a sua conclusão, e, para dar continuidade 
à construção do canal, para que não haja interrupção, será necessário o início do trecho V. Dessa 
forma, ao contrário do afinnado pela Unidade Técnica, não existe, de forma alguma, "uma 
fortíssima tendência de que sejam propostas novas alterações". Tendo ocorrido a necessária 
substituição de elementos, resultando em otimização do projeto com base nos estudos 
realizados e apresentados no EVTE. 

Assim, é evidente a ausência de qualquer "transfiguração" ou "alteração profunda" do objeto 
contratual, uma vez que as alterações que serão empreendidas no contrato não alteram o 
resultado final do objeto da contratação ou mesmo a sua natureza, pois nenhum dos serviços 
originalmente previstos no objeto contratual deixará de ser obtido pela Administração, todavia, 
serão obtidos com uma qualidade superior à prevista originalmente. 

III - DA VANTAJOSIDADE DOS CUSTOS ESTIMADOS PARA A OPÇÃO "B" EM 
DETRIMENTO DAS OPÇÕES "A" E "C' e DA NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS 
LIMITES PREVISTOS NO ART. 65, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93: 

Como acima exposto, em função dos estudos topográficos, geológicos e geotécnicos, o Projeto 
Básico teve que alterar elementos em sua dimensão, incluindo a redução, inclusão e exclusão, 
para materializar o projeto com a realidade e com as informações técnicas, e, com esse objetivo, 
o EVTE se deteve sobre esse assunto apresentando o estudo com três opções A, B e C. 

Com a definição por parte desta SEINFRA/AL, de que a melhor alternativa para as obras do 
trecho V, seria a opção "B", foram encaminhadas para a SeinfraHidroferrovia, as planilhas 
orçamentárias, memórias de cálculos dos quantitativos, composições de preços unitários com 
base nas referências do DNIT, Sicro 2 e Sicro 3, e SINAPI, e na tabela de referências para 
preços para a realização de repactuação conforme orientações do TCU, Acórdão nº 2.957/2015 
- TCU-Plenário. 

No primeiro orçamento, para a opção "B" foi apresentado o valor de R$ 559.665.665,18 
(quinhentos e cinquenta e nove milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta 
e cinco reais e dezoito centavos), no entanto, foi levantado questionamento de sobrepreço por 
esse E. TCU, assim, esta SEINFRNAL realizou novos estudos e encaminhou um novo preço ,,,. ,,,,..4, 
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para orçamento na ordem de R$ 527 .63 7 .176,21 ( quinhentos e vinte e sete milhões, seiscentos 
e trinta e sete mil, cento e setenta e seis reais e vinte e um centavos), passando a um subpreço 
de 1,99%, equivalente a R$ 10.720.839,77 (dez milhões, setecentos e vinte mil, oitocentos e 
trinta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme planilha apresentada no item II. 

Atendido o que determinado por essa Corte de Contas, para repactuação do contrato relativo à 
construção do Trecho V do Canal do Sertão Alagoano, a realidade é que, como evidenciado no 
tópico anterior, as alterações que serão cmprecndiclas no contrato não alteram o resultado 
final elo objeto almejado pela contratação ou mesmo a sua natureza, já que nenhum dos 
serviços originalmente previstos no objeto contratual deixará de ser entregue à Administração. 
Pelo contrário, os mesmos serão entregues e ainda com uma qualidade superior àquela prevista 
originalmente. 

Da auditoria realizada pela Secretaria ele Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, ele 
Comunicações e de Mineração (peça 179), essencial destacar trecho da instrução de peça 179, 
que afirma "a avaliação da transfiguração do objeto não deve ser simplista (. . .). Para a 
formação do juízo, deve ser realizada análise pormenorizada, a fim de se assegurar que não 
se está distanciando daquilo que foi licitado e contratado". A Unidade Técnica da Secretaria 
elaborou uma "Tabela exemplificativa das alterações propostas na repactuação" (Tabela 1 da 
Instrução de peça 179), através da qual foram elencados alguns serviços contratuais que, 
supostamente, teriam sofrido variações das ordens de 441 %, 197%, 169%, entre outros. 

De forma a esclarecer este ponto, esta SEINFRA/AL realizou estudo com base na Planilha de 
Repactuação, que ora é anexada, mas, a título de informação, a figura abaixo, apresenta as 
seguintes variações em função dos valores, onde temos redução de R$ 335.877.328,82 
(trezentos e trinta e cinco milhões, oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais 
e oitenta e dois centavos) representando 48,94% sobre o valor repactuado, e um acréscimo na 
ordem de R$ 177.188.559 ,57 ( cento e setenta e sete milhões, cento e oitenta e oito mil, 
quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), correspondendo a 25,82% (ver 
Anexo D). 

Com base nas informações trazidas pela Unidade Técnica da SeinfraCOM, que utilizou a 
variação de quantidade para realizar o estudo de variação (reduções e acréscimos), esta 
SEINFRA/AL utilizou as seguintes premissas: 

- Quantitativos inalterados não entram no estudo de variação; 
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- Serviços existentes sofreram aumento de quantidade; 

- Serviços existentes sofreram redução de quantidade; 

- Serviços novos, serão definidos conforme a sua aplicação: 

Folha: 20 / 47 

a) Serviços Novos em decorrência de substituição de serviços existentes, citamos 

como exemplo a exclusão do solocimento com teor 7 ,5% de cimento para teor 
6% de cimento; 

b) Serviços Novos em decorrência de alteração do serviço existente, sendo 
substituído por dois ou mais serviços, citamos como exemplo, serviço ele 
escavação para abertura de túnel, sendo substituído por escavação por classe de 

Rocha; 

- Os serviços de transporte foram readequados e adaptados conforme o padrão 
do SICRO 2 e SICRO 3 do DNIT. 

Com o objetivo de dirimir dúvidas, vamos destacar os itens CPU 088, CPU 446 e CPU 447, os 
quais, de acordo com a tabela 1, página 1 O da peça 179, teriam sofrido variações de 100% cada. 
Na realidade, considerando as premissas acima, podemos considerar como um serviço existente 
substituído por dois ou mais serviços, ficando claro que não ocorreu uma alteração de forma a 
desconfigurar a proposta de preço, pois simplesmente foi realizada a separação do maciço 
rochoso por classe, resguardando desta forma o "erário público" e ao mesmo tempo atendendo 
aos conceitos da engenharia. 
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. TabeL1 1 - TabeL1 exeirçliftc:lliw, dns alterações propostas nn repactuação. 

Código Desc1içilo Un. 
Qtldadt> Qtlda<le Vmfa-
C'onfrnto Re})ncfnaçilo Çl10 

E~cavnçAo a fogo em unte1fa 1 

CPU ele 3' calego1ia, rocha vivn, pi 

088* abe1tnra de túnel, cJ retirnda 11!1 143.296.23 - -10001> 
n~cánica do nnte1fal escavmlo 
até o eni>oq11e/de~e11i>og11e. 

CPU E~ca,·ação subteminea em 

446* 1mciço rochoso pnm abe1tum nr - 50.490,90 100% 
ele túnel - classe llI. 

CPU 
Escavação subteminea em 

447* tmc!ço rochoso pam abe1t11m m• . 2 1.879,39 lOOOó 
ele túnel- cL1sse IV. 

Folha: 21 / 47 

lm})acfo na 
Re pactuaçào 

·R$ 41.349.560,13 

R$ 9.79 1.700,24 

R$ 5.6.~0.661,02 

-

Apresentamos a forma de cálculo utilizada neste conceito, conforme Anexo E (só os itens ele 
túnel ela planilha do trecho V em estudo), onde temos os seguintes resultados: será considerada 
a diferença de quantitativos (CONTRATO - REPACTUADA)= 143.296,23 - 50.490,90 -
21.879,39 = 70.925,94 m3

• Essa diferença corresponde à variação, onde consta na composição 
original inclusos, além das escavacações, os serviços de ATO - Acompanhamento Técnico de 
Obras, Instrumentação e Alocação de Geradores, portanto esses itens não podem constar como 
acréscimos. 

Essa metodologia foi aplicada para todos os serviços que sejam enquadrados nas situações 
definidas no item 42. No EVTE, no Balanço de Massas, o qual vamos apresentar em forma de 

) resumo financeiro, já apontava para esse tipo de comparação em relação aos volumes, não resta 
dúvida que o estudo elaborado pelo EVTE, se antecedeu a esse detalhe fundamental para dirimir 
essa dúvida, uma vez que o trabalho realizado é uma 'REPACTUAÇÃO", onde preços e 
quantidades são fundamentais para definir um ORÇAMENTO adequado aos conceitos do 
DNIT e às orientações desse Egrégio Tribunal de Contas ela União. 

Para ilustrar de forma clara quanto ao resumo financeiro para o Balanço ele Massas, fica 
evidenciado o aumento de volume, porém a interpretação possibilita o seguinte: 

No item "6. ESTUDOS COMPARATIVOS", subitem "6.2. MEMÓRIAS E 
RESULTADOS" (pag. 63) cio EVTE - Inicialmente, serão apresentados de 
forma exemplificativa os estudos relacionados aos serviços de terraplenagem, 
onde foram realizados os comparativos cios volumes previstos na planilha 
contratual (base cios quantitativos foram fornecidas pela empresa de consultoria 
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COHIDRO) e os realizados neste estudo técnico. - Verifica-se que mesmo 

ocorrendo o aumento ele volume cios Serviços de Terraplenagem, o custo 
financeiro ocorre de forma inversa, ocorrendo reduções. 

No item "5 . ANÁLISE DE PROJETOS" (pag. 29) - Os reconhecimentos 
topográficos, geológicos e geotécnicos são fundamentais nesta fase no que 

concerne a realizar a análise de cada projeto dos elementos que constituem o 

pacote ele projetos cio Canal Adutor cio Sertão Alagoano. - Com base nos 
reconhecimentos técnicos, foi apresentado o Balanço de Massa n_o Quadro 6 

(pag. 29), foram constatadas variações em comparação com a planilha 
contratual, conforme detalhado neste estudo, abaixo transcrito: 
"Escavações Obrigatórias - apresentava um volume de 910.871,02 m3 passando 
para 973.476,57 m3, ocorrendo uma variação de 6,9%; 
Aterros - apresentava um volume de 1.282.593,75 passando para 2.647.081,64, 
oconendo uma variação de 106,4%." 

Analisando os estudos do item 5, o Quadro 6 - Comparativo Volumétrico entre Contrato e 
Estudo Adequado Opção B, e os estudos do item 6, e realizando os comparativos para a situação 
com preços do contrato reajustados e com preços repactuados, considerando os quantitativos 
na planilha licitatória e os quantitativos levantados na planilha da Opção B, relativos aos 
serviços de terraplenagem, verifica-se conforme quadros l e 2, que adotando os preços 
contratuais reajustados e incorporados os preços dos serviços novos para a realização das obras 
do canal, temos uma redução ele custos na ordem ele 9,35%, e caso sejam adotados os preços 
repactuados, verifica-se que o valor da redução diminui passando para -8, 12%, portanto, o 
efeito BALANÇO DE MASSAS funciona com um ajuste decorrente das alterações qualitativas 
(Canal Coberto e Canal Retangular). Ocorrendo a preservação do empreendimento e do erário 
público, viabilizando as obras do CANAL ADUTOR DO SERTÃO ALAGOANO. 
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ESTUDO DO BALANÇO DE MASSA - RESUMO FINANCEIRO - OPÇÃO B 

PREÇOS ORIGINAIS REAJUSTADOS · DATA BASE JAN/2016 

BALANÇO DE MASSA QUANTIDADE SmJAÇÃO PRECO·JAN/ 16 

rrEM DESCRI CÃO CONTRATO ESTUDO ADrTIVO CONTRATUAL 

CPU.094 
~v~o mcclinlc:, com tr.,tor, em ~tcri.11 de 1.1 c:,tccorla, com dl:túnd:a 

194.12l.17 28L 907.S3 87.786,36 8,77 
de tr.,n:;oorte entre 50.aoe 1ao.00m. 

CPU.095 
~v.1ç;jo mceGnlc.:J com trator , em ~ tcrl:,I de 2e c:,tceorl::., com di~nd~ de 

156.743,42 lSS.847.Sl S95,91 15,18 
transoorte cnt~ 50,00 e 100.00m. 

CPU.083 
~v.açjo;, fogo cm m:atcrl.tl de 3! c,te&ori:a, cm taludes, v.,I;,::; ou CJv.ls, 

416.710,20 463.351,25 46.641.0S 121.n 
IDcrf. :a :a reomorlmldo 

CPU.405 Prcfl::::uramcnto de m:atc rl:al de .3! c:atep:orJ ;, 64.814.54 64.814.54 
~ ~ fogocm matert•I de 3.!atc,gorta. rochoviv4, p/-.bertUr.1de 

CPU.OSS túnel, e/ retírad~ m eai,n lc:11 do m.ete:laf C!;COVod o .1té o 143.296,23 72.370,29 70.925,94 2SS,56 

embcaue /d es,,m bõáuc. 

CPU.446 
E:c:,v~ :::ubtcrr.,nc.t cm m:,dço rocho:.o p:,r., :,bcrtur.:i de túnel · d.1s:.e Ili 

50.490,90 50.490,90 

CPU.447 
Ex3vaç.jo subterranc D cm m:,ciço rocho:;o p:,r:1 abertur., de túnel· d~ IV 

2L879,39 2L879,39 

CPU.028 
Es:Qva~o. c:ug;;, e dcsc:,rn::. de m:,terl:,I de 1! cteeori:, n~ ;Src:,: de 

287.962,50 L55S.344,23 1.270.381. 73 ll.22 
empré~mo 

CPU.027 
~vaç.:io. c:,rg;;, e dc:c.:irc:a de m;ateri:al de 21 e:>teGori.:1 n~ 6re.1: de 

814.255,18 763.753,76 50.501.42 18,96 
emoré>tlmo 

CPU.071 Aterro comp.1ct-,do com m.1tcrl:al de 1~ C>tcr.orln 318.490,61 1.450.939.SG 1.132.449,25 8.11 
CPU.089 Aterro comp:1ct.1do com matcri:a l de 2.1 Q ter.ori:, 964.103.14 74L929.43 222.173.71 12.7S 

CPU.098 úrn e desarr::a mec. de mat.:, ~ncl. c/c,mlnh:io b:1:cul:1nte 2.339.595.06 2.296.524.50 43.070,56 2.48 
CPU.428 Con:truç5o de corpo de :>tcrro em roch:1 454.212.35 454.212.35 9,40 

CPU.026 Esp:,lh:amentodc bot:.·fora de rn.Jtcri:,f de 1.1 e 2.~ C.Jte1?ori.1 57.582.06 50.530.SS 7.051.48 4,65 

CPU.031 E:l>"lh,imento de bct>·for., de moterlol de 3.f c:.itep.orlo 625.599.27 215.971.96 409.627,31 6,90 

CPU.091 Re:atcrro de v:,l:11/c,v.1 utlllz. vibro compact:idor portitll . 4.376.96 29.917.08 25.540.12 26.03 
CPU.429 Re:.tcrro de v;i l:. com :,rei:, e c:p:,lh;Jmcnto .• 54.136,42 54.136,42 13.10 
CPU.40,; Compoctoc;lio de C.modo fino! d e oterro de rocho. 3LOS7,26 3LOS7,26 51.95 
CPU.182 Enroamento e/ ;,edra·<ÍC·múo ;,rrum;,d:,. 91.846.46 91.846.46 297,01 

CPU.410 EnrOQmcnto e/ pcdra·de·~o :1rrurrod::i, sem fornedmc nto d:1 pcdr.1 70.403,45 70.403,45 109.21 

- - -SERVIÇOS NOVO, NESTACOMPARAÇAO ESSE ITEM NAO PARTIOPOU, POIS ESTÁ NO CUSTO CPU.OS3 

VALOR·RS 

CONTRATO ESTUDO 

L702.442.66 2.472.329,04 

2.379.365,12 2.365.765,20 

50.m.965,54 56.399.114,15 

. . 

4L349.560,13 20.SS3.170,8S 

. . 

. 

3.230.939,25 17.484.622,.26 

15.43S.27S,2l 14.480. 771.29 

2.582.958.85 11.767.122.26 
12.32L23S,13 9.48Le58.12 

5.802.195, 7S 5.695.380. 76 
4 .269.596,09 4 .269.596.09 

267.756.SS 234.967.20 

4.316.634,96 L490.206.S2 

113.932.27 778.741,59 

709.187.10 709.187.10 

L 613.424,66 L613.424.66 
27.279.317,0S . 

. 7.683.760,77 

174.098.792.38 157.SlS.017,90 

p---°'. CUSTO OE SERVIÇOS NOVOS· DECRETO 7.983/2013 IMPACTO FINANCEIRA 

L___... SERVIÇOS SUBSTITUI DOS 
Quadro 1 - Balanço de Massa, aplicados preços contratuais reajustados 

Oficio - SEGI • TCU - Razões em Memorial· TC 003.632-2015-6 

TQ.A.CALMANDO !;tlt10 A CtrNTC CHCC:A L.J. 

SmJAÇÃO 

ADmvo 

769.886,38 

13.599,91 

5.677.148,61 

o.ao 

20.466.389,25 

0,00 

0,00 

14.253.633,01 

957.506,92 

9.184.163.42 
2.S.,'9.3SO.Ol 

106.814,99 

0.00 
32.789,38 

2.826.428.44 
664.809,32 

o.ao 

o.ao 
27.279.317.0S 

7.688.760. 77 
16.283.774,48 
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ESTUDO DO BALANÇO DE MASSA - RESUMO FINANCEIRO - OPÇÃO B 

PREÇOS REPACTUADOS · OATA BASEJAN/2016 

IIALANCO OE MASSA QUANTIDADE SITVACÃO PREÇQ.JAN/16 

ITEM DESCRJCÃO CONTRATO ESTU DO ADmvo CONTRATUAL 

CPU.094 
~3ç.:io mcdnla com tr.Jtor. cm m;1tcrl.."1I de 1,t c:ttocori.."11 com d~nda 

194.121.17 281.907,53 87.786,36 6,58 
de tr.m::portc entre 50,00o 100,00m. 

CPU.095 
~v::.ç:So mocânle.1 com tntor , om m;itorla l de 21 C3totorl.1,. com dl::tlincl:. do 

156.743,42 155.847,5 1 ·895,91 U.05 
tr.1n~porto entro .S0.00 e 100,00m. 

CPU.083 
~ a foao cm rmateri1J do 31 a teiori:a1 cm Uiludc:, ~ ou avas., 

416.710,20 463.351.25 4 6.641.0S 88,89 
lparf. :a :u comnrlmldo 

CPU.053 
Esc:rvaç;io:. foco om matcrl:.I de 31 c.,tccoría, em t,ludc;, v::.I~ ou C:W3$, 

416.710,20 463.351.25 46.641.05 35,20 
pcrf. 3 :,rcomorimldo 

CPU.405 Prof /zur.imento do m.1tarl.tl de 31- Q tcmori:a 64.814 54 64.814,54 .5369 
e.a,,~ a foeo e m .,...torial de 3.f a~co~•. rodi> vlv., p/ •bórtu~ do 

CPU.OSS túnel, e/ retlrad~ mecânica do matel,11 e~cw.ado :.t" o 143.296,23 72.370,29 -70.925,94 186,69 

e~Üe/dcsemhõnuc. 

CPU."6 
~cão : ubtcrr..,nca cm macico rocho::o o:,r., .1bcrtura de túnel· cl:J:se Ili 

50.490,90 50.490,90 165,n 

CPU.447 
~-'.""" :ubtornl\Ca cm m>Cico rocho:;o oar., abon.ur., de túnol · d;,zo IV 

21.879,39 21.879,39 216,97 

CPU.028 
E.:;av;,ç:Zo, c.,rc;i o desci~ de m.Jtori:11 do 11 c::itcgorl.a n.:r:;: ~rc:J:;: de 

287.~SO 1.558.344,23 1.270.381.73 4,07 
o mpré:tlmo 

CPU.027 
E:::e:rnç!io, a~ e dc:.arc.1 de m;rtori.11 de 21 c.:itccorfa n.,.: ~ro.a: de 

814.255,18 763.753,76 ·50.501,42 5,88 
cmor~:tlmo 

CPU.071 Aterro com~cbdo com m;,torial do 11 c.:,tor.orfa 318.490,61 1.450.939,86 1.13244925 7.98 

CPU.089 Atono oom~ct:.do com l'Nltcri;al de 2.1 ater.orla 964.103,14 741.929 43 ·222173 71 1300 

CPU.098 e.~ e dC$Cll'V,3 mcc. do m::.t. a r.r:mel. c/cimlnhl:io b.1:culilnto 2 339.595,06 2.296.524 50 -43.070,56 2.18 

CPU.428 Con:.truc:io de corpo de o1tcm> c m rock.;, 454.212.35 454.212.35 901 

CPU.026 ~p:tlhamcnto de boQ·for., de mo1tcrfal de 1.1 e 2.1 CJtcr,oria 57.582.06 50.530,58 ·7.051.48 2 68 

CPU.031 l:!;p.1lh.:imcnto de bob ·fora do m.1torf:,I do 3.1 Qtcr.orl:. 625.599 27 215.971.96 -409.627,31 3n 

CPU.091 Rc:iiterro do vo1lo1/CõJv:11 utlll::. vibro comox.t:tdor portátil . 4.376 96 29.917 OS 25.540,12 11.92 

CPU.429 Rc:.tcrro de v:.l::s com :.rola b e:o;ilh:iimcnto .. 54.13642 54.136 42 i?.09 

CPU.404 Comp:iict:.ÇJo do C:,m:ida final de :.tcrro de re><:h:s. 31.057,26 31.057,26 4 991 

CPU.182 Enroamcnto e/ oedr.>-dc·mjo .arrum:sd::s. 91.84646 -91.$4646 82.16 

CPUAlO Enrocõ1mcnto e/ pcdr.t-dc·mS:o arrum;;,d;;,, :cm fornecimento d:11 pedr., 70.403,45 70.403,45 sus 

OJSTO OE SERVIÇOS NOVOS · DECRETO 7.983/2013 

VAlOR·RS SITUAÇÃO 

CONTRATO ESTUDO ADITI VO 

1.277.317,30 1.854.951.55 577.634,25 

1.732.014,79 l. 722.114,99 -9.899,Sl 

37.041.369,68 ·37.041.369,68 

16.309.964,00 16.309.964,00 

0,00 3.479.892.65 3.479.892.65 

26.751.973,18 13.510.809,44 · 13.241.163,74 

0,00 8-367.351.95 8.367.351.95 

0,00 4.747.171.25 4.747.171.25 

1.172.007,38 6.342461.02 5.170.453,64 

4.787.820,46 4.490.872.11 ·296.948,35 

2.541.555,07 11.578.500 08 9.036.945 02 

12533.340.82 9.645.082.59 ·2.838.258.23 

5.100.317,23 5.006.423 41 ·93.893.82 

4.092.453,27 4.092.453,27 0.00 

154.319 92 135.421.95 -18.897,97 

2.327.229 28 803.415 69 · l.523.813.59 

52.173,36 356.611.59 304.438,23 

676.163 89 676.163 89 000 

1.550.067 85 1.550.067,85 000 

7.546.105,15 000 • 7.546.105.15 

0.00 5. 790. 683, 76 5.790.683.76 

109.336.228.63 100.460.413.04 -8.S75.815.S9 

SERVIÇOS SUBSTITUIOOS ._j __ ..;l;.;.M;;.P;.:Ac::cCT;.:Oc.;Fc;.IN;.;;A;.;;Nc.:.C::fl:;;R.;.:Oc_ _ ___,._ __ . '_:_;·_ . ..:@== 
Quadro 2 - Balanço de Massa aplicados os preços repactuados 
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Quanto aos itens transporte de materiais, considerando as premissas estabelecidas, teremos que 
realizar intepretações técnicas, pois ocorreram novos serviços, como transporte ele rocha e 
transporte de concreto, os quais estavam previstos em outros serviços, merecendo cuidado 
quanto à sua intepretação técnica. Temos ainda serviços existentes como transporte ele água e 
transporte ele qualquer natureza com velocidade de 30 km/h que sofreram acréscimos devido a 
retirada destes transp01tes dos serviços, tais como "Brita corrida com transporte DMT = 7,5 
KM" que foi substituído por "Brita corrida sem transporte", sendo esse transp01te transferido 
para o item "Transporte de QN com velocidade de 30 km/h", esse mesmo sistema foi adotado 
para os demais serviços que envolviam transporte. Nesse sentido, destaca-se também os 
serviços de transporte de insumos, exemplificados na Tabela através dos serviços CPU 096 e 
CPU 239, como se tivessem incorrido em variações de quantitativos de 127% e 197%, 
respectivamente: 

TabeL1 1 - Tabela exe1rqllificativa elas aUernçàes propostas na repactuação. 

Código Descriçi\o Un. 
Qtidndc Qtidndc Vnrin- Impncto nn 
Contrnto Rc pnctuncí\o cito Rep:tcfunçí\o 

Transporte de qunlquer 
CPU natureza e/ velocidade média ele f X 

10.678.644,20 24.270.42 3,3 5 127% RS 16.853.806.1 2 096 30knvh em e a min il li o km 
bnsculnnte. 

CPU Tmnspo1te de água. 
m'x 

5.166.746,69 1'.U60.587.4 7 197% RS 17.737.282,95 
239 km 

Do exposto acima, as CPU's 096 e 239, são exemplos típicos em que ocorreram variações, 
porém, não da forma como descrita, pois foram retirados todos os "MOMENTOS DE 
TRANSPORTE" das composições passando os quantitativos para as referidas composições, 
conforme detalhado no item 48. Entretanto, em verdade, ocorre aumento quando se considera 
somente o transporte de materiais de 1 ª e 2ª categorias, no entanto, existe uma parcela deste 
volume correspondente a transporte de brita, areia, solocimento e outros, portanto essa análise 
não foi interpretada de forma correta. 

Quanto ao transporte de rocha, CPU 40 l , é um resultado bastante simples, na CPU 097 -
Transporte de QN velocidade 1 Okm/h, existiam dois caminhões basculantes, em conformidade 
com o SICRO 2 e DNIT, o qual apresenta composição exclusiva para transporte de rocha. O 
que ocorreu, na realidade, foi que retirou-se o caminhão de rocha e deixou-se somente o 
caminhão para transporte para os demais materiais. Novamente, não podemos dizer que ocorreu 
acréscimo efetivamente, o mesmo detalhe definido para o transporte com 30km/h foi aplicado 
para o transporte de 1 Okm/h, os custos dos transportes estavam originalmente inseridos nas 
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composições de custo dos serviços contratuais (solo-cimento, brita, etc), e com a repactuação, 
tais custos passaram a ser previstos em um item contratual específico, sendo medidos 
separadamente, de forma a dar maior confiabilidacle e rastreabiliclacle nos procedimentos de 
medição contratual. 

Adotando esse conceito, fica evidenciado que serviços novos foram incluídos para substituir 
serviços existentes, os quais foram totalmente reduzidos ou excluídos, bem como para 
remunerar serviços existentes dentro de composições, neste sentido, podemos considerar que 
ocorreram ajustes formal e material, com base nos estudos elaborados no EVTE, assim, temos 
serviços que serão demonstrados na planilha de Repactuação com os estudos de quantidades, 
como foi realizado esse cálculo de modo a dirimir as dúvidas quanto às reduções e acréscimos, 
quanto ao atendimento do limite de 25% definido no § 1 ° do art. 65 da Lei n. 8666/93. 

Na Planilha de Repactuação, apresentamos os estudos de variação de quantidades e suas 
relações entre os serviços, os quais seguiram as premissas, onde a quantidade é o principal , mas 
temos nestes cálculos serviços que são novos, porém apresentam finalidades, conforme 
detalhadas no item 42, onde temos os conceitos sobre o que ocorreu na realidade, onde temos 
serviços que foram desmembrados, sendo realizada nova composição, como transporte de 
rocha. Temos serviços que foram excluídos e substituídos por um ou mais serviços. 

Portanto, a PLANILHA DE REPACTUAÇÃO no custo apresentado pelo o EVTE, é 
fundamental para dirimir essa situação, plenamente justificada com base nos conceitos 
estabelecidos pelo Relatório de Auditoria, peça 179, onde a quantidade é o fator principal, 
portanto, os quantitativos não alterados ou inalterados não fazem parte do estudo de acréscimos 
ou reduções. Os cálculos explicativos estão na planilha, agora evidenciados em forma de 
cálculo. 

Na primeira planilha temos os comparativos do que "OCORREU" e como ficaram os serviços. 

Na segunda planilha, temos a representação geral cios "ACRÉSCIMOS e REDUÇÕES", onde 
se evidencia que foi atendido o que solicitado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 
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Da análise da planilha anexa, verifica-se que o sistema adotado pelo relatório de auditoria 
elaborado não considera os quantitativos "INALTERADOS", e com base neste sistema e nas 
premissas estabelecidas no item 42, os acréscimos e reduções da planilha contratual passam a 
apresentar o seguinte: reduções e acréscimos efetivamente ocorridos no contrato totalizam, 
respectivamente, 25,80% e 21,77%, ficando tais percentuais dentro do limite legal de 
25%. 

Com base nos itens acima, comprova-se que todos os requisitos previstos no Acórdão nº 
1.536/2016-Plenário foram atendidos, possibilitando a utilização do princípio da compensação 
entre acréscimos e reduções, de forma a não se extrapolar o limite de 25% definido no § 1 ° do 
art. 65 da Lei nº 8666/93, ficando evidente, portanto, a plena regularidade do aditivo 
proposto para o Contrato. 

Diante de todo o exposto, agora demonstra-se através da figura abaixo o que ocorreu de fato. 
Desta forma, dirimimos os questionamentos constantes da instrução de peça 179, na qual 
consta, ainda, sugestão para que esta Seinfra/ AL "( .. ) reavalie a solução de projeto do trecho 
em canal que passa por São José da Tapera/AL, com a apresentação de estudos s1ificientemente 
detalhados, capazes de subsidiar sua decisão( .. )" (item "b). 

O OV I RHO DO ESTADO 
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O entendimento da SeinfraCOM de que a Opção "A" teria se mostrado R$ 45 milhões de reais 
mais econômica que a Opção "B", e que não teriam sido apresentados elementos suficientes 
que fundamentassem a adoção da Opção "B" para o empreendimento, não está de acordo com 
o estudo apresentado. Para dirimir essa dúvida, quanto aos valores, é importante relembrar para 
o trecho compreendido entre KM 123,400 e o KM 135,000, onde teremos que comparar o 
arranjo original, arranjo da opção "A" e o arranjo da opção "B". 

Assim, após realizadas as comparações, verifica-se que ocorreram alterações que, conforme o 
EVTE, eram essenciais, exemplificando o caso da ponte canal 14, que apresentava na sua 
jusante o canal retangular 14, esse canal foi substituído pelo canal trapezoidal 46, e em seguida 
temos o canal retangular 46, que precede o túnel 03, que foi reduzido para l .290m, e na saída 
era previsto canal trapezoidal 46, conforme contrato original, no entanto devido ao exposto e 
detalhado no item II, esse canal foi deslocado para a jusante da ponte canal 14, e na sequência, 
referindo ao túnel foi deslocado o canal retangular 15, desta forma, tanto a ponte canal 14 e o 
túnel 03, mantiveram uma padronização com o projeto que vem sendo executado nos demais 
trechos, ou seja o que precede e antecede uma ponte canal, são canais trapezoidais, e o que 
precede e antecede um túnel, são canais retangulares. 

De modo geral, podemos constatar que as alterações realizadas no trecho entre os KM 123,400 
e o KM 135,00, não se deram somente no canal coberto. A opção do canal coberto foi devida, 
novamente, vamos explanar de forma reduzida, ao crescimento da cidade de São José da 
Tapera, fato este superveniente, e, na área por onde passa o canal, no projeto original, já estava 
prevista a passagem de um canal retangular (Canal Retangular 15), além dos canais trapezoidais 
46 e 47, comparando o canal coberto com o projeto original, neste sentido ocorreu uma redução 
de valor em relação ao contrato original, conforme verifica-se no item II do presente. 

Quanto à comparação do Canal Coberto, considerando a opção "A" e "B", apresentamos abaixo 
o trecho compreendido entre o km 123,400 e o km 135,00, observa-se que parte do canal 
trapezoidal 47 já estava dentro da cidade, aproximadamente 780111, e mais a travessia rodoviária 
e todo canal trapezoidal 48, passando toda essa estrutura a ser um canal coberto de 
aproximadamente 2.760m. 

Financeiramente, considerando o EVTE, onde temos os seguintes valores para os elementos cio 
trecho V, conforme as opções "A" (R$ 513 .702.879,79) e "B" (R$ 559.655.655,18), teríamos 
como diferença R$ 45.952.775,39, mas, na realidade, considerando o novo estudo realizado, 
que apresentou o valor de R$ 527.637.176,21, temos uma redução de R$ 34.979.368,14 
conforme cálculo abaixo: 

G O V•RHO 0 0 IITAOO 
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COMPARAÇÃO OPÇÃO A - OPÇÃO B 

OPÇÃO A OPÇÃO B DIFERENÇA-R$ 
CANAL TRAPEZOIDAL47 11.813.587,75 CANAL TRAPEZOIDAL 47 7.756.546,73 
TRAVESIA RODOVIARIA 2.855.449,09 CANAL COBERTO 57.232.771.57 
CANAL TRAPEZOIDAL 48 15.340.913,32 
TOTAL GERAL 30.009.950,16 TOTAL GERAL 64.989.318,30 34.979,368.14 

A opção "B", na qual temos alterações amplamente detalhadas e que dizem respeito à opção 
pela realização de "CANAL COBERTO", o qual passa por uma região habitável, sendo a 
primeira em que ocorre essa situação, merecendo uma atenção especial, pois vidas são 
imprescindíveis, e não possuem valores financeiros, além de ser dever e obrigação do Estado 
garantir e assegurar esse direito, não podendo ser deixada a segundo plano, uma situação que 
apresenta "PERIGO" à sociedade, sob pena de negligência do poder público em evitar tais 
ocorrências. E é neste sentido que a opção "B", ainda por apresentar uma diferença em relação 
a opção "A" na ordem global, considerando o atual orçamento proposto de R$ 13.934.296,42 
(treze milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e 
dois centavos), sendo esse valor, em face das vidas humanas que poderá proteger, considerado 
como um valor superficial, uma vez que a Constituição Federal de 1988, conhecida como 
Constituição Cidadã, estabelece essa garantia no setJ art. 5°. 

De forma a elucidar a escolha da opção "B" como a mais viável, não só financeiramente, como 
do ponto de vista da segurança, demonstra-se pelas reportagens abaixo que, no próprio 
empreendimento do Canal do Sertão, já ocorreram diversos óbitos de populares ribeirinhos, 
inclusive crianças, justamente por afogamentos no Canal: 

Adolescente morre afogado ao despencar em trecho do 
Canal do Sertão 

G O VI R H O 0 0 ISTAD O 

t. •. . , ... ' . ,· ... 

ALAGOAS·.; 
' ~.: ,,,.;.4 _, i·· ~-( :· • 
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Ele foi para a região com o objetivo d4 lavar a motocicleta,! 
segundo testemunhas 

Oficio - SEGI -TCU - Razões em Memorial· TC 003.632-2015-6 



) 

) 

ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA/AL 

· GABINETE DO SECRETÁRIO 
Rua Clnclnato Pinto, 530, Centro, Maceló/AL- CEP: 57.020-050 

Fone: (82) 3315-3780 • CNPJ: 02.210.303/0001·64 

OF Nº. 583/2017-SEINFRA/AL-GS Folha: 41 I 47 

Sertão 

Garoto de 12 anos morre afogado no canal do 
sertão 

llii.:'l:::~ ~ ~.---,--~..,.,.. Um garoto de 12 anos, ldenllítcado como Jean carlos Uns 

:b;' . 

dos Santos. morreu após se arogar em um dos trechos do 

Canal do Sertão. O caso aconteceu na manhã desta terça

feira, 25. no Povoado Poços do Salgado, munlclplo de Olho 

D'água do Casado. 

· ...._ ·-----~· I A Policia Civil Informou que o menino ajudava os rammares 

, , , : ;~ na Irrigação de plantações quando se arastou do grupo e foi 

C01po foi removido pelo lnstiluto lolêdico Legõl {IML) de ao paredão. Lá, ele escorregou e acabou caindo na água. 
Alaptraca 

Parentes lentaram salva, o ga1010, mas não coosegu!ram. 

Agricultor morre afogado no Canal do Sertão 
J. Por Eduardo Donlsson, com Aadar 89 ii 0911212015 081153 

Vitima entrou na água para se banhar, segundo testemunhas 

O agricullor José Aparecido dos Santos, de 35 anos, morreu afogado nc 
Canal do Sertão nessa terça-feira (08), em trecho do Povoado Tlngúí, n.· 
zona rural de Água Branca. Segundo populares, ele estaria embriagado 

Os fatos acima descritos ocorreram em região com pouca densidade populacional, então, 
imaginemos um canal aberto a c01tar uma cidade, região muito habitada, quais os perigos que 
não oferece, assim, nesse sentido é que foi realizada a escolha da opção "B". 

Registre-se, mais uma vez, que as alterações pretendidas e descritas no EVTE são de 
observância cogente, considerando que ao longo do traçado do Canal existem necessidades de 
desapropriações, remoções e relocações de interferências (ruas, adutoras, redes elétricas, etc.) 
para a execução do empreendimento, isto, como dito alhures, devido ao lapso temporal existente 
entre a elaboração cio projeto básico e a elaboração do EVTE, que alterou significativamente as 
condições do local de implantação do Canal do Sertão Alagoano. 

Assim, diante do posicionamento da SeinfraCOM no sentido de que "mesmo considerando os 
custos com desapropriação e remanejamentos das inte,ferências, a opção B se mostra cerca 
de 45 milhões mais cara que a opção A", necessário se faz rememorar que, no tocante a opção 
"A", levantada e detalhada no RVT, os custos com Desapropriações/ Indenizações foi estimado 
em R$ 7.334.560,77 (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e 
setenta e sete centavos), os custos estimados para relocações das redes elétricas existentes que 
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causam interferências na execução da Obra é da ordem ele R$ 762.282,30 (setecentos e sessenta 
e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), e os custos para remanejamento 
das interferências ela rede ele abastecimento de água e esgotamento foram estimados em R$ 
673.083,74 (seiscentos e setenta e três mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), 
totalizando um montante de R$ 8.769.926,81 (oito milhões, setecentos e sessenta e novel mil, 
novecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos). 

Já em relação à opção "B", os custos com Desapropriações/ Indenizações foi estimado em R$ 
6.263.939,37 (seis milhões, duzentos e sessenta e três mil. Novecentos e trinta e nove reais e 
trinta e sete centavos), os custos estimados para relocações das redes elétricas existentes que 
causam interferências na execução da Obra é da ordem de R$ 596.112,39 (quinhentos e noventa 
e seis mil, cento e doze reais e trinta e nove centavos), e os custos para remanejamento das 
interferências da rede de abastecimento de água e esgotamento foram· estimados em R$ 
534.303,03 (quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e três reais e três centavos), totalizando 
um montante de R$ 7.394.354,79 (sete milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). 

Reitere-se que, no que tange à Opção "C", em razão de dispensar o maior número de 
desapropriações e interferências das três opções levantadas e detalhadas no RVT, já que prevê 
o desvio do Canal, fazendo com que o mesmo não passe pela área urbana da cidade de São José 
da Tapera, o seu preço final é significativamente maior do que o das outras duas opções, razão 
pela qual NÃO foi necessário empreender a quantificação dos gastos com desapropriações e 
liberação de interferências e áreas da Opção "C", para concluir que esta seria a mais cara entre 
as opções levantadas. 

Desta forma, demonstrou-se uma diferença de R$ 1.375.572,02 (um milhão, trezentos e setenta 
e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos) dos custos entre a opção "A" e a 
opção "B", relativamente a remoções e relocações de interferências. Assim, vê-se que a escolha 
da Opção "B" em detrimento da Opção "A" se dá em razão de que esta última demandará mais 
custos com desapropriações do que a primeira, que definiu a realização de Canal fechado na 
área urbana, com uma faixa de domínio menor (20m) do que aquela necessária à implementação 
da Opção "A" (1 OOm), que prevê a execução do canal aberto na área urbana, sendo que esta é 
apenas R$ 13 .934.296,42 (treze milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa 
e seis reais e quarenta e dois centavos) mais barata que a opção "B", que, por sua vez, traz, 
como já dito, maior segurança à população e à execução e manutenção do canal. 

Assim, apesar de a opção "A" ser mais barata que a opção "B", esta Seinfra/AL escolheu a 
opção "B" em razão de ser a que traz maior segurança à execução e manutenção do 
empreendimento, assim como à população da cidade que será atravessada pelo Canal Adutor, 
além de que os custos com remoções e relocações de interferências, que são de responsabilidade 
cio Estado, não integrando o Contrato da Construtora, conforme demonstrado acima, importam 
em uma diferença ele R$ 1.375.572,02 (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos 
e setenta e dois reais e dois centavos) entre a opção "A" e a opção "B". Assim, vê-se que a 
escolha da Opção "B" em detrimento da Opção "A" se dá em razão de que esta última 
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demandará mais custos com desapropriações do que a primeira, que definiu a realização de 
Canal fechado na área urbana, com uma faixa de domínio menor (20m), cio que aquela 
necessária à implementação da Opção "A" (1 OOm), que prevê a execução do canal aberto na 
área urbana, diminuindo, assim, os gastos do Estado de Alagoas, e, em razão ele trazer maior 
segurança à execução e manutenção do empreendimento, assim como à população da cidade 
que será atravessada pelo Canal Adutor. 

IV - DO ENQUADRAMENTO DA PROPOSTA DE REPACTUAÇÃO DO CONTRA TO 
Nº 58/2010-CPL/AL AOS REQUISITOS DO ACÓRDÃO Nº 1.536/2016-TCU
PLENÁRIO E AOS ARTS. 14 E 15 DO DECRETO Nº 7.983/2013: 

Considerando todos os argumentos acima expostos, tem-se que a Proposta de Repactuação do 
Contrato nº 58/2010-CPL/ AL, apresentada através cio Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica - EVTE, se enquadra em todos os requisitos postos no Acórdão nº 1.536/2016-
TCU-Plenário para a aplicação da possibilidade de compensação entre os valores de acréscimos 
e supressões, de forma a não ser extrapolado o limite legal de 25% para aditivos. É o que se 
demonstrará a seguir: 

Percebe-se que a SeinfraCOM realizou uma análise simplista e superficial do contrato e do 
novo EVTE, concluindo pela ocorrência de "transfiguração" do objeto contratual, se 
restringindo a afirmar que "o empreendimento, tal como originalmente pactuado, fora 
transfigurado, com a substituição de mais de 37% dos itens constantes na planilha contratual". 
Entretanto, não foi promovida uma análise pormenorizada de cada uma das alterações 
realizadas, que implicariam no percentual ele substituição a que chegou. 

A SeinfraCOM elaborou uma "Tabela exemplificativa das alterações propostas na repactuação" 
(Tabela 1 da Instrução de peça 179), através da qual foram elencados alguns serviços 
contratuais que, supostamente, teriam sofrido variações das ordens de 441 %, 197%, 169%, 
entre outros. Entretanto, vê-se que os dados e informações destacadas na referida Tabela 
demonsh·atn que, em sua análise, a Auditoria incorreu em graves inconformidades técnicas, 
tendo ocorrido essa situação em diversos outros itens contratuais, que foram considerados como 
efetivas alterações, que, em verdade, apenas consistiram em uma readequação da planilha 
contratual, não promovendo qualquer modificação técnica no empreendimento. 

Sendo assim, resta evidente que tal rearranjo contratual não pode ser considerado como 
"alteração contratual" para fins de consideração cio limite ele 25% definido no § 1 ° do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, muito menos para a análise de "transfiguração cio objeto contratual". Assim 
sendo, temos que é claramente incorreta a conclusão da SeinfraCOM a esse respeito. 
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Isto, em razão de que o sistema adotado pelo relatório de auditoria elaborado não considera os 
quantitativos "INALTERADOS", mas, se considerados estes, os acréscimos e reduções da 
planilha contratual, passam a apresentar o seguinte: reduções e acréscimos efetivamente 
ocorl'iclos no contrato totalizam, respectivamente, 25,80% e 21,77%, ficando 
extremamente próximos ao limite legal ele 25%. 

Assim, uma vez analisado o novo EVTE da forma correta, conforme acima demonstrado, tem-
) se que os percentuais de acréscimos e supressões serão observados e estarão dentro do limite 

imposto pelo art. 65, § 1° da Lei nº 8.666/93. 

Nesse sentido, conclui-se que o Contrato nº 58/2010-CPL/AL se enquadra em todos os 
requisitos trazidos pelo Acórdão nº 1.536/2016, pois, (i) trata-se de contrato firmado antes da 
data de publicação do Acórdão n.2.059/2013-TCU-Plenário; (ii) no qual, como j á demonstrado, 
não houve desvirtuamento do objeto do Contrato; (iii) como verificado pela própria 
SeinfraCOM, está observada a supremacia do interesse público e demais princípios que regem 
a Administração, e, (iv) há pertinência da alteração; (v) trata-se de alterações que visam adequar 
tecnicamente a obra à realidade atual, sendo, portanto, essenciais para a conclusão do objeto 
contratual e que, por fim, (vi) como já demonstrado, atendem ao disposto nos arts. 14 e 15 do 
Decreto nº 7.983/2013. 

Sustentou, ainda, a SeinfraCOM que "considerando que a precaução que levou o Plenário 
) desta Corte de Contas, por meio do Acórdão 1.536/2016-TCU-Plenário, a autorizar, 

excepcionalmente, a admissão da compensação entre acréscimos e supressões contratuais se 
restringe às alterações necessárias para a conclusão do objeto, tem-se que essa premissa não 
se aplica ao prese11te caso, porque o contrato om em comento abula não foi iniciado". 

Quanto a este ponto, embora o contrato não tenha iniciado, para que as obras sejam 
efetivamente retomadas e executadas de acordo com as suas reais e atuais necessidades, os 
serviços que serão ajustados por meio de aditivo são essenciais ao cumprimento elo escopo 
contratual, sendo que a não incorporação cios mesmos no escopo contratual frustraria o objeto 
pactuado. Em outras palavras, a necessidade das alterações propostas para a conclusão do 
objeto é clara, pois não há como executar o Trecho 5 sem que sejam efetivadas. 

Ademais, demonstrado está que as alterações propostas pelo EVTE ao Contrato nº 58/2010-
CPL/ AL são necessárias à conclusão cio objeto pactuado, qual seja, a construção do Trecho V 
do Canal Adutor do Sertão Alagoano, do qual já estão conclusos os Trechos I, II e III, sendo 
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que os Trechos I, II e II estão concluídos e o Trecho IV se encontra com mais de 60% da obra 
em andamento, e que tais alterações não implicam no desvirtuamento do seu objeto. 

Doutra banda, igualmente, quanto ao argumento ela SeinfraCOM que diz que "ao contrário de 
contrntos de obrns em execuçcio, cuja paralisação implica gastos com desmobilizaçao e 
posterior mobilização de equipamentos e pessoal, bem como deterioração de serviços já 
executados, 11111 contrato já iniciado não apresentaria tais prejuízos", esclarece-se que, 
diferentemente de tal entendimento, há sim prejuízo ao erário e à execução da obra em si, tendo 
em vista que, apesar de não iniciado o contrato, ·os gastos advindos com pessoal, o tempo 
decorrido para a realização de novo certame, e uma possível não sequência temporal na 
construção do Canal, devem ser levados em consideração. 

Isto em razão de que é necessário mobilizar servidores para a realização de novo certame 
licitatório, assim como, o lapso temporal para a sua realização em muito ultrapassa a média em 
que realizada uma contratação através de RDC, por ser este procedimento mais simplificado, 
podendo chegar a 24 meses, como dita a experiência do Estado de Alagoas com licitações, e 
que tais fatos implicariam diretamente na correta sequência temporal de implantação do 
empreendimento Canal do Sertão Alagoano, cujo Trecho IV, ainda em andamento, deve se 
estender por apenas cerca de quinze meses. 

Assim, resta claro que a execução cio Trecho V faz parte de um todo, que é a construção do 
Canal do Sertão Alagoano, da qual também fazem parte as execuções dos Trechos I, II, III e 
IV, diante do que tem-se que as alterações propostas ao Contrato que garante a execução do 
Trecho V são necessárias à conclusão do objeto, que é o mesmo dos contratos que 
possibilitaram as execuções dos demais trechos. 

Essencial relembrar que não há dúvidas acerca do pleno atendimento, no presente caso, ao 
disposto nos arts. 14 e 15 do Decreto 7.983/2013, uma vez que realizado o comparativo entre 
os preços globais (apresentados pela primeira e segunda colocadas), ficou constatado que a 
empresa vencedora apresentou uma vantagem de - 4,92%, que corresponde ao valor de R$ 
24.642.375,93. 

Em relação às considerações anteriores da Unidade Técnica de que, mesmo diante do 
comparativo, "não há garantia de que se obteve a melhor proposta na licitação" em razão de 
que "a Seinfra/AL atribuiu os seus preços para os serviços que nc"ío constavam na proposta 
original da segunda colocada", como também afirmado anteriormente, evidentemente não se 
adequam ao presente caso. 
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Isso porque, como demonstrado, a representatividade dos "serviços novos" incluídos através da 
modificação contratual é extremamente baixa, representando menos que 3% do valor 
contratual, de forma que a adequação dos valores apenas de tais itens, certamente, não teria o 
condão de alterar o estudo promovido por esta Seinfra/ AL, que demonstrou a diferença de quase 
R$25 milhões entre as duas licitantes, atendendo, entre outros, ao que determinado pelo TCU. 

Assim, mesmo com tais alterações, observou-se uma redução dos recursos necessanos à 
implantação da obra, atendendo ao que preconizado no Decreto nº 7.983/2013, em seus arts. 14 

\ e 15. 

) 

De todo o exposto se conclui que, embora o contrato não tenha iniciado, para que as obras sejam 
efetivamente executadas, de acordo com as necessidades reais de execução no momento, os 
serviços a serem adequados por meio do aditivo que se pretende celebrar são essenciais ao 
cumprimento do escopo contratual, sendo que a sua não celebração frustraria o objeto pactuado, 
ademais, restam atendidos os requisitos impostos pelo Acórdão nº 1.536/2016 e pelos arts. 14 
e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Diante das premissas acima expostas, tornou-se evidente que não houveram vícios ou graves 
falhas no projeto básico original, que pudessem ensejar a anulação do certame e a contratação 
ora analisada, sendo certo que o projeto básico original continha plena viabilidade técnica. Em 
realidade, como visto, as modificações necessárias ao contrato decorreram de fatores 
supervenientes, e objetivaram, apenas, a otimização elas soluções técnicas previstas no projeto 
básico, de forma que não há que se falar, de modo algum, em transfiguração do objeto 
contratual. 

Ademais, não há que se falar na impossibilidade de compensação entre os acréscimos e 
supressões para avaliação do limite legal de 25%, uma vez que, no presente caso, foram 
cumpridos todos os requisitos previstos para tanto no Acórdão nº 1.536/2016-Plenário e nos 
arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013. 

Em suma, esta SEINFRA/AL apresentou o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica em 
atendimento ao determinado pelos acórdãos dessa E. Corte de Contas, e ainda apresentou uma 
revisão geral do projeto e sua adequabilidade a situação atual, sendo imprescindível sua 
continuidade para manter os trabalhos do empreendimento ora em execução, cujo objetivo é 
chegar até o km 150. 
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São estes os esclarecimentos que a Secretaria de Estado de Infraestrutura tem a apresentar 
perante Vossa Excelência, com o intuito de que possam auxiliar numa melhor decisão dessa E. 
Corte de Contas. 

Maceió (AL), 12 de setembro de 2017. 

ÁYA M@'IEÁVILA BERNARDES DE CASTRO, 
Superintendente ele Procedimentos Ach 'nistrativos e Auditoria 

FRANCIS O A ZIR LIMA, 
Superintendente Especial de Projetos Espec'ni,s e Infraestrutura Hídrica 

!Recebido: 
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HUMBERTO 
Secretário de 
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I Data de Recebimento: 


	201711271457
	201711271458
	201711271458-1
	201711271459
	201711271459-1
	201711271459-2
	201711271500
	201711271502

