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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 
VOTO GC-7 nº                /2017 

 
PROCESSO: TCE/RJ N° 828.645-5/16 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI 

ASSUNTO:  Relatório de Auditoria Governamental – Auditoria de 
Conformidade - Ordinária 

 
 
Trata o presente processo do Relatório de Auditoria Governamental, 

realizada na Prefeitura Municipal de Niterói, especificamente na Empresa 

Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (EMUSA), no período de 08/06 

a 18/11/2016, objetivando fiscalizar a implantação do BRT “Bus Rapid Transit” 

Transoceânica Charitas – Engenho do Mato, localizado em Niterói/RJ, que inclui a 

execução de obras e serviços de engenharia e a elaboração e o desenvolvimento 

dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a realização de testes e 

todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do 

objeto. 

Em razão da conexão processual, o presente Voto abarca o 

administrativo em apreço e o Processo TCE-RJ nº 228.961-5/14, referente ao 

Contrato nº 51/14, objeto da Auditoria realizada no âmbito do processo em 

análise.  

O volume de recursos fiscalizados alcança o valor contratado de R$ 

310.894.582,00, sendo R$ 292.320.000,00 financiados junto à Caixa Econômica 

Federal e o restante de contrapartida do Município de Niterói. 

Destaco que, por indisponibilidade orçamentária, o anteprojeto inicial foi 

dividido em 02 (duas) etapas diversas, de maneira que a presente auditoria tem 

por objeto o Contrato nº 51/14, relativo à 1ª etapa a ser executada1. 

                                                           
1
 Os seguintes serviços foram retirados da execução da 1ª etapa, constituindo a 2ª etapa da contratação: 11 

(onze) estações intermediárias; execução de todo o trecho 3 (cerca de 1,6 km) da figura 4, também chamado 

de Binário (Av. Raul Oliveira Rodrigues); 1 (uma) galeria de drenagem no trecho 4 do Engenho do Mato; os 

postes e luminárias dos trechos fora dos túneis; a sinalização vertical geral; os controladores e semáforos; o 

paisagismo total da obra; catracas e sistemas de automação, das 11 estações intermediárias.  
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Após a realização dos trabalhos, a Equipe de Auditoria chegou às 

seguintes constatações: 

 Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. 

 Execução de serviços com qualidade deficiente. 

 Sobrepreço por alteração de metodologia executiva. 

 Celebração de aditivos contratuais em desacordo aos preceitos 
legais. 

 Descumprimento de determinações Plenárias. 
 

 

Diante das irregularidades constatadas, o Corpo Instrutivo sugere a adoção 

das seguintes providências: 

3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, e 

CONSIDERANDO que o Contrato nº 51/14 referente à implantação 
do BRT Transoceânica (TCE-RJ nº 228.961-5/14), apresenta estreita 
relação com a análise a ser realizada no presente relatório, será 
sugerida nos autos do referido processo (TCE-RJ nº 228.961-5/14) a 
apensação ao presente relatório e o sobrestamento até a decisão 
definitiva deste processo de auditoria; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício OF/PRM/NIT/AA/Nº 113/16, ref. 
1.30.005.000444/2015-03, do Ministério Público Federal em Niterói, 
encaminhado a esta Corte e autuado sob o nº Doc. TCE/RJ nº 
13.818-3/16, relativos ao Inquérito Civil instaurado a partir de notícia 
de possíveis irregularidades no contrato do BRT Transoceânica; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício PJTCCID nº 968/15, referente ao 
Expediente Administrativo MPRJ nº 2015.00763298, da Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, 
encaminhado a esta Corte e autuado sob o nº Doc. TCE/RJ nº 
30.878-4/15, solicitando informações sobre a contratação para 
implantação do BRT Transoceânica; 

CONSIDERANDO que parte significativa dos recursos para 
execução das obras da Transoceânica, é oriunda de financiamento 
junto a Caixa Econômica Federal;  

CONSIDERANDO que as obras da Transoceânica são parte 
integrante do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, Eixo 
Mobilidade Médias Cidades, no âmbito do Programa de Infraestrutura 
de Transporte e da Mobilidade Urbana - PRÓ-TRANSPORTE; 

CONSIDERANDO que a SEPLAG é o órgão do Município de Niterói 
responsável por exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, 
licitatório, contratual, fiscal e patrimonial das entidades da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional, constituindo parte de 
um Sistema de Controle Interno; 

Esta equipe sugere ao Egrégio Plenário a adoção das seguintes 
medidas: 
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I. NOTIFICAÇÃO ao Sr. Lincoln Thomaz da Silveira, Diretor de 
Manutenção da EMUSA, com base no § 2º, art. 6º da Deliberação 
TCE-RJ 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação 
TCE-RJ 234/2006, alterada pela Deliberação TCE-RJ 241/2007, ou, 
na impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 da Lei 
Complementar 63/1990, para que, no prazo a ser fixado pelo 
plenário, contados da ciência da decisão desta Corte, apresente 
razões de defesa, juntando documentação comprobatória, para a 
irregularidade a seguir descriminada: 

1. Elaborar orçamento adotado no EDITAL RDC nº 01/2014, 
contendo quantidades superiores às efetivamente necessárias, 
acarretando sobrepreço de R$10.987.930,30, conforme indicado 
neste relatório na Situação 1. 

2. Autorizar indevidamente a celebração do Termo Aditivo nº 
01/2016, elaborando justificativas com inviabilidade técnica e legal 
para os seguintes itens do referido termo aditivo: i, iii e v, não se 
enquadrando como excepcionalidade, fixada nos inc. I e II, § 4º, do 
art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, portanto, sem previsão legal, 
acarretando um sobrepreço no valor de R$ 4.642.373,25 (data base: 
jan/14), conforme indicado neste relatório na Situação 5. 

II. NOTIFICAÇÃO ao Srs. Lincoln Thomaz da Silveira, Fabio Queiroz 
Cupulille e Sebastião César Farias, responsáveis pela atestação das 
medições, com base no § 2º, art. 6º da Deliberação TCE-RJ 
204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ 
234/2006, alterada pela Deliberação TCE-RJ 241/2007, ou, na 
impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 da Lei 
Complementar 63/1990, para que, no prazo a ser fixado pelo 
plenário, contados da ciência da decisão desta Corte, apresentem 
razões de defesa, juntando documentação comprobatória, para a 
irregularidade a seguir descriminada: 

1. Atestar indevidamente medições contendo quantidades superiores 
às efetivamente necessárias, acarretando superfaturamento de 
R$1.934.192,19 (data base: jan/14), conforme indicado neste 
relatório na Situação 1; 

2. Atestar indevidamente medições contendo serviços executados 
em desconformidade, referentes às camadas (Capa e Binder) do 
pavimento em revestimento flexível (CBUQ), com espessura inferior 
à prevista no projeto executivo, acarretando redução da vida útil do 
pavimento, conforme indicado neste relatório na Situação 2; 

3. Atestar indevidamente medições contendo serviços com 
sobrepreço, em razão de terem sido orçados com o insumo brita 
comercial em vez de brita produzida e decorrentes de quantitativos 
inadequados, acarretando superfaturamento de R$7.298.766,12 
(data base: jan/14) pagos indevidamente, conforme indicado neste 
relatório nas Situações 3 e 4. 

III. NOTIFICAÇÃO as Sra. Marialda Pereira Nunes Barreto, Sr. Fabio 
Queiroz Cupulille, e Sra. Zelma Dellivenneri, membros da comissão 
responsável pela aceitação do anteprojeto elaborado pela ETECE 
com base no § 2º, art. 6º da Deliberação TCE-RJ 204/1996, a ser 
efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ 234/2006, 
alterada pela Deliberação TCE-RJ 241/2007, ou, na impossibilidade, 
na ordem sequencial do art. 26 da Lei Complementar 63/1990, para 
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que, no prazo a ser fixado pelo plenário, contados da ciência da 
decisão desta Corte, apresentem razões de defesa, juntando 
documentação comprobatória, para a irregularidade a seguir 
descriminada: 

1. Aprovar anteprojeto com orçamento contendo serviços com 
previsão inadequada de aquisição de brita comercial, em detrimento 
da produção no canteiro deste insumo, em afronta ao próprio 
Memorial Descritivo da obra, acarretando sobrepreço de 
R$15.024.218,71, conforme indicado neste relatório nas Situações 3 
e 4. 

IV. NOTIFICAÇÃO a Sr. Ricardo Frederico Araújo Lanzellotti, 
Presidente da EMUSA, signatário do Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 
nº 51/2014, com base no § 2º, art. 6º da Deliberação TCE-RJ 
204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3º da Deliberação TCE-RJ 
234/2006, alterada pela Deliberação TCE-RJ 241/2007, ou, na 
impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 da Lei 
Complementar 63/1990, para que, no prazo a ser fixado pelo 
plenário, contados da ciência da decisão desta Corte, apresentem 
razões de defesa, juntando documentação comprobatória, para a 
irregularidade a seguir descriminada: 

1. Celebrar indevidamente o Termo Aditivo nº 01/2016, tendo em 
vista a inviabilidade técnica e legal das justificativas apresentadas 
para os seguintes itens do referido termo aditivo: i, iii e v, não se 
enquadrando como excepcionalidade, fixada nos inc. I e II, § 4º, do 
art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, portanto, sem previsão legal, 
acarretando um sobrepreço no valor de R$ 4.642.373,25 (data base: 
jan/14), conforme indicado neste relatório na Situação 5. 

V. COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da EMUSA, com base no 
§ 1o, art. 6o da Deliberação TCE-RJ 204/1996, a ser efetivada na 
forma do art. 3o da Deliberação TCE-RJ 234/2006, alterada pela 
Deliberação TCE-RJ 241/2007, ou, na impossibilidade, na ordem 
sequencial do art. 26 da Lei Complementar 63/1990, para que 
cumpra as determinações a seguir relacionadas, de caráter 
imediato, apresentando documentação comprobatória em prazo a ser 
fixado pelo plenário, contado da ciência da decisão desta Corte, 
alertando-a de que o não atendimento injustificado sujeita-a às 
sanções previstas no inciso IV do art. 63 da Lei Complementar 
63/1990: 

1. Adotar medidas, sob pena de responsabilização solidária, para 
ressarcimento do dano no valor de R$1.934.192,19 (data base: 
jan/14); e, ainda, para o saldo remanescente a medir totalizando 
R$9.053.738,11 (data base: jan/14) referente aos itens apontados 
com sobrepreço, promover tempestivamente os atos administrativos 
necessários ao saneamento da irregularidade constatada, 
comprovando tal procedimento perante este Tribunal dentro do prazo 
legal, conforme indicado neste relatório na Situação 1; 

2. Acionar o Consórcio Construtor, nas vias administrativa e/ou 
judicial, exigindo o refazimento das camadas (Capa e Binder) do 
pavimento em revestimento flexível (CBUQ), sem ônus ao Erário, nos 
trechos indicados na Situação 2 neste relatório, onde constatou-se 
espessura inferior à prevista no projeto executivo, acarretando 
redução da vida útil do pavimento; 
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3. Adotar medidas, sob pena de responsabilização solidária, para 
ressarcimento do dano no valor de R$7.298.766,12 (data base: 
jan/14); e, ainda, para o saldo remanescente a medir totalizando 
R$7.725.452,59 (data base: jan/14) referente aos itens apontados 
com sobrepreço, promover tempestivamente os atos administrativos 
necessários ao saneamento da irregularidade constatada, 
comprovando tal procedimento perante este Tribunal dentro do prazo 
legal, conforme indicado neste relatório nas Situações 3 e 4; 

4. Abstenha-se de realizar qualquer medição e pagamento para os 
itens i, iii e v do Termo Aditivo nº 01/2016. Caso já tenha ocorrido 
alguma medição, quando do recebimento desta Decisão Plenária, 
adotar medidas, sob pena de responsabilização solidária, para o 
ressarcimento dos valores medidos indevidamente, conforme 
indicado neste relatório na Situação 5; 

5. Adotar medidas, sob pena de responsabilização solidária, para o 
ressarcimento do sobrepreço constatado no valor de R$ 
4.642.373,25, através da retificação do Termo Aditivo nº 01/2016, 
promovendo a exclusão dos itens i, iii e v sem previsão legal, 
comprovando tal procedimento perante este Tribunal dentro do prazo 
legal, conforme indicado neste relatório na Situação 5; 

6. Adotar medidas para abertura de processo administrativo com 
vista à cobrança, junto à Empresa F.W. Engenharia, de custos 
envolvidos no serviço de reforço do trecho 4, conforme item (iii) do 
Termo Aditivo nº 01/2016, bem como para apurar responsabilidade 
de servidor(es) quanto aceitação e recebimento de serviço de 
engenharia em desconformidade com o contrato alusivo as obras de 
urbanização do Cafubá, conforme indicado neste relatório na 
Situação 5. 

7. Encaminhe os documentos relacionados abaixo, referentes a 
todas as medições do Contrato nº 51/14 que ocorreram após a 
auditoria (a partir da 15ª medição), bem como outras informações. 

7.1. Processos de pagamento das medições, incluindo: notas 
fiscais; boletins/planilhas de medições e memórias de cálculo 
(incluindo todos os seus anexos tais como: croquis, diagramas, 
projetos, levantamentos e relatórios fotográficos). Formato de 
encaminhamento: os documentos devem ser enviados em meio 
eletrônico, ou seja, digitalização dos originais em formato pdf. 
Ademais, as planilhas de medições, as memórias de cálculo e a 
planilha nomeada “Eventograma”, também, devem ser entregues em 
formato editável em Excel, livre de senhas e com todas as fórmulas 
originais; 

7.2. Planilha atualizada nomeada como “Controle de Contrato”, 
relacionando os valores pagos de todas as medições e as datas de 
pagamento, no mesmo padrão apresentado a equipe de auditoria 
conforme documento à fl. 10 do Anexo 3.1.4. Formato de 
encaminhamento: apresentar planilha em meio eletrônico, ou seja, 
digitalização dos originais em formato pdf. Ademais, apresentar em 
formato editável em Excel, livre de senhas e com todas as fórmulas 
originais; 

7.3. Projetos “As Built”. Formato de encaminhamento: os 
documentos devem ser enviados em meio eletrônico, nos formatos 
pdf. e editável CAD (extensão dwg); 
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7.4. Termos de Recebimento Provisório e Definitivo do Contrato, 
por ventura existentes. Formato de encaminhamento: os documentos 
devem ser enviados em meio eletrônico, ou seja, digitalização dos 
originais em formato pdf. 

VI. COMUNICAÇÃO ao Sr. Guilherme Pessanha Ribeiro, à época da 
licitação, Presidente da EMUSA, com base no § 1o, art. 6o da 
Deliberação TCE-RJ 204/1996, a ser efetivada na forma do art. 3o da 
Deliberação TCE-RJ 234/2006, alterada pela Deliberação TCE-RJ 
241/2007, ou, na impossibilidade, na ordem sequencial do art. 26 da 
Lei Complementar 63/1990, para que cumpra as determinações a 
seguir relacionadas, de caráter imediato, apresentando 
documentação comprobatória em prazo a ser fixado pelo plenário, 
contado da ciência da decisão desta Corte, alertando-a de que o não 
atendimento injustificado sujeita-a às sanções previstas no inciso IV 
do art. 63 da Lei Complementar 63/1990: 

1. Comprove o atendimento dos itens abaixo elencados, que foram 
determinados por ocasião do conhecimento do Edita RDC nº 
01/2014, através da Decisão Plenária de 29/07/2014 (Processo TCE-
RJ nº 214.164-9/14), sob pena de nulidade do Edital e dos atos dele 
decorrentes, conforme indicado neste relatório na Situação 6. 

1.1. Disponibilizar para todos os licitantes a justificativa das 
diferenças nos custos dos subitens ET75050203A (relativo à injeção 
de calda de cimento, com unidade saco de cimento), e SE10100150 
(referente à perfuração com Wagon Drill pesado, diâmetro até 4 ½, 
em granito ou gnais, com unidade em metro), observadas nas 
composições de custos dos itens 05.05.03.02, 05.07.03.02 e 
05.05.03.01, em relação àquela do item 05.07.03.01, onde foram 
utilizados sempre com as mesmas descrições, ou proceda aos 
ajustes necessários; 

1.2. Disponibilizar para todos os licitantes a justificativa da 
diferença dos custos unitários adotados nos itens 10.2.6.1 e 10.3.6.1 
do orçamento em relação aos valores cotados ou se compatibilize 
tais custos do fornecimento e instalação de módulo metálico destas 
02 estações, bem como que seja confirmado que todos os licitantes 
receberam os projetos específicos destes itens; 

1.3. Encaminhar a comprovação da publicação do aviso do 
adiamento da realização da licitação, observando a regra dos incisos 
II e III do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. 

VII. CIÊNCIA ao Plenário de que será sugerido nos autos do 
processo TCE-RJ nº 228.961-5/14, alusivo ao Contrato nº 51/14 
referente à implantação do BRT Transoceânica, o sobrestamento e a 
apensação ao presente relatório; 

VIII. CIÊNCIA ao Ministério Público Federal - MPF do inteiro teor 
deste relatório, em especial ao Procurador da República Dr. Antônio 
Augusto Soares Canedo Neto, tendo em vista o Inquérito Civil 
instaurado a partir de notícia de possíveis irregularidades no contrato 
do BRT Transoceânica, ref. 1.30.005.000444/2015-03; 

IX. CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual - MPE do inteiro teor 
deste relatório, em especial à Promotoria de Justiça de Tutela 
Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, tendo em vista o 
Processo MPRJ nº 2015.01009910; 
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X. CIÊNCIA ao Caixa Econômica Federal do inteiro teor deste 
relatório, tendo em vista o contrato de financiamento entre a CEF 
(agente financeiro) e o Município de Niterói, destinado à implantação 
do BRT Transoceânica; 

XI. CIÊNCIA à Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade 
Urbana, do Ministério das Cidades, do inteiro teor deste relatório, 
tendo em vista o objeto do contrato de implantação do BRT 
Transoceânica integra o Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades, no âmbito do Programa de 
Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana - PRÓ-
TRANSPORTE; 

XII. CIÊNCIA a Secretaria Municipal de Planejamento, Modernização 
da Gestão e Controle – SEPLAG do inteiro teor deste relatório, em 
especial no que diz respeito às determinações desta Corte de 
Contas, para posterior acompanhamento.  

 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se 

favoravelmente à adoção das medidas propostas na instrução. 

É o Relatório. Passo a meu Voto. 

 

 

I) VISÃO GERAL DO OBJETO 

De forma sucinta, serão apresentados os principais dados da obra: 

O novo corredor viário denominado BRT Transoceânica, se localiza 
no município de Niterói, na parte sul conhecida como Região 
Oceânica, percorrendo os bairros de Charitas, Cafubá, Piratininga e 
Itaipú. 

A Transoceânica terá uma extensão total2 de 11,2 km, dos quais 
aproximadamente 1,4 km correspondem ao túnel localizado entre os 
bairros de Cafubá e Charitas. Consta ainda de 13 estações 
repartidas ao longo de todo o corredor, com coberturas que atingem 
aproximadamente 500 m, sendo a estação de Charitas o ponto de 
interligação com a rede hidroviária e rodoviária de integração.  

Tem como objetivo dotar os bairros da região de um novo sistema de 
transporte público que permita melhorar a conexão com o centro de 
Niterói e a cidade de Rio de Janeiro, reduzindo os deslocamentos 
que atualmente se realizam com veículo privado através de 
melhorarias e incentivo ao uso do transporte público. 

A demanda prevista para o sistema do corredor viário é estimada em 
78.000 passageiro/dia dentro do próprio corredor e em 90.000 
passageiros/dia no sistema completo, que considera também as 

                                                           
2
 Cabe esclarecer que o projeto original da Transoceânica foi divido em 2 (duas) fases distintas 

para fins de contratação. A 1ª (primeira) fase, objeto da presente auditoria, contempla 9,6km de 
extensão e somente 2 (duas) estações, a de Charitas e do Engenho do Mato. Os serviços que não 
foram previstos na 1ª (primeira) fase serão melhor abordados neste relatório no item “1.2.1 
Elementos da Contratação”. 



 

485 

 
 

Processo nº 828.645-5/16 
 

Rubrica           Fls. 10 
 

ligações com a rede de ônibus municipal que operará 
complementando essa nova infraestrutura. 

A concepção da operação é do tipo BHLS, permitindo que os ônibus 
operem tanto em pistas exclusivas, assim como ocorre no conceito 
BRT, mas também em pistas compartilhadas. Neste caso, a grande 
vantagem é conseguir atender diretamente as vizinhanças que não 
estão no entorno imediato da linha troncal, economizando um 
transbordo. 

(...) 

A título elucidativo, conforme EIA (Estudo de Impacto Ambiental, 
Anexo 3.5.1) o empreendimento foi dividido em sete trechos, como 
se pode verificar a seguir. 

 

Figura 1 - Trechos da Transoceânica. 

Sendo o Trecho 1 compreendido entre o emboque do túnel na 
Região Oceânica e a Rótula do Cafubá. O Trecho 2 corresponde à 
Est. Francisco da Cruz Nunes na interseção da Av. Raul de Oliveira 
Rodrigues até a Rótula com a Av. Conselheiro Paulo de Melo Kalle. 
O Trecho 3 3, também chamado de Binário, abarca a Av. Conselheiro 
Paulo de Melo Kalle e Av. Raul de Oliveira Rodrigues, compreendido 
entre a Rótula do Cafubá e interseção entre a Av. Raul de Oliveira 
Rodrigues com a Est. Francisco da Cruz Nunes. O Trecho 4 
corresponde à Est. Francisco da Cruz Nunes, compreendido entre a 
interseção da Est. Francisco da Cruz Nunes com a Av. Ewerton da 
Costa Xavier e a próxima interseção com a Rua Irene Lopes Sodré. 
O Trecho 5 corresponde à Est. Francisco da Cruz Nunes, 
compreendido entre a interseção Av. Raul de Oliveira Rodrigues e a 
Est. Francisco da Cruz Nunes com a interseção com a Av. Ewerton 
da Costa Xavier. O Trecho 6 é o compreendido entre o emboque do 
túnel em Charitas e parte da Av. Prefeito Silvio Picanço.  

Por fim, o Trecho 7 refere-se ao túnel Charitas-Cafubá a ser 
implantado sob o Maciço do Preventório, indispensável para o novo 
corredor, pois essa infraestrutura possibilita a redução dos tempos de 
viagem entre o futuro terminal do Engenho do Mato e a Estação 
Hidroviária de Charitas de demais interligações previstas.  

 

 

 

                                                           
3
 O Trecho 3 foi excluído do Edital RDC 01/2014 e consequentemente do Contrato 51/14, ora 

auditado. Esse tema será melhor abordado neste relatório nos capítulos 1.2.1. “Elementos da 
contratação” e 2. “Achados de Auditoria / Achado 1”. 
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Conforme quadro, acostado à fl. 10 do Relatório de Auditoria, os principais 

dados do objeto auditado são os seguintes: 

DADOS DO OBJETO AUDITADO 

Proc. TCE 

Edital: 
214.164-9/14 Proc. TCE Contrato: 228.961-5/14 

Objeto: 
Implantação do BRT - Bus Rapid Transit Transoceânica Charitas – 

Engenho Do Mato 

Contratada: 
Consórcio Constran - Carioca - 

Transoceânica 
CNPJ: 21.269.955/0001-19 

Consorciada 1: Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A CNPJ: 40.450.769/0001-26 

Consorciada 2: Constran S/A - Construções e Comércio CNPJ: 61.156.568/0001-90 

N° Licitação: RDC 01/2014 
Proc. Adm.: 510/1694/2014 

N° Contrato: 51/14 

Valor Orçado: R$ 311.631.595,26 Data-Base: jan/2014 

Valor 

Contratado: 
R$ 310.894.582,00 Data Assinatura: 25/09/2014 

Valor 

Atualizado: 
R$ 326.670.235,68 Ordem Início: 25/09/2014 

Prazo 

Execução: 
24 meses Prazo Atualizado: 32 meses 

Regime de 

Execução: 

RDC com adoção do regime de contratação integrada. 

  

Fonte de 

Recursos: 

1) 95% do contrato: financiamento junto a CAIXA, c/ 

recursos do PAC 2, no âmbito do Programa PRÓ-

TRANSPORTE. 

2) 5% do contrato: contrapartida do Município. 

Código: 

100 

101 

108 

Programa Trab.: 1051.26.782.0011.1031  
Natureza 

Despesa: 
4.4.90.51.00 

Ordenador de 

Despesa: 

Lincoln Thomaz Da Silveira / Diretor De Manutenção / CPF: 778.378.197-

72 

Equipe de 

Fiscalização: 

Sebastião Cesar Farias / Engenheiro / CPF: 378.024.377-68 

Fabio Queiroz Cupulille / Arquiteto / CPF: 073.173.097-61 

] 

O corredor viário Transoceânica foi licitado pelo Regime Diferenciado 
de Contratações Públicas (RDC)4 – Edital nº 01/2014 (Anexo 3.3.4), 
na modalidade presencial, do tipo técnica e preço, com regime de 
execução integrada, cujo objeto é a implantação do BRT 
Transoceânica Charitas – Engenho do Mato, incluindo a execução de 
obras e serviços de engenharia e a elaboração e o desenvolvimento 
dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a 
realização de testes e todas as demais operações necessárias e 
suficientes para a entrega final do objeto. 
A Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – 
EMUSA, responsável pela licitação e fiscalização do 

                                                           

4
 A opção pela utilização do RDC se deve ao fato da obra estar prevista no âmbito do Programa 

PAC 2, portanto, com previsão legal conforme art. 1º, inc. IV da Lei Federal nº 12.462/11. 
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empreendimento, contratou a empresa projetista ETECE Consultoria 
de Engenharia Ltda. para a elaboração do anteprojeto de engenharia 
(Anexo 3.5.7) a ser adotado no RDC em tela. 
O orçamento analítico (Anexo 3.3.2) parte integrante do anteprojeto, 
apresenta o valor total de R$311.631.595,26 (data base: 
janeiro/2014), desconsiderando os custos de “desapropriações” e 
“trabalho social” que não foram envolvidos nesta licitação, conforme 
resumo do orçamento demonstrado a seguir. 

BRT TRANSOCEÂNICA -ORÇAMENTO Iº JANEIRO 2014

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS UNIDADE  VALOR 1ª FASE  CONTRAPARTIDA 

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TT

01.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TT 13.393.066,95              7.627.538,59           

01.02 PROJETO EXECUTIVO TT 4.017.920,08                

01.03 CANTEIRO TT 1.955.787,43                

01.04 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO TT 236.778,24                   

02. TERRAPLENAGEM TT 2.602.634,73                

03. DRENAGEM TT 8.612.669,42                

04. PAVIMENTO TT 39.660.591,79              

05. TUNEL TT 159.646.773,55            

06. SISTEMAS - TUNEL/ CCO / SUBESTAÇÕES TT 11.730.759,80              

07. ILUMINAÇÃO TT 1.866.795,94                

08. SINALIZAÇÃO TT 878.808,72                   

09. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA TT 4.534.877,67                

10. ESTAÇÕES TT 8.132.376,43                

12. DESAPROPRIAÇÃO - DEMOLIÇÕES TT 3.474.324,61                

13. EQUIPAMENTOS DE CONTROLE TT 276.223,00                   

TOTAL ORÇAMENTO ST 261.020.388,36            7.627.538,59           

BDI - 16,00 % TT 41.763.262,14              1.220.406,17           

302.783.650,50            8.847.944,76           

DESAPROPRIAÇÕES TT 45.000.000,00        

TRABALHO SOCIAL TT 1.500.000,00           

TT TOTAL GERAL ORÇAMENTO TT 302.783.650,50            55.347.944,76        

311.631.595,26
TOTAL GERAL ORÇAMENTO ST

Em p resa  Mu n ic ip a l  d e Mora d ia ,  Urb a n iza çã o e Sa n ea m en to

 

Neste particular, cabe destacar que o valor acima previsto para a 
contratação foi sigiloso, conforme subitem 14.1 do Edital (fl. 155 do 
Anexo 3.3.4), ou seja, quando do certame licitatório os licitantes 
apresentaram suas propostas de preços sem conhecimento prévio 
do orçamento da administração. 

Interessante salientar, que conforme informado pela EMUSA (à fl. 4 
do Anexo 4.1), inicialmente o orçamento do anteprojeto original da 
Transoceânica, elaborado pela ETECE, totalizava R$395.022.428,88. 
Todavia, por indisponibilidade orçamentária a EMUSA optou por 
dividir o orçamento em 2 (duas) fases distintas, sendo a 1ª (primeira) 
fase estipulada em R$311.631.595,26, escopo do contrato nº 51/14 
em questão e objeto da presente auditoria. Já o valor restante de 
cerca de R$83 milhões correspondente à 2ª (segunda) fase, seria 
licitado em momento oportuno. Sendo assim, não foram abarcados 
no presente relatório, pois ainda não haviam sido contratados 
quando da realização desta auditoria. 

(...) 

Dando sequência, o Consórcio Contran - Carioca – Transoceânica, 
formados pelas empresas Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A 
e Constran S/A - Construções e Comércio, logrou-se vencedor da 
licitação ofertando uma proposta final de R$310.894.582,00 
(jan/2014), apresentando um desconto global de 0,24% sob o valor 
confidencial orçado no anteprojeto (R$311.631.595,26).  

 

II) DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
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Consta a informação de que até o final da Auditoria fora firmado o Termo 

Aditivo nº 01/16 (Anexo 3.3.9) ao Contrato nº 51/14 pertinente à obra da 

Transoceânica, cujo objetivo foi a dilação do prazo de execução das obras em 8 

(oito) meses e inclusão de novos serviços que acarretaram acréscimo no valor de 

R$15.775.653,68, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

EVENTO 
Processo 

TCE-RJ 

Aditivo 

de 

PRAZO 

Aditivo de Rerratificação 

Itens acrescidos 
Itens 

reduzidos 

Itens 

novos 

Valor atualizado 

(Data base: jan/14) 

Alteração % TOTAL (R$) % 
TOTAL 

(R$) 
% 

TOTAL 

(R$) 
% TOTAL (R$) 

Termo 

Aditivo 01 

Não 

Encaminhado 
+ 8  meses 5,07% 15.775.653,68 - - - - 5,07% 326.670.235,68 

 

Além do Termo Aditivo acima mencionado, foram feitos, ainda, dois 

apostilamentos para reajuste dos preços contratuais. O primeiro que adicionou R$ 

37.098.452,00 alusivo aos saldos dos itens da planilha existentes em set/2015, e 

o segundo fora previsto acoplado ao Termo Aditivo 01, que acresceu o valor em 

R$ 2.058.722,80. 

 

III) DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Conforme informações prestadas pela EMUSA, os dados financeiros do 

Contrato eram os seguintes: 

Atualizado Valor (R$) %

310.894.582,00  + 15.775.653,68 + 39.157.174,80 =  365.827.410,48 208.289.996,77 56,9%       208.289.996,77 
em 

andamento

Obs.: ① Atualização Financeira no total de R$39.157.174,80, sendo: R$37.098.452,00 referente ao Contrato + R$2.058.722,80 ref. ao Aditivo.

          ② Valor medido Acumulado até a 19ª medição (Período: 25/08/16 a 24/09/16).

Valor do Contrato (R$)
Valor Pago 

Acumulado 

(R$) Original Termo Aditivo

Medido

Acumulado ②
Situação 

da Obra
Reajuste ①

 

 

IV) DOS ACHADOS DE AUDITORIA 

A seguir, serão apresentados, de forma resumida, os Achados de Auditoria, 

sendo que, para maiores detalhes, dadas as especificidades técnicas, deverão 

ser consultadas as memórias de cálculo constantes do Relatório. 

Achado 1 

Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado. 
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a) Situação Encontrada 

Situação 1 

Constatou-se sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado, em 
razão da majoração das quantidades de diversos itens da planilha 
orçamentária, no valor total de R$ 10.987.930,30 (data base: jan/14), 
sendo que parte desse sobrepreço converteu-se em 
superfaturamento (R$1.934.192,19), conforme demonstrado no papel 
de trabalho LVF 01 (Anexo 4.2.2). 

(...) 

A ocorrência de quantidades a maior e também desnecessárias à 
obra, deu-se pelo fato da EMUSA, responsável pela elaboração da 
planilha orçamentária adotada do Edital RDC, ter adotado extensões 
equivocadas em quilômetro (km) que não refletem as distâncias reais 
do corredor viário Transoceânica.  

Neste contexto, como já abordado no início deste relatório, a 
extensão original do projeto da Transoceânica era de 11,20km, 
conforme informado pelo documento “Termo de Referência” (fl. 89 do 
Anexo 3.2.1), sendo composto por 7 trechos, conforme croqui abaixo. 

 

 

No entanto, a EMUSA dividiu o orçamento original do anteprojeto em 
2 (duas) fases distintas, sendo que a 1ª (primeira) fase objeto do 
Contrato 51/14 não abarca o Trecho 3 acima, ou seja, o trajeto 
efetivamente licitado via RDC e contratado não contempla o Trecho 
3, segmento este também chamado de Binário (alusivo a Avenida 
Raul Oliveira Rodrigues), conforme imagem a seguir. 

(...) 

Assim sendo, excluindo o Trecho 3 que possui uma distância de 
cerca de 1,60km, totaliza-se 9,60km (11,20km – 1,60km) de 
extensão, conforme declaração da própria EMUSA e da empresa 
ETECE responsável pela elaboração do anteprojeto, através do 
Termo de Entrevista (fl. 4 do Anexo 4.1). 

(...) 

Em análise da argumentação apresentada, constata-se que a 
EMUSA ao quantificar as extensões em quilometro (km) dos itens da 
planilha orçamentária cometeu, em suma, as seguintes imprecisões: 

1) O comprimento do Trecho 3 (1,60km) não foi abatido da extensão 
total (11,20km) do projeto original do corredor viário. Portanto, a 
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extensão total contratada da Transoceânica é igual a 9,60km, e não 
11,40km tomados pela EMUSA; 
 
2) A EMUSA adotou 10,0km de extensão desconsiderando o túnel, 
justificando com o seguinte cálculo: 11,2 – 1,4 = 9,8km ≈ 10,0km. 
Contudo, descontando o trecho do túnel da extensão total, temos: 9,6 
– 1,4 = 8,2km, e não os 10,0km adotados na planilha; 

 
3) Para o item de “Projeto dos túneis” foi considerando erroneamente 
a extensão de 11,4km, enquanto que o trecho referente ao túnel 
possui 1,4km de extensão. Tem-se ainda que mesmo considerando o 
comprimento dos dois túneis, teríamos um comprimento total de 
2,70km, muito aquém em relação aos 11,4km adotados pela 
EMUSA. 

 

A Equipe de Auditoria concluiu que, se os quantitativos adotados na 

planilha do Edital estivessem adequados, considerando as extensões legítimas e 

mantendo-se os preços unitários ofertados pela contratada, o valor total 

contratado seria de R$ 299.906.651,70, ou seja, haveria uma redução de R$ 

10.987.930,30 em relação ao valor contratado (R$ 310.894.582,00). 

Portanto, corrigindo os quantitativos (extensões em km) inadequados da 

planilha orçamentária contratual, constatou-se o sobrepreço no valor total de R$ 

10.987.930,30 (data base: jan/14). Deste montante, considerando as quantidades 

medidas e pagas até 15ª medição (período 25/04/16 a 24/05/16), somente R$ 

1.934.192,19 (jan/14) se consumaram em superfaturamento. E, caso não sejam 

adotadas providências no sentido de sanear a irregularidade apontada, o dano ao 

erário poderá aumentar, até o final da obra, em mais R$ 9.053.738,11 (jan/14). 

Efetuando a conversão do dano apurado para a UFIR-RJ de 2014 (R$ 

2,5473), tem-se o montante de 759.310,72 UFIR-RJ. 

Achado 2 

Execução de serviços com qualidade deficiente. 

Situação 2 

Serviços de pavimentação executados em desconformidade 
com as especificações do Projeto Executivo, acarretando 
redução da vida útil do pavimento. 

 

Foram escolhidos os Trechos 4 e 5, conforme demonstrado na foto a 

seguir, como possíveis de serem executados ensaios de controle tecnológico, em 

função de já ter sido executado serviço de pavimentação flexível.  



 

485 

 
 

Processo nº 828.645-5/16 
 

Rubrica           Fls. 16 
 

 

A conclusão que se chegou foi a seguinte: 

 Ensaios espessura do revestimento do pavimento flexível: 

A execução do revestimento (CBUQ) em espessura inferior à prevista no 

projeto acarretou a redução da vida útil do pavimento nas áreas de influência das 

amostras em desconformidade. No Trecho 4, houve a redução para 6 anos de 

vida útil e, no Trecho 5 para 5,2 anos, quase a metade da vida útil prevista em 

projeto (10 anos). 

Achado 3 

Sobrepreço por alteração de metodologia executiva. 

a) Situação Encontrada 

Situação 3 

Constatou-se sobrepreço decorrente de alteração da forma de 
aquisição do insumo brita, em razão de serviços orçados com brita 
comercial em vez de brita produzida proveniente da escavação do 
túnel, no valor total de R$7.450.350,08 (data base: jan/14), sendo 
que parte desse sobrepreço converteu-se em superfaturamento 
(R$1.821.592,87), conforme demonstrado no papel de trabalho LVF 
02 (Anexo 4.2.3). 

(...) 

A planilha orçamentária utilizada como parâmetro de pré-projeto para 
fins de definição do orçamento estimado pela EMUSA previa, 
entretanto, nos serviços das disciplinas execução de pavimentação e 
escavação do túnel, a inutilização do material pétreo proveniente das 
escavações, o que vai de encontro aos critérios técnicos de 
engenharia, haja vista tratar-se de material de excelente qualidade, 
com resistência adequada a ser utilizada como matéria prima para 
produção de brita, e que por consequência reduziria de forma 
significativa os custos da obra. 

(...) 

No entanto, constatou-se que os materiais (rocha bruta) provenientes 
da escavação do túnel estavam sendo transportados até um britador 
localizado no emboque do túnel (Cafubá), onde efetivamente 
estavam sendo britados (...). Em outra s palavras, boa parte da brita 
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utilizada na obra não estava sendo adquirida comercialmente como 
previa no orçamento do anteprojeto - base da licitação. Ficou claro, 
portanto, que houve uma inconsistência de ordem técnica na 
formulação do preço total estimado das obras (orçamento do 
anteprojeto), pois um custo significante dos serviços foi embutido na 
planilha orçamentária, sem correspondente ocorrência na execução 
dos serviços, qual seja a compra de brita comercial versus produção 
de brita na obra por meio de equipamento britador, acarretando 
sobrepreço e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em 
desfavor da Administração. 

 

Efetuando a conversão do dano apurado para a UFIR-RJ de 2014 (R$ 

2,5473), tem-se o montante 715.107,32 UFIR-RJ. 

Importante destacar que, caso não sejam adotadas providências no sentido 

de sanear a irregularidade apontada, o dano ao erário poderá aumentar, até o 

final da obra, em mais R$ 5.628.757,21 (jan/14). 

Situação 4 

Constatou-se sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado em 
serviços relacionados ao bota-fora do material proveniente da 
escavação do túnel, decorrente de alteração da forma de aquisição 
do insumo brita, no valor total de R$7.573.868,63 (data base: jan/14), 
sendo que parte desse sobrepreço converteu-se em 
superfaturamento (R$5.477.173,24), conforme demonstrado no papel 
de trabalho LVF 02 (Anexo 4.2.3). 

Explica-se: 

O orçamento do anteprojeto previa que todo o material proveniente 
da escavação dos túneis seria transportado para um local de bota-
fora localizado a uma distância de 20 km. Ademais, além da previsão 
deste serviço de transporte, foram previstos outros serviços 
correlatos, tais como: espalhamento da rocha e descarga de 
materiais em locais autorizados. 

Entretanto, assim como já abordado na Situação 3 do presente 
relatório, constatou-se que boa parte do material escavado 

(123.493,70m³ de rocha) dos túneis foi reaproveitada, sendo britada 

bem próxima ao emboque de saída dos túneis, ou seja, esse volume 
no corte não foi transportado, espalhado e destinado em um bota-
fora. 

Portanto, os serviços de transporte, espalhamento e destinação da 

rocha, que compõem o item contratual 2.3.1 “Execução de túnel 

urbano compreendendo: escavações, tratamentos, reforços, 
alargamentos, emboques, operações de transporte em Bota Fora 
autorizado conforme projeto básico, apresentam quantitativos 
majorados, acarretando sobrepreço. 
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Efetuando a conversão do dano apurado para a UFIR-RJ de 2014 (R$ 

2,5473), tem-se o montante 2.150.187,74 UFIR-RJ. 

Importante destacar que, caso não sejam adotadas providências no sentido 

de sanear a irregularidade apontada, o dano ao erário poderá aumentar, até o 

final da obra, em mais R$ 2.096.695,39 (jan/14). 

Achado 4 

Celebração de aditivo contratual em desacordo aos preceitos 
legais. 

a) Situação Encontrada 

Situação 5 

Itens i, iii e v do Termo Aditivo nº 01/2016 sem comprovação 
técnica justificável. 

(...) 

Conclusão: 

Ante todo o exposto, por meio da análise de cada um dos itens do TA 
nº 01/2016, constatou-se sobrepreço no valor total de R$ 
4.642.373,25 (data base: jan/14), por inviabilidade técnica e legal das 
justificativas apresentadas, não se enquadrando como 
excepcionalidade, fixada nos inc. I e II, § 4º, do art. 9º da Lei Federal 
nº 12.462/2011, para os seguintes itens do referido termo aditivo: i, iii 
e v. 

 

Verifica-se que o Termo Aditivo (TA) nº 01/16, celebrado em agosto de 

2016, é constituído de 6 itens/processos, conforme quadro resumo a seguir: 

 

 

- Quanto ao item i 



 

485 

 
 

Processo nº 828.645-5/16 
 

Rubrica           Fls. 19 
 

Com relação ao item i – valores referentes a custos administrativos entre 

outubro de 2014 e maio de 2015 –, encontra-se apoiado na justificativa de 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior, decorrente da inviabilidade de 

pagamento dos serviços executados e medidos pelo Consórcio executor, haja 

vista a não autorização para os repasses dos valores constantes do Contrato de 

Financiamento das obras de construção do BRT de Niterói, firmado entre o 

Município e a Caixa Econômica Federal, Anexo 3.3.9 - parte 1 de 2. Por esse 

motivo, tais valores teriam sido inseridos posteriormente em contrato, via termo 

aditivo. 

Da leitura dos fatos, verifica-se que a EMUSA, em 25/09/2014, assinou o 

contrato e, no mesmo dia, emitiu a Ordem de Início de Serviços. Entretanto, 

naquela data, a EMUSA só dispunha de Licença Prévia (LP), que não autoriza o 

início das obras, o que só poderia ocorrer com a Licença de Instalação (LI). 

Essa condicionante era do conhecimento da EMUSA, tendo em vista que 

foi firmado o Contrato de Financiamento entre o Município e a Caixa Econômica 

Federal (às fls. 28/54 do Anexo 3.4.1), assinado em 19/11/2013, que em sua 

Cláusula Décima Quinta (Condicionantes Contratuais, item 15.3 – Condições para 

início do Desembolso), assim dispunha: 

 

 

Ficou evidenciado, ao longo da narrativa, que era de conhecimento nítido, 

tanto por parte do Consórcio quanto da Administração Pública, EMUSA, a 

impossibilidade de início das obras. Todavia, efetivamente, nada impedia que 

outras atividades iniciais de projeto, em escritório, pudessem ser iniciadas e 

remuneradas, o que de fato ocorreu. 

Neste sentido, assim concluiu a Equipe de Auditoria: 

No processo EMUSA nº 510/1869/2015, são apresentados por 
diversos ofícios enviados pelo Consórcio Construtor planilhas com 
aquilo que seriam os gastos incorridos para o período de outubro de 
2014 a maio de 2015, período em que, embora estivesse previsto no 
cronograma físico-financeiro da obra, não tendo ocorrido 
simplesmente o pagamento das faturas, foram alegados como custos 
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extraordinários. Não se alega que tais custos de manutenção do 
canteiro administrativo não ocorreram, mas que, como um acordo 
entre Consórcio e EMUSA, foram suportados por ambas as partes, a 
fim de não proceder à rescisão contratual, além de aplicação de 
multa, prevista em contrato pela inexecução dos serviços. 

Por fim, quanto à ausência de comprovação da necessidade de 
aditivação por custos extraordinários de manutenção administrativa 
do canteiro, importa lembrar, conforme consta de CONTROLE DE 
CONTRATO da EMUSA, especificação CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO nº 0412.704-29/2013, Anexo 3.1.4, do efetivo 
pagamento realizado exatamente para os períodos alegados como 
sendo de caráter extraordinário, conforme consta abaixo: 

 

De forma que fica evidente a inaplicabilidade de aditivação em 
função das alegações de gastos extraordinários, porque foi feito o 
pagamento do gasto previsto em proposta do referido processo 
licitatório, e porque houve anuência de ambas as partes envolvidas, 
preferindo esse acordo em detrimento da rescisão contratual, e tendo 
a EMUSA feito pagamento dos valores compreendidos entre outubro 
de 2014 e fevereiro de 2015 por meio de recursos próprios do 
município em forma de contrapartida, processos de medição 
510/0754/2015, 510/0977/2015, 510/1766/15, 510/1793/15, já 
previsto no contrato, além de recursos do contrato de financiamento 
para os meses de março a maio de 2015. 

 

Pelo exposto, concluiu-se que o referido item (i) do Anexo 1 do TA nº 

01/2016 não se enquadra como excepcionalidade, fixada nos incisos I e II, do § 

4º, do art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, portanto, sem base legal, acarretando 

um sobrepreço no valor de R$ 2.397.795,24. 

- Quanto ao item iii 

Este item do TA foi originado pelo processo EMUSA nº 510/1466/2016, 

Anexo 3.3.9 - parte 1 de 2, tendo sido iniciado por meio do Ofício CT. CCCT-
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264/2016, de 28/04/2016, assunto “Acréscimo de Serviços – Laje de Reforço 

Trecho 4”.  

Entretanto, da leitura das justificativas para o referido aditamento, conclui-

se que a necessidade de reforço a ser executado sobre a galeria existente no 

Trecho 4 foi decorrente de serviços mal executados pela empresa F. W. 

Engenharia, que havia sido contratada pelo Município de Niterói anteriormente, 

não havendo culpa do Consórcio construtor, mas sim daquela empresa executora 

dos serviços de drenagem no bairro Cafubá. Tais problemas vieram à tona no 

curto prazo, haja vista a execução das obras do BRT, em que ficou evidente o 

péssimo serviço entregue e recebido pela Administração. 

Pelo exposto, conclui-se que o referido item (iii) do Anexo 1 do TA nº 

01/2016 não se enquadra como excepcionalidade, fixada nos inc. I e II, § 4º, do 

art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, portanto, sem base legal, acarretando um 

sobrepreço no valor de R$ 998.394,60. 

Por estas razões, será contemplada, ao final do presente Voto, a sugestão 

do Corpo Instrutivo pela retificação do Termo Aditivo nº 01/2016, com exclusão do 

valor total estabelecido para o item (iii) indevido, qual seja, R$ 998.394,60.  

Ademais, será sugerida Determinação para que seja instaurado 

procedimento administrativo para cobrança, junto à empresa F.W. Engenharia, 

pelo custo de reforço do serviço no Trecho 4 e para a responsabilização do 

servidor ou servidores que deram causa à aceitação de serviço em 

desconformidade com o contrato. 

- Quanto ao item v 

O Ofício CT. CCCT-248/2016, de 19/04/2016, Anexo 3.3.9 - parte 1 de 2, 

enviado pelo Consórcio construtor, cita, como fundamento para o acréscimo de 

serviços, o Ofício EMUSA D.M nº 018/2016, de 07/05/2016, onde “é solicitado ao 

Consórcio Transoceânica Niterói apresentação de orçamento para a execução 

das redes de drenagem do Trecho 3 e 4 conforme identificado no ofício”, tendo 

sido apresentada planilha orçamentária com preço total de R$ 1.852.013,12.  

Entretanto, os Trechos 3 e 4, localizados no Bairro de Cafubá, em Niterói, 

estão incluídos no escopo do projeto e da obra, não restando dúvida quanto à 
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necessidade de executar serviços de drenagem ao longo destes trechos, ainda 

mais que tais serviços seriam executados ao longo do desenvolvimento do BRT 

Transoceânica.  

Pelo exposto, conclui-se que o referido item (v) do Anexo 1 do TA nº 

01/2016 não se enquadra como excepcionalidade, fixada nos inc. I e II, § 4º, do 

art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, portanto, sem base legal, acarretando um 

sobrepreço no valor de R$ 1.852.013,12. 

Com relação às irregularidades constatadas no Termo Aditivo 01/16, 

verifica-se que, quando da realização da Auditoria, os valores decorrentes 

daquele Termo ainda não haviam sido medidos e pagos. Portanto, não os serão 

objeto de Citação, e sim de Determinação ao atual Presidente da EMUSA para 

que retifique o referido Termo Aditivo, excluindo os itens sem previsão legal. 

Achado 5 

Descumprimento de determinação exarada pelo TCE-RJ. 

a) Situação Encontrada 

Situação 6 

Descumprimento de determinações Plenárias quando da análise 
do Edital. 

Explica-se: 

A contratação para execução das obras da Transoceânica decorreu 
da Licitação RDC nº 01/2014, que tramitou nesta Corte nos autos do 
processo TCE-RJ nº 214.164-9/14, sendo conhecido com 
determinações, conforme Decisão Plenária de 29/07/2014, transcrita 
a seguir:  

VOTO: 

I. Pelo CONHECIMENTO do Edital de Licitação pelo Regime 
Diferenciado de Contratação (RDC) nº 01/2014, com regime de 
execução integrada, encaminhado pela Empresa Municipal de 
Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, e posterior 
ARQUIVAMENTO deste processo, com DETERMINAÇÃO para que 
o Jurisdicionado atenda aos itens abaixo elencados, sob pena 
de nulidade do Edital e dos atos dele decorrentes, comprovando 
o seu atendimento quando do envio do Contrato: 

I.1. Disponibilizar para todos os licitantes a justificativa das 
diferenças nos custos dos subitens ET75050203A (relativo à injeção 
de calda de cimento, com unidade saco de cimento), e SE10100150 
(referente à perfuração com Wagon Drill pesado, diâmetro até 4 ½, 
em granito ou gnais, com unidade em metro), observadas nas 
composições de custos dos itens 05.05.03.02, 05.07.03.02 e 
05.05.03.01, em relação àquela do item 05.07.03.01, onde foram 
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utilizados sempre com as mesmas descrições, ou proceda aos 
ajustes necessários. 

I.2. Disponibilizar para todos os licitantes a justificativa da diferença 
dos custos unitários adotados nos itens 10.2.6.1 e 10.3.6.1 do 
orçamento em relação aos valores cotados ou se compatibilize tais 
custos do fornecimento e instalação de módulo metálico destas 02 
estações, bem como que seja confirmado que todos os licitantes 
receberam os projetos específicos destes itens. 

I.3.  Encaminhar parecer da Assessoria Jurídica aprovando o Edital, 
nos termos do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93. 

I.4. Encaminhar a comprovação da publicação do aviso do adiamento 
da realização da licitação, observando a regra dos incisos II e III do 
artigo 21 da Lei nº 8.666/93. 

I.5. Publicar errata com todas as alterações feitas no ato 
convocatório, observando a regra dos incisos II e III do artigo 21 da 
Lei nº 8.666/93. 

(Grifo nosso) 

(...) 

Dando sequencia, em análise ao Contrato e documentos 
correlacionados enviados pela EMUSA, a Coordenadoria de Exames 
de Editais – CEE verificou o cumprimento das determinações 
plenárias supracitadas, concluindo que 3 (três) determinações (I.1; 
I.2 e I.4) não foram atendidas, conforme exame às fls. 162/164 do 
Processo TCE-RJ nº 228.961-5/14. 

 

Embora a Equipe de Auditoria esteja sugerindo a Comunicação ao 

Presidente da EMUSA, à época da licitação, para que comprove o cumprimento 

dos itens acima, reputo conveniente, neste momento, que o atual Presidente da 

EMUSA preste informações sobre o atendimento integral das determinações 

efetuadas nos autos do processo TCE-RJ nº 228.961-5/14, encaminhando os 

respectivos documentos comprobatórios. 

V) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme destacado anteriormente, inicialmente o orçamento do 

anteprojeto original da Transoceânica, elaborado pela ETECE, totalizava R$ 

395.022.428,88. Em que pese isso, por indisponibilidade orçamentária, a EMUSA 

optou por dividir o orçamento em 2 (duas) fases distintas, sendo a 1ª (primeira) 

fase estipulada em R$ 311.631.595,26, escopo do Contrato nº 51/14 em questão 

e objeto da presente auditoria. Já o valor restante, de cerca de R$ 83 milhões, 

correspondente à 2ª (segunda) fase, seria licitado em momento oportuno.  
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Os trabalhos de campo da Equipe de Auditoria se encerraram com a obra 

de implantação do BRT Transoceânica ainda em andamento. Por esta razão, 

considerando as irregularidades constatadas, bem como os potenciais danos já 

identificados, entendo que se deva dar continuidade à presente Auditoria 

Governamental, visando a identificar a eventual consumação de outros 

danos ao Erário.  

Destaco, ainda, que, do Relatório elaborado pela Coordenadoria de 

Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, consta a informação de que a 

licitação correspondente à 2ª etapa não havia ocorrido até a conclusão dos 

trabalhos de auditoria, em 18/11/2016.  

No entanto, em 20/09/2017, deu entrada nesta Corte de Contas o Edital 

de Licitação por Concorrência Pública Internacional nº 01/2017 (Processo TCE-RJ 

nº 218.636-6/17), no valor estimado de R$ 36.711.620,07, cujo objeto é a 

contratação de empresa para instalação das 11 (onze) estações intermediárias, 

que não foram albergadas pela 1ª etapa contratada.  

Assim sendo, entendo que a continuidade dos trabalhos de campo, por 

meio de futura Auditoria Governamental, deverá abranger como escopo também a 

contratação e execução do objeto do Edital constante do Processo TCE-RJ       nº 

218.636-6/17.  

Além disso, com base nas apurações feitas pela Equipe de Auditoria, 

verifica-se que já é possível quantificar o montante do dano relativo a 

superfaturamento, decorrente de quantitativo inadequado e alteração de 

metodologia executiva. Por esta razão, entendo que já existam elementos 

suficientes para que o presente processo seja convertido em Tomada de Contas 

Ex Officio, com o consequente chamamento aos autos dos agentes públicos 

responsáveis pelo dano apurado, por meio de Citação, bem como do Consórcio 

Constran - Carioca - Transoceânica (CNPJ 21.269.955/0001-19), beneficiário dos 

pagamentos indevidos, em regime de solidariedade. 

Ressalta-que a Equipe de Auditoria, em seus considerandos, destacou a 

existência de dois processos encaminhados a esta Corte, quais sejam: 
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- Processo TCE-RJ nº 13.818-3/16 – constituído do Ofício 

OF/PRM/NIT/AA/Nº 113/16, ref. 1.30.005.000444/2015-03, do Ministério Público 

Federal em Niterói, informando acerca do Inquérito Civil instaurado a partir de 

notícia de possíveis irregularidades no Contrato do BRT Transoceânica e 

solicitando informações a este Tribunal; e 

- Processo TCE-RJ nº 30.878-4/15 – que trata do Ofício PJTCCID nº 

968/15, referente ao Expediente Administrativo MPRJ nº 2015.00763298, da 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, 

solicitando informações sobre a contratação para implantação do BRT 

Transoceânica. 

Em ambos os casos, foram prestadas as informações solicitadas, 

encontrando-se os referidos processos arquivados, devendo-se dar Ciência, 

àqueles órgãos, dos fatos apurados nesta Auditoria.  

Diante do exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a 

proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial 

e 

VOTO: 

I - Pela CONVERSÃO PARCIAL do presente processo em TOMADA DE 

CONTAS EX OFFICIO, conforme dispõe o parágrafo único do art. 12 da 

Lei Complementar nº 63/90, tendo em vista as irregularidades descritas no 

Relatório de Auditoria, com CITAÇÃO, com fulcro no inciso II do artigo 17 

da Lei Complementar Estadual nº 63/90, aos Srs. Lincoln Thomaz da 

Silveira, Diretor de Manutenção da EMUSA, Fabio Queiroz Cupulille, 

Arquiteto, e Sebastião César Farias, Engenheiro, e do Consórcio 

Constran - Carioca - Transoceânica (CNPJ 21.269.955/0001-19), na 

pessoa do seu representante legal, na forma prevista na Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, apresentem defesa, juntando a documentação 

comprobatória que entendam necessária, ou recolham, solidariamente, 

com recursos próprios, ao Erário Municipal de Niterói, os seguintes valores: 
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 A importância de R$ 2.429.718,37 (dois milhões, quatrocentos e vinte e 

nove mil, setecentos e dezoito reais e trinta e sete centavos), equivalente, 

em 2017, a 759.310,72 vezes o valor da UFIR-RJ, tendo em vista a 

atestação indevida de medições e o faturamento contendo quantidades 

superiores às efetivamente executadas, conforme indicado no Relatório de 

Auditoria, Situação 1; 

 A importância de R$ 2.288.271,91 (dois milhões, duzentos e oitenta e oito 

mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), equivalente, 

em 2017, a 715.107,32 vezes o valor da UFIR-RJ, tendo em vista a 

atestação indevida e o faturamento decorrente da alteração da forma de 

aquisição do insumo brita, em razão de serviços orçados com brita 

comercial em vez de brita produzida, conforme indicado no Relatório de 

Auditoria, Situação 3; 

 A importância de R$ 6.880.385,75 (seis milhões, oitocentos e oitenta mil, 

trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), equivalente, 

em 2017, a 2.150.187,74 vezes o valor da UFIR-RJ, tendo em vista a 

atestação indevida e o faturamento de quantitativo inadequado em serviços 

relacionados ao bota-fora do material proveniente da escavação do túnel, 

decorrente de alteração da forma de aquisição do insumo brita, conforme 

indicado no Relatório de Auditoria, Situação 4; 

II - Pela NOTIFICAÇÃO dos Srs. Lincoln Thomaz da Silveira, Fabio 

Queiroz Cupulille e Sebastião César Farias, na forma prevista na Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem razões de defesa, 

juntando a documentação comprobatória que entenderem necessária, para 

a seguinte irregularidade: 

- Atestar indevidamente medições contendo serviços executados em 

desconformidade, referentes às camadas (Capa e Binder) do pavimento 

em revestimento flexível (CBUQ), com espessura inferior à prevista no 

projeto executivo, acarretando redução da vida útil do pavimento, conforme 

o indicado no Relatório de Auditoria, Situação 2; 

III - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Lincoln Thomaz da Silveira, Diretor de 

Manutenção da EMUSA, à época dos fatos, na forma prevista na Lei 
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Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente defesa, juntando a 

documentação comprobatória que entender necessária, para as 

irregularidades a seguir especificadas: 

- Elaborar orçamento adotado no EDITAL RDC nº 01/2014, contendo 

quantidades superiores às efetivamente necessárias, acarretando 

sobrepreço de R$ 10.987.930,30, conforme indicado no Relatório de 

Auditoria,  Situação 1; 

- Autorizar indevidamente a celebração do Termo Aditivo nº 01/2016, 

elaborando justificativas com inviabilidade técnica e legal para os itens i, iii 

e v do referido Termo Aditivo, não se enquadrando como excepcionalidade, 

fixada nos inc. I e II, § 4º, do art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, 

portanto, sem base legal, acarretando um sobrepreço no valor de R$ 

4.642.373,25 (data base: jan/14), conforme indicado no Relatório de 

Auditoria, Situação 5; 

IV - Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Ricardo Frederico Araújo Lanzelloti, 

Presidente da EMUSA, à época dos fatos, e signatário do Termo Aditivo nº 

01/16, na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 

do Rio de Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente razões de defesa, juntando a documentação comprobatória que 

entender necessária, para a seguinte irregularidade: 

- Celebrar indevidamente o Termo Aditivo nº 01/2016, tendo em vista a 

inviabilidade técnica e legal das justificativas apresentadas para os itens i, 

iii e v do referido Termo, não se enquadrando como excepcionalidade, 

fixada nos inc. I e II, § 4º, do art. 9º da Lei Federal nº 12.462/2011, 

portanto, sem base legal, acarretando um sobrepreço no valor de R$ 

4.642.373,25 (data base: jan/14), conforme indicado no Relatório de 

Auditoria, Situação 5; 

V - Pela NOTIFICAÇÃO dos Srs. Marialda Pereira Nunes Barreto, Fabio 

Queiroz Cupulille e Zelma Dellivenneri, membros da comissão 

responsável pela aceitação do anteprojeto elaborado pela ETECE, na 

forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem 
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defesa, juntando a documentação comprobatória que entenderem 

necessária, para a irregularidade a seguir especificada: 

- Aprovar anteprojeto com orçamento contendo serviços com previsão 

inadequada de aquisição de brita comercial, em detrimento da produção no 

canteiro deste insumo, em afronta ao próprio Memorial Descritivo da obra, 

acarretando sobrepreço de R$ 15.024.218,71, conforme indicado no 

Relatório de Auditoria, Situações 3 e 4. 

VI - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Presidente da EMUSA, na forma 

prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro em vigor, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, cumpra as 

determinações a seguir, encaminhando a documentação comprobatória 

das medidas adotadas: 

1 - Acionar o Consórcio Construtor, nas vias administrativa e/ou judicial, 

exigindo o refazimento das camadas (Capa e Binder) do pavimento em 

revestimento flexível (CBUQ), sem ônus ao Erário, nos trechos indicados 

na Situação 2 do Relatório de Auditoria, em que se constatou espessura 

inferior à prevista no projeto executivo, acarretando redução da vida útil do 

pavimento; 

2 - Abstenha-se de realizar qualquer medição e pagamento para os itens i, 

iii e v do Termo Aditivo nº 01/2016. Caso já tenha ocorrido alguma 

medição, quando do recebimento desta Decisão Plenária, adotar medidas, 

sob pena de responsabilização solidária, para o ressarcimento dos valores 

medidos indevidamente, conforme indicado no Relatório de Auditoria, 

Situação 5; 

3 - Adotar medidas, com vistas à retificação do Termo Aditivo nº 01/2016, 

promovendo a exclusão dos itens i, iii e v sem previsão legal, apresentando 

a documentação comprobatória das medidas adotadas, conforme indicado 

no Relatório de Auditoria, na Situação 5; 

4 - Adotar medidas para abertura de processo administrativo, com vistas à 

cobrança, junto à Empresa F.W. Engenharia, dos custos envolvidos no 

serviço de reforço do Trecho 4, conforme item (iii) do Termo Aditivo nº 

01/2016, bem como para apurar responsabilidade de servidor(es) quanto à 
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aceitação e recebimento de serviço de engenharia em desconformidade 

com o contrato alusivo às obras de urbanização do Cafubá, conforme 

indicado no Relatório de Auditoria, na Situação 5; 

5 - Encaminhe os documentos relacionados no Relatório de Auditoria e a 

seguir especificados, referentes a todas as medições do Contrato nº 51/14 

que ocorreram após a presente Auditoria (a partir da 15ª medição), bem 

como outras informações: 

a) Processos de pagamento das medições, incluindo: notas fiscais; 

boletins/planilhas de medições e memórias de cálculo (incluindo todos os 

seus anexos tais como: croquis, diagramas, projetos, levantamentos e 

relatórios fotográficos). Formato de encaminhamento: os documentos 

devem ser enviados em meio eletrônico, ou seja, digitalização dos originais 

em formato pdf. Ademais, as planilhas de medições, as memórias de 

cálculo e a planilha nomeada “Eventograma”, também, devem ser 

entregues em formato editável em Excel, livre de senhas e com todas as 

fórmulas originais; 

b) Planilha atualizada nomeada como “Controle de Contrato”, relacionando 

os valores pagos de todas as medições e as datas de pagamento, no 

mesmo padrão apresentado a equipe de auditoria conforme documento à 

fl. 10 do Anexo 3.1.4. Formato de encaminhamento: apresentar planilha em 

meio eletrônico, ou seja, digitalização dos originais em formato pdf. 

Ademais, apresentar em formato editável em Excel, livre de senhas e com 

todas as fórmulas originais; 

c) Projetos “As Built”. Formato de encaminhamento: os documentos devem 

ser enviados em meio eletrônico, nos formatos pdf. e editável CAD 

(extensão dwg); 

d) Termos de Recebimento Provisório e Definitivo do Contrato, porventura 

existentes. Formato de encaminhamento: os documentos devem ser 

enviados em meio eletrônico, ou seja, digitalização dos originais em 

formato pdf. 

6 - Comprove o atendimento integral das determinações efetuadas em 

Sessão de 29/07/2014, nos autos do processo TCE-RJ nº 214.164-9/14, 
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referente ao Edital RDC nº 01/14, conforme especificado no Relatório de 

Auditoria, Situação 6; 

VII – Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Niterói, na forma 

prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro em vigor, para que tome ciência do inteiro teor do Relatório de 

Auditoria e deste Voto, e adote as medidas que reputar cabíveis; 

VIII – Por DETERMINAÇÃO à Subsecretaria de Auditoria e Controle de 

Obras e Serviços de Engenharia (SSO), para que dê prosseguimento a 

esta Auditoria Governamental, visando a identificar a eventual consumação 

de outros possíveis danos ao Erário, decorrentes de situações não 

abrangidas no item I deste Voto, tendo por escopo as obras de implantação 

do BRT “Bus Rapid Transit” Transoceânica Charitas – Engenho do Mato, 

localizado em Niterói/RJ, bem como a execução do objeto do Edital de 

Licitação por Concorrência Pública Internacional nº 01/2017 (Processo 

TCE-RJ nº 218.636-6/17), referente à instalação das 11 (onze) estações 

intermediárias de passageiros; 

IX - Pela COMUNICAÇÃO ao atual titular da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Modernização da Gestão e Controle de Niterói – SEPLAG, 

na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro em vigor, para que tome ciência do inteiro teor do Relatório de 

Auditoria e deste Voto, e adote as medidas que reputar cabíveis; 

X – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público Federal – MPF, na 

forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro em vigor, dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria 

e deste Voto, em especial ao Procurador da República, Dr. Antônio 

Augusto Soares Canedo Neto, tendo em vista o Inquérito Civil instaurado a 

partir de notícia de possíveis irregularidades no Contrato do BRT 

Transoceânica, ref. 1.30.005.000444/2015-03; 

XI – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público Estadual - MPE, 

na forma prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro em vigor, dando-lhe ciência do inteiro teor do Relatório de 

Auditoria e deste Voto, em especial à Promotoria de Justiça de Tutela 
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Coletiva de Defesa da Cidadania de Niterói, tendo em vista o Processo 

MPRJ nº 2015.01009910; 

XII - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Caixa Econômica Federal, na forma 

prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro em vigor, para ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria e 

deste Voto, tendo em vista o contrato de financiamento entre a CEF 

(agente financeiro) e o Município de Niterói, destinado à implantação do 

BRT Transoceânica; 

XIII - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria Nacional de Transporte e 

Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, na forma prevista na Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro em vigor, 

para ciência do inteiro teor do Relatório de Auditoria e deste Voto, tendo 

em vista que o objeto do Contrato de implantação do BRT Transoceânica 

integra o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, Eixo 

Mobilidade Médias Cidades, no âmbito do Programa de Infraestrutura de 

Transporte e da Mobilidade Urbana - PRÓ-TRANSPORTE. 

XIV – Pela CIÊNCIA ao jurisdicionado, de que o inteiro teor da instrução e 

do parecer do Ministério Público de Contas podem ser consultados 

eletronicamente no site oficial do TCE-RJ na Internet. 

 

Plenário, 

GC-7, em 11/01/2018. 

 

 
RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator  
 


