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A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - Declaro iniciada a 3ª 

Reunião de Audiência Pública Extraordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 

Públicos e Fiscalização. 

Esta reunião foi convocada com a finalidade de ouvirmos representantes do Tribunal 

de Contas da União, do Ministério da Infraestrutura, do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes — DNIT e da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

— ANTT. 

Informo que a reunião ocorre de forma semipresencial. Pode haver Parlamentares 

presentes no plenário e Parlamentares participando de forma virtual, através da 

plataforma Zoom. Os convidados participarão apenas de forma virtual. 

Conforme a Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, no § 1º do art. 138, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2021, 

a Comissão Mista poderá realizar audiência pública com vista a subsidiar as deliberações 

acerca do bloqueio ou desbloqueio de contratos, convênios, etapas, parcelas ou 

subtrechos relativos a subtítulos nos quais forem identificados indícios de irregularidades 

graves. 

Por este motivo, esta Comissão convocou esta audiência pública com a finalidade 

de ouvir representantes de órgãos gestores e do Tribunal de Contas da União, para 

discutir os indícios de irregularidades graves do tipo IGP apontados pelo Tribunal de 

Contas da União por meio do Acórdão nº 2.833, de 2020-TCU/Plenário, sob a 

responsabilidade de diversos órgãos e entidades.  

Hoje ouviremos os representantes do Ministério da Infraestrutura, da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres — ANTT e do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes — DNIT. 

Para o melhor ordenamento dos trabalhos, comunico que, de acordo com o 

estabelecido no art. 93, inciso II, combinado com o art. 89, inciso I, do Regimento Interno 

do Senado Federal, os palestrantes disporão de 10 minutos, prorrogáveis, para sua 

exposição, e, de acordo com o art. 94, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, os 

membros da Comissão poderão, terminada a apresentação, interpelar os oradores 

exclusivamente sobre a exposição. 

Conforme estipulado no art. 94, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do Senado 

Federal, combinado com art. 256, § 5º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
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os Srs. Parlamentares inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-lo 

estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os 

interpelados igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo prazo de 3 

minutos. 

A lista de inscrição para o debate está aberta. 

Iniciaremos com as exposições sobre a Ferrovia Transnordestina. 

Solicito aos participantes que se apresentem antes de iniciarem a fala. Digam, por 

favor, o nome e o cargo. 

Passo a palavra ao representante do TCU, o Sr. Rherman Radicchi Teixeira Vieira, 

para fazer as suas observações. (Pausa.) 

A SRA. MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA - Boa tarde, Deputada Flávia 

Arruda. 

Aqui é a Maria Alice, da ANTT. Vou apresentar a senhora ao nosso Diretor-Geral, o 

Dr. Alexandre Porto, que fará a exposição. Vou apresentar também a equipe que vai fazer 

a explanação, a apresentação da ANTT. 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Boa tarde a todos. 

Eu entendi que a Deputada Flávia Arruda, Presidente da Comissão, deu a palavra 

ao representante do TCU, o Dr. Rherman. Então, deixaremos a palavra com o Rherman, 

e, oportunamente, a agência falará, quando a Presidente permitir. 

A SRA. MARIA ALICE NASCIMENTO SOUZA - O.k. Desculpe-me. 

O SR. RHERMAN RADICCHI TEIXEIRA VIEIRA - Boa tarde a todos. 

Peço permissão para compartilhar uma breve apresentação que fiz. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a Presidente e os demais Parlamentares 

e as autoridades presentes. 

Quero agradecer por esta oportunidade que é dada ao Tribunal de Contas da União, 

de apresentar o resultado dos trabalhos. 

Hoje estou à frente de uma das diretorias responsáveis por ferrovias aqui no TCU, a 

SEINFRAPORTOFERROVIA, a Secretaria responsável pela fiscalização da infraestrutura 

portuária e ferroviária. 

Hoje vou fazer uma breve apresentação sobre a Ferrovia Transnordestina — Malha 

II. 
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Esse é o mapa da Ferrovia Transnordestina — Malha II, o trecho que está em 

execução. É uma ferrovia de aproximadamente 1.750 quilômetros, que passa por 81 

Municípios, desde o Município de Eliseu Martins, no Estado do Piauí, até o Porto do 

Pecém, no Estado do Ceará, e o Porto de Suape, no Estado de Pernambuco. 

Um dos processos que tratam dessa ferrovia no tribunal é o TC 012.179/2016-7. Ele 

foi originado a partir de uma representação do Ministério Público junto ao TCU e trata de 

alguns indícios de irregularidades que constam na apresentação. 

O primeiro indício que foi abordado nesse processo trata da construção dessa 

ferrovia, que foi entregue sem prévia licitação à concessionária que explorava a Malha 

Nordeste. Verificou-se que foi dada uma autorização à concessionária, por meio de uma 

resolução, sem a realização de prévia licitação. 

O segundo indício de irregularidade trata da precariedade, informalidade e 

imprecisão dos projetos da obra, aliados também à imprecisão do orçamento da obra. 

Verificou-se que a construção foi iniciada antes mesmo da aprovação dos projetos do 

empreendimento, sem a verificação da consistência dos projetos. Aliada a isso, houve a 

imprecisão do orçamento da obra. A estimativa inicial do valor da obra foi amplamente 

superada. Inicialmente, havia a previsão de 4,2 bilhões, e atualmente essa estimativa 

supera os 11 bilhões. 

Outro ponto verificado, outro indício de irregularidade, foi o descompasso entre a 

execução física e a execução financeira da obra. A execução financeira é mais avançada 

que a execução física. 

Além disso, também se verificou que havia indicativos da baixa qualidade dos 

serviços executados. Alguns relatórios apontam baixa qualidade dos trilhos da obra, além 

de trincas na plataforma de aterro, por exemplo. 

Os últimos pontos são a desfiguração da equação econômico-financeira 

estabelecida por ocasião da celebração do contrato original de concessão e a 

prorrogação indevida da vigência da concessão. Houve uma alteração do contrato original 

que foi realizado com base nessa resolução da ANTT. Essas alterações foram realizadas 

sem estudos que justificassem o interesse público na prorrogação e que comprovassem a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

Por conta desses indícios de irregularidades, foi prolatado o Acórdão nº 67, de 

2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, e foi determinado aos entes 
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públicos com participação no empreendimento que se abstivessem de destinar recursos, 

a qualquer título, para as obras de construção da Ferrovia Transnordestina — Malha II. 

Bom, em relação à Transnordestina, seria isso, Presidente. Eu agradeço a atenção. 

A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - Obrigada. 

Eu passo a palavra ao representante do Ministério da Infraestrutura. 

Eu pediria que se apresentasse antes, que falasse o nome e o órgão antes do início 

da fala. 

O SR. MARCOS KLEBER RIBEIRO FELIX - Boa tarde a todos. 

O meu nome é Marcos Kleber, sou Assessor Especial do Ministro da Infraestrutura. 

Eu queria também fazer uma breve apresentação sobre a Transnordestina e uma 

recapitulação do histórico que nós possuímos sobre ela. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

A Transnordestina é hoje o maior problema para resolver dentro do Ministério da 

Infraestrutura. Ela nasce de uma concessão que foi feita na década de 90, em 1997, 

quando houve o leilão da Malha Nordeste, de toda a malha ferroviária ao norte do Rio São 

Francisco, e que formou a Companhia Ferroviária do Nordeste. Inicialmente, ela possuía, 

além da malha, alguns segmentos cuja exploração era opcional para a concessionária, 

mas eram obrigações do Governo — uma ligação dentro do Estado do Ceará e uma 

ligação para o Polo Juazeiro-Petrolina, para uma conexão com a malha da FCA — 

Ferrovia Centro-Atlântica, na Bahia. 

Em 2004, a concessionária, então, pleiteia à ANTT a execução dessa obra. Esse 

pleito foi estudado na agência, e foi autorizada a elaboração de um projeto para ele. 

Depois de um estudo na agência, com a participação, depois, de um financiamento da 

ADENE, a atual SUDENE, isso veio a se tornar a malha de 1.728 quilômetros que é a 

Nova Transnordestina. Seria, então, um novo segmento ferroviário, porque estaria sendo 

construído numa bitola diferente daquela da Malha Nordeste. A Malha Nordeste era 

totalmente feita na bitola de 1 metro, e essa nova ferrovia seria feita na bitola de 1,60 

metro, uma bitola larga, uma bitola diferente. 

Em 2008, a CFN passa, então, a adotar o termo "Transnordestina". Em 2013, 

acontece a cisão da concessão, quando foram criadas as duas malhas. A Malha I 

continuaria sendo aquela malha anterior do processo licitatório, e a Malha II seria a Nova 
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Transnordestina, seriam os novos ramais que o concessionário faria, que ele já tinha o 

direito de fazer em parte no processo original dele. 

Em 2017, esse assunto foi analisado pelo TCU, quando aconteceram as 

recomendações que já foram apontadas pelo auditor: de suspensão dos investimentos na 

malha até que fossem apresentados todos os projetos e de inclusão dos estudos 

geotécnicos solicitados pela agência à concessionária. Em seguida, o próprio Plenário fez 

uma edição no acórdão, para que os estudos passassem por deliberação da Corte de 

Contas, para que fossem permitidos novos investimentos na malha. 

Em 2018, houve tratativas na agência para a análise do caso. Em 2019, a agência 

chegou a instaurar um processo de caducidade do empreendimento, que veio a gerar, 

posteriormente, a caducidade tanto da Malha I quanto da Malha II. 

Ainda em 2019, em agosto, o concessionário resolveu retomar o empreendimento, 

com capital próprio. Então, ainda em respeito ao que estava sendo deliberado pela Corte 

de Contas, que vedava a aplicação de recursos de fundos do Tesouro e da VALEC, que 

era uma sócia do empreendimento, a concessionária passa a fazer, ela própria, 

investimento na malha. Ela faz um investimento nos ramais do Ceará e do Piauí e 

apresenta, ao final de 2019, parte dos projetos. A agência ainda encontra algumas não 

conformidades na documentação. Em 2020, a agência conclui o seu processo e 

recomenda a caducidade da malha. Essa proposta de caducidade é recebida aqui no 

Ministério da Infraestrutura, onde nós passamos à análise. Estamos analisando as duas 

caducidades, tanto a da Malha I quanto a da Malha II. Agora em 2021, a VALEC, que era 

a acionista minoritária do empreendimento, da nova malha, da malha de bitola larga, fez a 

contratação de um estudo para avaliar o empreendimento e verificar se existe alguma 

solução divergente, que não seja a caducidade do empreendimento, se há como resolver 

essa questão. 

Em resumo, o que nós temos hoje dentro do Ministério é que os processos da 

Ferrovia Transnordestina estão aqui conosco, com a recomendação de caducidade feita 

pela agência. Sobre a VALEC, nossa entidade do setor está analisando se existe outro 

caminho, que não a caducidade da Ferrovia Transnordestina, além do que o acórdão do 

TCU tem sido respeitado no sentido de que não estão sendo aplicados recursos públicos 

no empreendimento. Todo o empreendimento que está em obras hoje está sendo 

custeado com capital próprio. 
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Inicialmente, era isso o que eu queria mostrar. (Pausa.) 

A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - O senhor concluiu, Sr. 

Marcos? 

O SR. MARCOS KLEBER RIBEIRO FELIX - Sim, concluí. 

Era só isso, inicialmente, o que eu queria mostrar. 

A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - Muito obrigada. 

Agora eu passo a palavra ao representante da ANTT. 

Por favor, antes de iniciar a fala, apresente-se. 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Boa tarde, Deputada Flávia Arruda, Presidente da 

Comissão. 

Meu nome é Alexandre. Estou atualmente na Diretoria-Geral da ANTT. 

Estamos aqui com dois representantes da nossa área técnica: o Gilson, que é o 

Superintendente da área ferroviária, e a Claude, que é Superintendente Substituta da 

área de rodovias. 

Com relação à Transnordestina, eu passo a palavra para o Gilson, para que ele 

possa trazer os esclarecimentos no tocante às medidas adotadas pela ANTT em relação 

à decisão do Tribunal de Contas da União, no que concerne à Transnordestina. 

Gilson, por favor. 

O SR. GILSON GONÇALVES DE MATOS - Boa tarde a todos. 

Cumprimento a Deputada Flávia Arruda, Presidente desta Comissão, os demais 

representantes do Poder Legislativo, assim como os colegas dos demais órgãos aqui 

presentes. 

Acho que boa parte das informações acerca do processo já foi levantada aqui, tanto 

pelo Rherman, que é do Tribunal de Contas, quanto pelo Marcos Felix, do Ministério da 

Infraestrutura. 

O que nós gostaríamos de reforçar é que a agência fez uma recomendação, como 

já ressaltado aqui, a de caducidade da concessão, em março do ano passado. Isso está 

por ser deliberado pelo Ministério da Infraestrutura. Existe uma estimativa preliminar de 

indenização em favor da concessionária, o que também foi levantado aqui. 

Especificamente sobre o Acórdão 67/17, a concessionária apresentou os projetos à 

ANTT ainda ao final de 2019, em dezembro de 2019 mais precisamente, buscando a 

regularização da situação, e a agência, desde então, tem empreendido as tratativas no 
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sentido de validar o orçamento regulatório. Como estamos falando de uma ferrovia, 

conforme já ressaltado aqui, de aproximadamente 1.750 quilômetros, que passa por 81 

Municípios, existem tratativas frequentes com a concessionária no sentido de aprimorar a 

qualidade do projeto e de que a concessionária venha a atender integralmente o 

normativo da agência. Então, estamos dando continuidade a essas tratativas, caminhando 

para o final desse trabalho. A expectativa da agência é de deliberar sobre a matéria até 

meados deste ano. 

Eu acho que, além das informações já trazidas aqui, era isso o que eu gostaria de 

ressaltar. 

No Acórdão 2.833/20, as obras não estão indicadas como obras com irregularidades 

graves, mas, sim, como obras com medida acautelatória em vigor, por força do Acórdão 

67. Como já ressaltado, a agência está em tratativas junto à concessionária no sentido de 

buscar todos os elementos de projeto para a validação do orçamento regulatório, bem 

como as variantes do projeto. 

Retorno a palavra ao Alexandre. 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Antes de devolver a palavra para a Deputada Flávia 

Arruda, a Presidente da Comissão, eu acho que é importante também mencionar que, em 

diversas oportunidades, sempre que a agência é convidada a participar desse assunto, 

temos dito que a Transnordestina não deveria estar como IGP, uma vez que não há 

recursos do Orçamento da União sendo empregados, apenas o financiamento por 

entidades públicas. Já temos trazido isso em diversas oportunidades. Mesmo assim, a 

Transnordestina permanece no acompanhamento como IGP. 

É importante destacar também que, nesse processo, em função do inadimplemento 

da obra pela concessionária, a agência propôs a decretação da caducidade da 

concessão, que está em análise no Ministério da Infraestrutura. 

Com relação à cautelar do Tribunal de Contas que impede a utilização de 

financiamento público para a consecução da obra, a cautelar pede que o projeto executivo 

seja analisado, para que todos conheçam o valor remanescente da obra. Nós 

recepcionamos os projetos executivos, que estão em análise na nossa unidade técnica, e 

acreditamos que até o final de maio, no mais tardar em junho, teremos a conclusão dessa 

análise, para saber exatamente qual é o valor final remanescente para a conclusão da 

obra. 
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São essas as considerações da ANTT. 

Retorno a palavra à Deputada Flávia Arruda, Presidente da Comissão. 

A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - Muito obrigada, Dr. 

Alexandre. 

Eu gostaria, antes de iniciar o debate, de consultar os representantes dos órgãos 

gestores e do TCU sobre se querem fazer questionamentos uns para os outros. 

O SR. RHERMAN RADICCHI TEIXEIRA VIEIRA - Sra. Presidente, da minha parte, 

nada a acrescentar. 

Obrigado. 

A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - Obrigada. 

Então, eu vou fazer uma pergunta ao representante do TCU: existe decisão de 

mérito do tribunal sobre a validade jurídica da própria concessão do trecho da Malha II, 

em 2005, sem licitação, cuja discussão foi iniciada no Acórdão 67/17, do TCU, no 

plenário? 

O SR. RHERMAN RADICCHI TEIXEIRA VIEIRA - Sra. Presidente, não existe essa 

decisão ainda. Uma das últimas informações que constam nos autos é um pedido da 

SUDENE, de avaliação por lotes. O Ministro Relator submeteu à análise da unidade 

técnica e ainda não tem o pronunciamento da unidade técnica. 

A SRA. PRESIDENTE (Flávia Arruda. Bloco/PL - DF) - Obrigada. 

Para o Ministério da Infraestrutura: pelo que entendemos das respostas trazidas, 

não houve decisão do Ministério sobre a recomendação feita pela ANTT, de decretação 

da caducidade da concessão de ambas as malhas da Transnordestina. Essa ausência de 

decisão não aumenta as incertezas sobre o projeto da malha nova? Por que não houve 

ainda deliberação? Qual é a decisão tomada, especificamente em relação à concessão da 

Malha II da Transnordestina, haja vista que desde 10 de março de 2020 há proposta da 

ANTT de caducidade da referida concessão? 

O SR. MARCOS KLEBER RIBEIRO - Não, realmente não houve. A decisão ainda 

não foi tomada porque ainda não temos essa resposta da consultoria contratada por meio 

da VALEC, a respeito da malha — se existe alguma solução, que não a caducidade. Essa 

solução pode gerar um custo muito elevado para a União. Existe a estimativa de 8 bilhões 

de investimento, que deve ser amortizado, que não foi amortizado pelo empreendedor, e 

ainda haveres que o empreendedor teria na Malha I. Então, ainda há um ajuste de contas 
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que precisa ser calculado e uma solução que precisa ser estudada, para vermos se existe 

uma alternativa para esse fim. Enquanto essa solução não for estudada, não vamos tomar 

essa decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Ao representante da ANTT: 

ofício de resposta da agência informou que os projetos entregues pela concessionária 

tinham problemas, e não foram aceitos como adequados para a caracterização da obra 

pretendida. Pedimos que detalhem um pouco as insuficiências encontradas e em que 

proporção o material recebido é considerado inadequado para a aprovação. Já há uma 

definição quanto ao orçamento estimado da obra? Qual seria o montante necessário para 

a sua finalização? Quanto desse montante caberá à concessionária e quanto será de 

responsabilidade de entes públicos? 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Agradeço a pergunta. 

Gilson, fique à vontade para complementar, se necessário. 

Realmente, quando recepcionamos os projetos executivos da concessionária, vimos 

que havia incompletudes neles e notificamos a concessionária, para que fizesse a 

complementação. Isso foi feito ao longo de alguns meses atrás. Hoje a agência tem 

condição realmente de concluir a análise com relação ao valor remanescente da obra. 

Esse trabalho está em execução já há 2 meses na unidade técnica. Esperamos concluí-lo 

no final de maio, início de junho, quando, aí sim, conheceremos realmente o valor final 

para a conclusão da ferrovia. 

O SR. GILSON GONÇALVES DE MATOS - Perfeito, Alexandre. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - O.k. 

Vamos passar a falar agora das obras de construção da BR-040-RJ — Rio de 

Janeiro. 

Solicito aos participantes que se apresentem, antes de iniciarem a sua fala, que 

digam o nome e o cargo que ocupam. 

Passo a palavra ao representante do Tribunal de Contas da União, o Sr. Fábio 

Augusto Amorim. 

Por favor. 

O SR. FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM - Boa tarde, Sr. Presidente. 
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Meu nome é Fábio Amorim, represento aqui a unidade técnica do Tribunal de 

Contas da União, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação 

Civil, na função de Subsecretário. 

Eu tenho uma apresentação, que gostaria de compartilhar com todos. 

Aproveito para agradecer a oportunidade, em nome do tribunal, de participar desta 

Comissão e de contribuir com ela. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

O.k. Vamos falar, então, das obras de construção da BR-040. 

No próximo eslaide temos uma visão geral do empreendimento. Essa obra também 

é conhecida como Nova Pista de Subida da Serra de Petrópolis. Ela liga a Baixada 

Fluminense, mais ou menos nas proximidades de Duque Caxias, de Xerém, a Petrópolis. 

O trecho é de aproximadamente 20 quilômetros, dividido em 5 lotes. Essa obra foi 

fiscalizada pelo tribunal nos anos de 2015 e 2016 — concluímos a auditoria nesse ano. 

Desde então, o tribunal vem apresentando à Comissão as indicações de irregularidades 

graves, com a recomendação de paralisação do empreendimento. 

Essa obra é conduzida a partir do contrato de concessão existente na rodovia, no 

trecho entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, administrado pela CONCER. O valor total do 

empreendimento de que estamos falando aqui, em termos de recursos da União, está em 

torno de 1 bilhão e 400 milhões. A execução física da obra na época em que a auditoria 

foi realizada era de cerca de 35%. A materialidade das irregularidades de que nós 

estamos falando aqui, nesse empreendimento, é de algo em torno de 400 milhões de 

reais, entre sobrepreço e superfaturamento da obra. 

Então, aqui estão as três irregularidades elencadas na fiscalização. Eu vou procurar 

explicar rapidamente o contexto de cada uma delas. 

As obras de construção da Nova Subida da Serra já estavam previstas no contrato 

de concessão. Havia uma verba, à época, destinada à execução dessa obra. Com a 

elaboração do projeto, essa verba se mostrou insuficiente. Então, a agência, em 2014, 

assinou um termo aditivo a esse contrato de concessão, em que calculou a necessidade 

de um investimento adicional, algo em torno de 1 bilhão de reais, a preços de 2016, época 

em que foi feita a fiscalização. Acontece que esse valor foi calculado com base no 

Sistema de Custos Rodoviários do DNIT, ou seja, seria o preço máximo aceito pela 

administração para a execução de uma obra com recursos federais. Todavia, o termo 
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aditivo pactuado pela ANTT — e, na oportunidade, ela se comprometeu a efetuar o 

pagamento por esse investimento adicional de valores, em torno de 1 bilhão e 400 

milhões, a preços de 2016. Essa diferença chamou a atenção, à época, da auditoria e do 

tribunal. Após a realização dos trabalhos, nós verificamos que esse valor de 1 bilhão e 

400 milhões estava bastante sobreavaliado, em função de irregularidades encontradas no 

cálculo elaborado pela agência na oportunidade. Os valores encontrados, à época, eram 

de 270 milhões de reais de sobrepreço, em função disso aí. 

Também foi encontrada irregularidade no orçamento das obras, um sobrepreço de 

algo em torno de 130 milhões de reais na época. 

A terceira irregularidade foi relatada no processo. São as deficiências encontradas 

no projeto executivo do empreendimento. Nós avaliamos, à época, que o projeto 

executivo não trazia elementos suficientes e com grau de precisão adequado para a 

avaliação do custo da obra, não assegurava a existência dos elementos necessários à 

execução da obra. É um projeto pouco detalhado para o que se dizia projeto executivo. E 

também encontramos o projeto em desacordo com algumas normas técnicas pertinentes. 

Pois bem, de lá para cá — a primeira deliberação do Tribunal em acórdão foi em 

2017 —, alguns acórdãos foram proferidos no sentido de avaliar as medidas corretivas e a 

adoção de providências por parte da ANTT, para que o Tribunal pudesse recomendar a 

liberação dessas obras. 

A deliberação mais recente é a do ano de 2020, o Acórdão 2903. Isso vem desde 

2018. Ali estão elencadas diversas medidas corretivas para ANTT, tendo em vista a 

liberação dessas obras. 

Ao que temos acompanhado, essas medidas corretivas estão sendo adotadas pela 

Agência, mas ainda sem uma conclusão a respeito. Então, as questões vão desde 

sobrepreço e correção do projeto até à avaliação do que efetivamente foi realizado na 

obra e aos detalhamentos pertinentes em relação ao orçamento. 

Para concluir, esse aqui é um relatório ainda nesse contexto da adoção de 

providências por parte da ANTT. Foi contratada a Universidade Federal de Santa Catarina 

para emissão de um parecer, um estudo. 

A conclusão do relatório, ao qual tivemos acesso, mostra que o orçamento do 

projeto mais recente, que é o projeto de 2018, apresentado pela concessionária à época, 

tinha um valor total de 906 milhões de reais. E o relatório apresentado pela Universidade 
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Federal de Santa Catarina indica incorreções, tanto em termos do projeto, quanto em 

termos do orçamento. Segundo o relatório da universidade, a obra em si custaria algo em 

torno de 545 milhões de reais, só na parte de execução.  

De certa forma, esse relatório corrobora a percepção inicial que tivemos de 

sobrepreço, se compararmos aqui os dois orçamentos. E o relatório é também bastante 

preciso no detalhamento das inconsistências de projeto que precisam ser corrigidas para 

o empreendimento ser reiniciado. 

Então, seriam essas minhas contribuições iniciais, Presidente. Eu fico à disposição 

para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. 

Obrigado, mais uma vez. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Agradeço suas palavras, Sr. 

Fábio. 

Dando sequência à nossa reunião, eu passo agora a palavra ao representante da 

ANTT. 

Peço, por favor, que se identifique antes de iniciar a fala. 

Obrigado. 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Boa tarde. Sou Alexandre Porto, servidor da ANTT e, 

hoje, estou na Direção-Geral como substituto. 

Eu vou passar a palavra para a Claude Ribeiro, nossa Superintendente substituta, 

para falar sobre esse assunto, para que ela apresente os esclarecimentos com relação às 

ações da ANTT frente às decisões do Tribunal de Contas da União.  

Claude, por favor. 

A SRA. CLAUDE RIBEIRO - Obrigada, Diretor. 

Boa tarde a todos, Deputados, colegas do TCU e do Ministério. 

Eu acho que a apresentação do representante do TCU resumiu bem o processo. 

Como o colega do Ministério falou que a Transnordestina era o maior problema do 

Ministério, acho que a CONCER hoje, na SUROD — Superintendência de Infraestrutura 

Rodoviária, também é o nosso maior problema.  

A CONCER é uma concessionária do Grupo Triunfo, responsável por um trecho de 

180 quilômetros entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. No âmbito geral, essa 

concessionária tem demonstrando grande índice de inexecução contratual, tanto que a 
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área técnica recomendou a caducidade desse contrato antes do termo de encerramento. 

Esse processo de caducidade hoje encontra-se na Diretoria Colegiada. 

Sobre essa obra específica, ela foi objeto do 12º Termo Aditivo. Ela tem grandes 

problemas realmente, como o TCU apontou, mas temos trabalhado para sanar essas 

questões. 

Ela também é objeto de processo judicial. Então, a perícia da obra foi concluída pelo 

LabTrans, da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesse momento, a área técnica 

está apreciando e fechando esse valor. 

A parte do fluxo de caixa, aquela que o Sr. Fábio Amorim apontou, já foi corrigida 

nas nossas revisões. Ela foi corrigida na 14ª Revisão Ordinária da Agência. Então, essa 

parte já foi corrigida. 

A questão do valor da obra é a parte mais complexa, e o TCU está fazendo o 

acompanhamento. Além do valor da obra, também temos que identificar o que foi 

executado e o que não foi executado. Então, também há essa parte que temos de separar 

desse valor para chegar a esse cálculo do que deve ser ou não indenizado à 

concessionária e assim fazer esse encontro de contas. 

A ANTT está trabalhando no encerramento do contrato. O contrato se encerrou 

agora, em 28 de fevereiro de 2021. Nós temos uma comissão de encerramento que está 

apurando todos os haveres e os deveres, calculando a vida útil de pavimento, tudo o que 

tem que ser levantado para o encontro de contas para a concessionária, dentre eles há 

essa questão da obra do túnel. 

Agora, em 25 de fevereiro, nós fomos surpreendidos por uma decisão liminar que 

mantém a concessionária no trecho. Essa decisão liminar, nesse processo judicial, veio 

acompanhada também de uma perícia judicial que trata desse valor de indenização da 

concessionária, que tem que ser reequilibrado, inclusive o valor da obra. Então, nós 

temos até o dia 5 de abril para apreciar essa perícia e respondê-la.  

Nós temos todas essas informações, todos esses levantamentos de valores 

diferentes. A tendência é que eles estejam convergindo. Nós estamos tentando chegar a 

uma convergência desses valores para caminhar para o encerramento desse contrato. 

Eu acho que é isso. Se houver alguma informação adicional de que os senhores 

precisem, eu fico à disposição. 

Eu devolvo a palavra ao Sr. Diretor. 
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O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Esta Mesa agradece as suas 

palavras. 

Eu gostaria de perguntar aos representantes dos órgãos se há o interesse de 

fazerem perguntas entre si. 

O SR. FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM - Da minha parte, não, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Por parte da ANTT, há alguma 

pergunta? 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Sr. Presidente, eu acho que trouxemos os 

esclarecimentos pela nossa unidade técnica e não temos nada a acrescentar. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - O.k. Dando sequência, eu 

gostaria de abrir a fase das perguntas, fazendo o seguinte questionamento: a concessão 

da rodovia encerrou-se em 28 de fevereiro de 2021. Como está sendo feita a gestão da 

operação do atual pedágio? Foi assumida pelo DNIT, por outra empresa ou continua 

provisoriamente com a concessionária anterior?  

Por gentileza, a representante da ANTT pode responder. 

A SRA. CLAUDE SOARES - Sr. Deputado, sobre o assunto, nós temos três 

concessões que encerraram agora em 2021 e estão em estudo para a nova relicitação 

aqui pela nossa Superintendência de Concessões. A orientação do Ministério da 

Infraestrutura foi que fossem prorrogadas a Dutra e a CRP, até o período de conclusão 

dos estudos, e que a CONCER fosse devolvida e passasse a ser operada pelo DNIT até a 

conclusão desses estudos. Então, esse é o encaminhamento que a Agência está dando. 

Nós fizemos todo o período de transição, pedimos o plano de desmobilização para a 

concessionária, todos os procedimentos para o encerramento do contrato e devolução 

para o DNIT no dia 28 de fevereiro. Mas, como mencionei, no dia 25 de fevereiro, a 

concessionária obteve uma liminar judicial para continuar no trecho. Então, hoje o trecho 

continua sendo operado pela CONCER, por meio de uma decisão judicial. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Então, continua na conservação 

e na operação da concessionária por decisão judicial. 

Obrigado pelas palavras. 

Vamos passar à próxima obra.  

Eu gostaria que os participantes novamente se manifestassem. É uma obra no 

nosso Rio Grande do Sul, a BR-290. 
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Tem a palavra o representante do TCU, o Sr. Fábio Amorim, para fazer as suas 

observações. Por gentileza, Sr. Fábio. 

O SR. FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM - Obrigado, Presidente. 

Eu vou compartilhar outra apresentação aqui para facilitar a explanação. 

Pois bem, vamos falar das obras de ampliação de capacidade da BR-290, no Rio 

Grande do Sul. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Eu coloquei essa foto para que se possa visualizar do que se trata o 

empreendimento. Basicamente, trata-se da construção de novas faixas de tráfego, 

chamadas de quartas faixas. Então, essas faixas mais centrais do trecho da rodovia foram 

construídas em substituição ao canteiro central que antes existia. 

A obra se encontra concluída na sua concepção principal, que são as faixas 

adicionais de tráfego. Restaram algumas obras acessórias que não foram realizadas à 

época por problemas de desapropriação. E a fiscalização empreendida pelo Tribunal 

remete ao ano de 2017, oportunidade em que foi realizada uma auditoria in loco pela 

unidade técnica. 

Apresento aqui alguns dados sobre o empreendimento. Ele foi executado de forma 

muito semelhante à obra anterior que debatemos. Foi executada dentro um contrato de 

concessão que hoje se encontra encerrado. Era o contrato de concessão administrado 

pela CONCEPA. O valor do empreendimento é de 248 milhões de reais, e, à época da 

fiscalização, a execução física era de 88,12%. A materialidade das irregularidades que 

foram encontradas à época somam algo em torno de 91 milhões de reais, a preços de 

2016.  

As irregularidades que foram indicadas à Comissão são essas quatro relatadas: 

superfaturamento no cálculo da remuneração das obras; superfaturamento nos preços do 

orçamento; superfaturamento em determinado serviço de compensação ambiental; e 

superfaturamento no transporte de material para bota-fora. Eu vou sucintamente explicar 

cada um dos achados. 

O processo original é o TC 010.370/2016-1, Relatório de Auditoria, que 

posteriormente se converteu em tomadas de contas especial, que está em curso no 

Tribunal. 
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Então, de forma bastante semelhante à Subida da Serra de Petrópolis, o termo 

aditivo no contrato de concessão da CONCEPA foi firmado também em 2014. Na 

oportunidade, em termos de orçamento de obras, foi calculado algo em torno de 192 

milhões de reais como valor necessário para a sua execução, de acordo com os custos 

do sistema do DNIT, que são os preços máximos aceitos pela administração. Porém, no 

termo aditivo pactuado entre a concessionária e a ANTT, a Agência comprometeu-se a 

remunerar a concessionária por um valor bastante superior, algo em torno de 233 milhões 

de reais, a preços de 2013. Portanto, houve uma diferença de 40 milhões de reais, o que 

à época chamou a atenção da equipe, e o Tribunal resolveu fazer uma auditoria nesse 

empreendimento por conta inicialmente dessa diferença.  

A primeira irregularidade então encontrada está no valor pactuado entre Agência e a 

concessionária para remuneração das obras. Nós identificamos também irregularidades 

semelhantes à obra anterior no cálculo do fluxo de caixa marginal, que fundamentou o 

termo aditivo.  

Encontramos também irregularidades no preço da obra, de acordo com a avaliação 

feita pela equipe de auditoria. 

Posteriormente, ainda no curso do processo, nós indicamos outra irregularidade. 

Essa irregularidade foi relatada a partir de documentos compartilhados pela Polícia 

Federal com o TCU, por meio de autorização judicial. A partir disso, nós pudemos reforçar 

as evidências constantes no processo.  

Identificamos irregularidades de superfaturamento em determinado serviço de 

compensação ambiental. Aqui há uma foto do nosso relatório do serviço de implantação 

de telas de passagem de fauna à época. A Agência havia pagado um valor próximo a 1,4 

milhão de reais por esse serviço, só que a avaliação feita no curso do processo 

demonstrou que o valor desses serviços não passam de 242 mil reais.  

A quarta irregularidade consiste no superfaturamento do serviço de transporte de 

material de bota-fora, um serviço para a execução das atividades de terraplanagem, de 

aterro na quarta faixa.  

O que nós também notamos, com os documentos compartilhados pela Polícia 

Federal, foi que houve possíveis fraudes nos levantamentos topográficos apresentados 

pela concessionária à ANTT.  
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Aqui há uma figura do nosso relatório, em que demonstramos as coordenadas 

topográficas apresentadas pela concessionária para justificar o volume de bota-fora. 

Porém, o que nós vimos foi uma adulteração das cotas do terreno original. O terreno 

original, que antes deveria ser aproximadamente esta linha aqui, foi apresentado à ANTT 

como se todo esse volume tivesse sido transportado e aterrado. Nós realmente 

identificamos que isso não condizia com a verdade dos fatos e também indicamos um 

superfaturamento de algo em torno de 11 milhões de reais para esse serviço da obra. 

Em termos de deliberação do Tribunal, nós temos o Acórdão nº 140, de 2020, TCU - 

Plenário. Nesse acórdão, o Tribunal manteve a classificação de IGP para todas essas 

irregularidades. O Tribunal, na oportunidade, comunicou a Comissão Mista acerca dos 

problemas encontrados. Nesse acórdão, também foi determinada a instauração do 

processo de tomada de contas especial, em função do superfaturamento total. E aí 

estamos falando, a preços de 2019, de algo em torno de 115 milhões de reais, um valor 

bastante significativo em comparação com os recursos que já foram pagos pela Agência à 

concessionária, com recursos do Orçamento Geral da União. 

Então, Presidente, seriam essas as minhas considerações sobre esse 

empreendimento. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Obrigado pela atenção, mais uma vez. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - O.k., Sr. Fábio Amorim. Eu 

agradeço pelas suas explicações e pela sua palavra. 

Concedo a palavra agora ao representante da ANTT. Por favor, peço a quem for 

usar da palavra que se identifique. 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Boa tarde, Presidente. 

Novamente serei eu, o Alexandre, hoje na Diretoria-Geral da ANTT.  

Em que pesem algumas divergências que nós tenhamos com o Tribunal em relação 

aos indícios apontados, já nos manifestamos diversas vezes nos autos. Nós respeitamos 

a decisão do Tribunal de Contas e vamos enfrentar as questões no processo de tomada 

de contas especial dos gestores. Nós entendemos e respeitamos a decisão do Tribunal 

no sentido de manter como IGP a irregularidade apontada.  
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Temos pouco a acrescentar no que foi colocado pelo colega do Tribunal, de forma 

que retorno a palavra ao Presidente. A equipe da Agência coloca-se à disposição para 

eventuais complementações que se fizerem necessárias. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - O.k. Agradeço suas palavras, 

Alexandre, mais uma vez. 

Antes de iniciar o debate, consulto os órgãos se têm alguns questionamentos a 

serem feitos entre si. 

O SR. FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM - Da minha parte não, Presidente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - O.k. 

Alexandre, há algum questionamento? 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Nada a acrescentar, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Então, eu gostaria de iniciar o 

debate com uma pergunta: como está o andamento do encontro de contas da concessão 

anterior? Ainda está em aberto?  

Emendada a essa, faço mais uma pergunta: a ANTT já tem o valor final a ser 

reduzido nesse encontro de contas em função das irregularidades apontadas pelo TCU? 

Por gentileza, o senhor pode responder. 

O SR. ALEXANDRE PORTO - Claude, você pode complementar com o pedido de 

informação que foi colocado? 

A SRA. CLAUDE RIBEIRO - Posso, sim, Alexandre. 

A ANTT já tem uma aprovação do encontro de contas parcial. Nesse encontro de 

contas, grande parte das recomendações do Tribunal já foram consideradas. Restaram 

alguns pontos divergentes que estão sendo debatidos no processo com o TCU, como o 

Diretor-Geral mencionou, mas são poucos. 

Esse encontro de contas parcial resultou em um valor de R$141.284.627,00 em 

desfavor da concessionária. Isso já foi aprovado por deliberação da Diretoria Colegiada, 

restando algumas questões de multa que estão ainda transitando, em termos de recursos. 

Há questões ainda divergentes quanto a isso. Mas grande parte desse processo já foi 

sanado — sanado não, porque ainda há a cobrança —, já foi considerado nesse encontro 

de contas. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Obrigado pelas suas 

explicações. 



 

CÂMARA DOS DEPUTADOS CD - 19 
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA, REVISÃO E REDAÇÃO – DETAQ 
 
CMO (Reunião, Audiência Pública) 17/03/2021 

 

 

Em aberto e ainda em tempo, há mais alguma consideração? (Pausa.) 

O.k. Não havendo mais questionamentos, vamos prosseguir, agora tratando da BR-

116, novamente na Bahia. 

Passo a palavra ao representante do TCU, que acredito que seja o Sr. Fábio 

Ferreira Penido de Oliveira, para fazer as suas observações. 

Procede? 

O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - Procede, Presidente. 

Boa tarde aos nobres Deputados e Senadores. Agradeço a oportunidade de 

representar aqui o TCU. 

Vou compartilhar uma apresentação com os senhores. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

A obra é a BR-116/BA. Ela foi objeto de IGP em alguns anos anteriores. A 

construtora é o Consórcio Hap-Planex, no Lote 5, BR-116, Contrato 05878/2014, RDC 

integrado, no valor de 275 milhões de reais, a preços de setembro de 2013, PT 

26.782.2087.13X7.0029/2018, o último PT da obra analisado pelo Tribunal. É uma obra 

de construção, duplicação, melhoramentos e construção de vias marginais.  

Eu vou ler os achados um por um. 

O primeiro está ligado à geometria da obra, do projeto. Houve alteração da natureza 

e do tipo de relevo; adoção de desnível entre as pistas esquerda e direita; de talude crítico 

no canteiro central; e de rampas com declividade superior a 3%. O valor que está em 

discussão é de 7,1 milhões de reais, a preços de setembro de 2013. Houve medida 

cautelar aplicada. O risco é o maior custo e risco para o usuário em relação ao 

anteprojeto e uso da rodovia. 

O segundo achado está ligado à pavimentação da obra do projeto executivo. Houve 

alteração de solução de base e sub-base sem comprovação de manutenção da qualidade 

estrutural, funcional ou a durabilidade previstos no anteprojeto. É importante salientar que 

esse fato já havia sido alertado pelo Tribunal de Contas da União em fiscalização anterior, 

no FISCOBRAS de 2014. O valor desse achado que está em discussão é de 32,7 

milhões, de setembro de 2013. E também foi aplicada medida cautelar. A implicação disso 

seria uma possível redução na vida útil do pavimento.  

A situação atual é que a medida cautelar foi retirada após inclusão da obra no 

quadro bloqueio. O Decreto nº 61, de 2019, retirou a obra do quadro bloqueio, por conta 
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do compromisso do DNIT de reanalisar o projeto executivo à luz dos apontamentos 

realizados pelo TCU.  

O Acórdão nº 2.473/2019 - Plenário, que é o mais recente, determinou que o DNIT 

deve revisar o projeto executivo, corrigindo as falhas do anteprojeto e não permitindo que 

a correção das falhas sejam economicamente apropriadas pela contratada. E, nessa 

revisão do projeto, reduções severas de padrões técnicos e níveis de serviço não devem 

ser aceitas. 

A notícia mais atual é que o DNIT e a contratada estão negociando a rescisão 

contratual. 

Ainda há mais dois achados. 

O terceiro achado está ligado à segurança da rodovia do projeto executivo. Houve a 

substituição de barreira rígida em concreto por defensa metálica e a alteração da 

localização e do comprimento das passarelas para pedestres. O valor que está em 

discussão é de 18,6 milhões de reais, também a preços de setembro de 2013. Houve 

medida cautelar aplicada, mas foi retirada após a inclusão da obra no quadro bloqueio. O 

risco seria uma rodovia de padrão técnico inferior em relação ao previsto no edital de 

licitação. 

O panorama atual é igual ao do passado para as outras duas irregularidades porque 

eles fazem parte do conjunto de irregularidades ligadas ao projeto executivo. 

A última irregularidade está relacionada ao orçamento do projeto executivo porque 

os projetos básico e executivo não foram apresentados ao DNIT. Isso impossibilitou 

analisar os custos e avaliar a viabilidade dos cronogramas físico e financeiro da obra. Isso 

também impede balizar eventual negociação de aditivos contratuais — não impede, mas 

dificulta muito —, bem como retroalimentar o sistema de custos do DNIT. A obra foi 

incluída como IGP pelo Acórdão nº 2.479/2019. 

Para sanear isso, o DNIT deve obter o orçamento detalhado da obra, segundo o 

projeto executivo, a ser aprovado após as revisões determinadas, contendo as 

descrições, unidades de medida, quantitativos e preços unitários de todos os serviços da 

obra, acompanhados das respectivas composições de custo unitário. Deve também 

apurar a responsabilidade da contratada pela não entrega desse orçamento do projeto 

executivo. 

Eu queria agradecer a atenção dos senhores e devolver a palavra à Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Concluída a apresentação, Sr. 

Fábio, agradeço suas palavras. 

Na sequência, vamos ouvir o representante do DNIT.  

Eu gostaria que fizesse a sua identificação também, por gentileza. 

O SR. LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - Boa tarde a todos. 

Meu nome é Lucas. Estou respondendo pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, 

como substituto. 

Quero falar um pouco sobre a BR-116 e a BR-235/BA. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Inicialmente, vou falar sobre as obras de construção. A Bahia tem várias obras de 

construção. As que estão colocadas em discussão hoje são a BR-116 e a BR-235. 

A BR-235/BA é um empreendimento composto por 10 lotes, no total de 664 

quilômetros. É uma obra fundamental para escoamento de produção e desenvolvimento 

de uma das regiões mais pobres do País.  

Como já apontado pelo nosso colega Fábio, do TCU, foram identificados problemas 

principalmente ligados a solo mole e terraplenagem nesse contrato. Realizamos diversos 

ensaios, inclusive, com a presença da equipe do TCU. Depois foi feita a contraprova. 

Foram quantificados e enviados relatórios ao TCU. Quanto ao solo mole, o TCU acatou a 

justificativa do DNIT e os ensaios que foram apresentados, e acredito que o problema 

esteja sanado neste momento. Quanto à terraplenagem, também foram apresentadas as 

estimativas, depois houve resposta e isso foi discutido. Nesse caso, o processo não foi 

acatado pelo TCU e foi convertido em tomada de conta especial no âmbito do TCU. Esse 

contrato está paralisado. O valor da cautelar inicial foi de 8 milhões de reais. O saldo 

contratual que foi executado encontra-se retido, os valores foram retidos pelo DNIT — era 

essa a providência tinha que ser tomada. Como o contrato encontra-se paralisado, a obra 

foi praticamente concluída; não há muito a se realizar na obra. O contrato paralisado 

acabou se convertendo em tomada de conta especial. Foi feita essa defesa no ano 

passado e também já tinha sido excluída do Anexo VI da LOA. 

Então, o pedido de hoje é que novamente seja excluída do Anexo VI, tendo em vista 

que não há dano potencial e que ela já foi encaminhada para a tomada de contas. Como 

algumas coisas foram acatadas e outras, não, vai realmente ser preciso deliberar uma 
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TCE para nós podermos fazer esse acerto de contas final do contrato, não havendo mais 

justificativa para o Anexo VI. 

A BR-116/BA é também importantíssima, pois liga, na Região Nordeste, diversas 

cidades bastante importantes. Nessa rodovia, tem crescido bastante o tráfego nos últimos 

anos, principalmente saindo de Feira de Santana.  

Os lotes nºs 5 e 6 compreendem a duplicação.  

O objeto hoje é o Lote nº 5, que compreende 53,18 quilômetros.  

O TCU aplicou a cautelar com suspensão de execução das obras. Essa cautelar foi 

cumprida. Em função disso, não foram realizados empenhos, e foram paralisados os 

serviços de execução. Depois foram feitas algumas intervenções do DNIT, em 2019, na 

LOA 2019, Deputado. Ainda em 2019, nós conseguimos retirar a cautelar para que 

fossem executados os serviços de acabamento da rodovia, a fim de proteger o que tinha 

sido executado, mas o TCU também deliberou que se realizasse a revisão do projeto para 

atender esses critérios que o Fábio Penido colocou: de geometria, defensa, segurança. 

A empresa, tendo em vista o acórdão do TCU, se recusou a fazer o que foi 

determinado. Não foram realizadas essas alterações. 

O DNIT, desde então... Desde 2019, não houve execução financeira do contrato. 

Foram feitas várias intervenções, chegamos a apresentar alguns documentos, mas não 

conseguimos fazer essa revisão. 

Então, a empresa entrou com ação judicial pleiteando a rescisão e indenização por 

conta dessa paralisação que tinha sido determinada. 

Atualmente, isso se encontra em fase final de rescisão unilateral, como foi 

informado.  

Hoje isso está judicializado. Nós devemos executar essa rescisão unilateral até o 

fim deste mês de março.  

Então, novamente: é um contrato paralisado. É inviável a sua continuidade. A 

rescisão é iminente, acho que em caráter irrevogável. Então, não há por que, também... 

Ela já foi excluída em 2019; foi retirada, para que o ajuste fosse feito. Em 2020, não foi 

incluída no Anexo VI e, agora, até em função dessa rescisão, que está em fase final, nós 

solicitamos que não seja incluída no Anexo VI, tendo em vista todas as providências 

tomadas. 
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Cabe, também, ressaltar essa proximidade entre o DNIT e o TCU. Eu acho que 

seria até consenso que realmente não fossem indicados no Anexo VI os dois 

empreendimentos. 

Esta é a posição do DNIT. 

Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Agradeço ao Lucas pelas 

palavras. 

Faço consulta ao TCU e ao DNIT para saber se têm alguma pergunta, algum 

questionamento. 

O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - Da minha parte, não. 

Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Eu abro a palavra, então, ao 

Deputado João Carlos Bacelar, que gostaria de usá-la, e é oportuno que o faça agora. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Sr. Presidente, Deputado 

Vermelho, Sras. e Srs. Senadores, Sras. e Srs. Deputados, como engenheiro civil e como 

Parlamentar pelo quarto mandato, eu queria fazer um apelo aos técnicos do TCU. 

O TCU é um órgão auxiliar da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. Eu 

estive aqui nos debates de 2018, 2019 e 2020, e muito me admira o TCU, de novo, tentar 

incluir essa obra na relação de oras com indícios de irregularidades.  

Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Fábio Penido: para que serviu o relatório 

votado aqui no ano de 2018, o relatório votado aqui no ano de 2019, que retirou essa obra 

da relação de obras com indícios de irregularidades?  

Essa obra, Sr. Presidente, que vai do Município de Feira de Santana até a Ponte do 

Ibó, em Abaré, na divisa entre Bahia e Pernambuco, é a obra rodoviária nacional mais 

importante. Essa obra liga o Norte ao Sul do País. Todo o tráfego pesado, de caminhões, 

de carretas, transportando alimentos, comida, grãos, soja, passa por essa rodovia. 

O Lote nº 6 já está praticamente pronto. O Ministro Tarcísio foi lá, inaugurou um 

subtrecho de grande relevância para a região, para Feira de Santana, para Salvador, 

enfim, para todo o Estado da Bahia, e o Lote nº 5, que corta Serrinha, Santa Bárbara e vai 

até Araci, está há 3 anos paralisado pelo TCU. 
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Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Vladimir, que foi o técnico que defendeu isso 

aqui em 2018, e ao Sr. Fábio Penido, que acabou de fazer suas exposições: o que nós 

votamos nesta Casa vai ser respeitado ou não?  

A obra está paralisada. Isso quebrou uma empresa que atuava no trecho, o que 

gerou o desemprego de centenas de pessoas. Hoje, a paralisação da obra está causando 

estrago na economia da região, está causando problemas em todos os Municípios da 

região nordeste do Estado da Bahia, e eu queria saber quem vai pagar essa conta. Quem 

vai pagar a conta de uma paralisação, de uma desmobilização, depois, da rescisão de um 

contrato, da quebra de uma empresa e da chamada da segunda colocada? A segunda 

colocada, pelo que eu soube agora pelo Superintendente do DNIT na Bahia, está com 

processo em tramitação para, na rescisão, assinar um novo contrato, fazer uma nova 

mobilização.  

Perguntei ao DNIT quanto vai custar essa obra no final. Quem vai pagar esses 

excessos de mobilização e desmobilização por conta de ações como essa do Tribunal de 

Contas da União? 

Sr. Presidente, eu quero registrar, como Parlamentar do Estado da Bahia, que não 

vamos aceitar o TCU passar por cima das votações aqui realizadas! Votamos em 2018, 

retiramos; votamos em 2019, retiramos; o Orçamento de 2020 está sendo votado agora.  

Como Deputado Federal da Bahia, com a responsabilidade do mandato que me foi 

conferido por quase cem mil baianos, eu quero saber como o TCU vai se comportar. E 

quero, quando forem finalizados os estudos, levantar de quanto foi o prejuízo causado 

pelo TCU aos cofres da União. E quero saber se se vai atestar no CPF de quem assina 

esse relatório o grande equívoco que estão cometendo contra o Estado da Bahia. 

Houve aqui, Sr. Presidente, no ano de 2018 — isto também gostaria de deixar 

registrado —, uma ameaça do TCU. Na época, o Relator responsável pela análise das 

obras com indícios de irregularidade não acatou os argumentos da bancada da Bahia 

porque o TCU começou a amedrontar os Deputados Federais, dizendo que, no passado, 

havia algo ilícito aqui relativo à Lava-Jato. E usou isso como argumento para forçar o 

Relator da época a botar essa obra na relação de obras com indícios de irregularidades.  

Precisamos passar o País a limpo, Sr. Presidente. Não vamos admitir esses 

excessos!  
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Eu quero saber do Sr. Fábio Penido, que acabou de falar, e, depois, do Sr. Vladimir, 

que veio aqui, pelo TCU, defender a paralisação da obra, para que serviu o que nós 

votamos. Nós fizemos duas votações, em 2 anos consecutivos; esta, agora, já vai ser a 

terceira. Quero saber se isso é uma perseguição ao Estado da Bahia, se isso é uma 

perseguição à região nordeste da Bahia.  

Não vamos admitir isso, Sr. Presidente! Esta Casa tem que ter autoridade! Esta 

Casa tem que ser respeitada, porque o TCU é um órgão auxiliar da Comissão de 

Orçamento do Congresso Nacional. Não vamos admitir que técnicos ultrapassem as 

fronteiras do TCU. Nós votamos, os Deputados e Senadores, por 2 anos consecutivos, 

tirando essa obra da relação de obras com indícios de irregularidades. A obra está 

paralisada há quase 3 anos, e o TCU continua perseguindo a Bahia, perseguindo a 

Região Nordeste do Brasil.  

Tivemos a explanação do Sr. Amauri, Superintendente do DNIT; tivemos a 

explanação do Dr. Euclides, Secretário-Executivo do DNIT; tivemos agora a explanação 

do Dr. Lucas, Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, técnicos de altíssimo gabarito, 

e o TCU, mais uma vez, quer incluir essa obra na relação de obras com indícios de 

irregularidades.  

Não vamos permitir! Vamos mobilizar a bancada da Bahia. Vou pedir uma audiência 

à Ministra Ana Arraes, junto com a Presidenta da Comissão, a Deputada Flávia Arruda, do 

meu partido; com o coordenador da bancada da Bahia; com a bancada da Bahia, e pedir 

que, se possível, seja feita uma acareação com o Sr. Vladimir, que esteve aqui há 2 anos, 

com o Sr. Fábio Penido, com o Sr. Luiz Fernando e com quem mais for necessário da 

SECEX, porque o TCU está exorbitando das suas atribuições, passando por cima desta 

Casa Legislativa, o que não vamos permitir! 

Então, eu pergunto ao Sr. Fábio Penido qual é a validade do que nós votamos 2 

anos atrás, do que nós votamos no ano passado, para o TCU novamente alegar indícios 

de irregularidades. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - A Mesa agradece as palavras 

do Deputado João Carlos Bacelar e concede 3 minutos ao Sr. Fábio Ferreira Penido de 

Oliveira, pois ele foi evocado no depoimento do nobre Deputado. 

Concedo 3 minutos ao nosso representante do TCU, o Sr. Fábio Penido. 
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O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - Primeiro, eu gostaria de 

esclarecer que deu algum problema no sistema e eu perdi a fala quase completa do 

Deputado João Carlos Bacelar. Eu peguei alguma coisa sobre dever ser respeitada ou 

não a votação da CMO e sobre quem pagaria a conta, mas o resto da fala do nobre 

Deputado eu acabei perdendo. 

Mesmo assim, os senhores querem que eu responda, ou querem passar novamente 

à fala do nobre Deputado? 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Eu pergunto novamente, Fábio, 

com todo respeito a você, e solicito ao Deputado João Carlos que, rapidamente, faça uma 

síntese inicial de seus questionamentos, por gentileza. 

S.Exa. tem a palavra. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Fábio, eu fiz um questionamento porque nós votamos nesta Comissão, por 2 

anos consecutivos, em 2018 e 2019, essa obra. Em 2018, eu não era membro titular 

desta Comissão, mas estava presente à votação; em 2019, eu era titular e também estava 

presente; e agora, em 2020, também estou presente. 

O Sr. Vladimir veio aqui e apontou indícios de irregularidades nessa obra. E, na 

época, o Dr. Amauri, Superintendente do DNIT, fez uma explanação belíssima, 

contrapondo todas as posições do Sr. Vladimir. Depois, vieram os técnicos do DNIT, salvo 

engano, o Dr. Euclides, Diretor Executivo, e o Dr. Lucas, Diretor de Infraestrutura, que 

acabou de falar — ele também esteve aqui no passado —, e, novamente, o TCU aponta 

indícios de irregularidades nessa obra. 

O que eu disse aqui, Sr. Fábio, é que esta Casa tem autonomia, esta Casa tem 

autoridade e esta Casa exige que as votações aqui feitas sejam respeitadas. 

Então, eu quero saber do senhor por que o TCU, depois de ter retirado por duas 

vezes essa indicação, pela terceira vez recoloca essa obra como obra com indícios de 

regularidade, haja vista que essa obra está paralisada há dois anos, dando um prejuízo 

imensurável ao Estado da Bahia. Quebrou a firma que estava no trecho e está quebrando 

a economia da região, porque o Lote nº 6 está praticamente pronto e, depois, vem o Lote 

nº 4, que é o subsequente. 

Eu sou o Deputado Federal dessa região — do Município de Serrinha, do Município 

de Araci, do Município de Santa Bárbara, do Município de Riachão do Jacuípe. Em todos 
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os Municípios que abrangem o entorno da rodovia do Lote nº 5 eu tenho base política, e 

eu sou cobrado diuturnamente pelos Prefeitos. Várias vidas foram ceifadas em acidentes 

nesse trecho, que liga o Norte ao Sul do País, onde há um alto fluxo de veículos. E o TCU 

vem aqui, pela terceira vez, indicar essa obra como obra com indícios de irregularidades. 

Se isso persistir, eu vou pedir uma audiência à Presidenta do TCU, a Ministra Ana 

Arraes, ex-Deputada competente, minha colega, com a Presidenta desta Comissão, a 

Deputada Flávia Arruda, do meu partido, o Partido Liberal, e a bancada da Bahia. E vou 

pedir uma reunião com a presença do Sr. Vladimir, do Sr. Fábio Penido e dos técnicos do 

DNIT, para saber o que está acontecendo: se isso é uma perseguição ao Estado, se isso 

é uma perseguição à região nordeste do Estado da Bahia. 

Eu quero, também, Sr. Presidente, como engenheiro civil que sou, com 

especialização rodoviária, levantar os custos que essa obra vai gerar a mais à União por 

essa paralisação: os custos de duas mobilizações, duas desmobilizações, sem contar os 

reajustamentos e, mais do que isso, um prejuízo incalculável, que é o prejuízo econômico 

que essa região da Bahia sofre pela não duplicação do Lote nº 5 da BR-116. 

Então, eu queria perguntar ao Sr. Fábio Penido para que serviram essas duas 

votações que fizemos, nos anos de 2018 e 2019, nesta Comissão, se, até então, não foi 

respeitada pelos técnicos do Tribunal de Contas da União. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - O.k. Agradeço, mais uma vez, a 

sua boa vontade na colocação.  

Acredito que, agora, Sr. Fábio Ferreira Penido, V.Sa. tenha conseguido ouvir. Eu lhe 

concedo o tempo de 3 minutos, que pode ser prorrogado, se assim o senhor julgar 

conveniente.  

V.Sa. está com a palavra. 

O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - O.k. Eu agradeço ao nobre 

Deputado por ter repetido a sua fala. Entendi, sim.  

O que eu posso dizer é que o Tribunal de Contas da União e os seus auditores se 

baseiam em leis, em normativos e regramentos. Toda a auditoria é baseada nesses 

normativos. A própria classificação de IGP da obra é balizada na Lei Orçamentária, na 

LDO, que, em seu art. 118, diz:  

Art. 118 ............................................................................................................. 
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(...) 

IV - indícios de irregularidades graves com recomendação de  paralisação — 

IGP — os atos e fatos materialmente relevantes em relação ao valor total 

contratado que apresentem potencialidade de ocasionar prejuízos ao erário ou a 

terceiros e que: 

a) possam ensejar nulidade de procedimento licitatório ou de contrato; ou 

b) configurem graves desvios relativamente aos princípios constitucionais a que 

está submetida a administração pública federal; (...) 

Elas são classificadas como IGP.  

Os técnicos do Tribunal não têm margem de manobra para dizer que uma obra que 

se encaixa na Lei de Diretrizes Orçamentárias não teria essa classificação. Os achados, 

como descritos, ainda se encaixam nesses indícios, nessas classificações que a lei 

manda. Então, nós, técnicos, e o Tribunal não temos como dar outra classificação para 

essa obra. Os Ministros do Tribunal, na hora em que decidiram em plenário, com certeza, 

avaliaram o que estava no relatório — a aderência ou não aos normativos — e tomaram a 

decisão de continuar a obra na classificação do IGP. 

Entendo a preocupação do nobre Deputado, mas eu gostaria também que 

entendessem que nós estamos respeitando os normativos e estamos aliados ao 

Congresso, buscando uma melhor rodovia, para que haja, também, melhor qualidade na 

execução dessa obra, menor custo de transporte, reduzindo o frete e o custo de 

movimentação de cargas. 

Nesse ponto, nobre Deputado, nós estamos no mesmo caminho. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Pois não. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Sr. Presidente, eu queria voltar 

a fazer a pergunta ao Sr. Fábio Penido, o técnico do TCU. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - V.Exa. tem 3 minutos, 

Deputado, para réplica. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Para que serviram as duas 

votações que nós fizemos? Eu fiz essa pergunta, mas acho que ele fugiu ao tema e não 

respondeu o que eu perguntei. 
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Nós votamos, em 2018, a reinclusão da obra e votamos, em 2019, de novo, a 

reinclusão da obra. Ou seja, os pares desta Casa, os nobres Senadores e Deputados, por 

maioria ampla, decidiram que a obra não tinha indícios de irregularidade e derrotaram o 

relatório do TCU. 

Agora, pela terceira vez, o TCU encaminha a mesma sugestão de paralisação das 

obras. Ou seja, não levou em consideração a brilhante explanação técnica do Dr. Lucas, 

Diretor de Infraestrutura Rodoviária; não levou em consideração a explanação técnica do 

Dr. Amauri, Superintendente do órgão no Estado da Bahia; não levou em consideração a 

explanação técnica do Dr. André Kuhn, na época Diretor Executivo e hoje Presidente da 

VALEC, que, quando veio aqui, em 2019, fez uma explanação na frente do Sr. Vladimir. 

Ele, como Diretor Executivo, deu uma aula de engenharia, e o TCU não a levou em 

consideração. E o pior, Sr. Presidente, não levou em consideração a votação que nós 

fizemos aqui, com ampla maioria.  

O TCU é um órgão auxiliar da Comissão. O TCU não é um órgão impositivo. Não 

vamos admitir, nesta Comissão, a imposição do TCU! Ele tem que respeitar esta Casa! 

Por isso, Sr. Presidente, vou solicitar uma audiência com a Presidenta do TCU, a 

nobre Ministra Ana Arraes, junto com a Presidenta desta Comissão, a Deputada Flávia 

Arruda, junto com membros da bancada da Bahia, e queria fazer, se possível, uma mesa 

redonda com o Sr. Vladimir, técnico que veio aqui fazer acusações nos anos de 2018 e 

2019, e o Sr. Fábio Penedo. 

Sr. Fábio, eu pergunto de novo, pela terceira vez: o que nós votamos aqui o TCU 

levou ou não levou em consideração? 

Sr. Presidente, para acabar, quero dizer que a questão geométrica, que ele acusou, 

não é preponderante, até porque, no processo licitatório — eu estudei esse processo 

muito profundamente, para ter amplo conhecimento, a fim de debater com qualquer 

técnico do TCU —, não houve questionamento por parte de nenhum licitante. O RDCi foi 

uma brilhante ideia do então Diretor Executivo do DNIT, o Dr. Tarcísio, que hoje é um dos 

melhores Ministros do Governo do Presidente Bolsonaro — é o Ministro da Infraestrutura. 

E, se o TCU continuar com esse alto índice de apontamento em cima do RDCi, vai 

comprometer a infraestrutura brasileira implantada com maestria pelo Dr. Tarcísio à época 

em que era Diretor Executivo. 
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Sr. Fábio, a última pergunta: afinal, a votação que nós fizemos em 2018 ou 2019 em 

que serviu para a análise do TCU? 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Obrigado, Deputado, pelas 

palavras. 

Sr. Fábio, V.Sa. teria como objetivar a sua resposta? V.Sa. terá 3 minutos para 

tréplica. Peço que procure ser objetivo para responder às perguntas do nobre Deputado, 

por gentileza. 

O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - Sim. 

Sobre atender à votação da CMO, eu posso lhe garantir que, com certeza, o 

Tribunal — principalmente os Ministros, na votação do Plenário —,  leva em 

consideração. São atos separados. O art. 119 da LDO também determina que a CMO 

leve em consideração a classificação da gravidade do indício, nos termos estabelecidos 

nos incisos IV, V e VI do §1º do art. 118. Então, a liberação da obra pela CMO é 

autônoma; não precisa levar em consideração indícios de irregularidades apontados pelo 

Tribunal. O Tribunal, como um todo, o Plenário decidiu pela manutenção da IGP da obra. 

É só isso que eu posso dizer. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Sr. Presidente... 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - V.Exa. tem a palavra, para 

concluir. 

O SR. JOÃO CARLOS BACELAR (Bloco/PL - BA) - Sr. Presidente Vermelho, 

V.Exa. é Deputado de primeiro mandato, com alta experiência, e eu o admiro muito. 

V.Exa. está vendo que o TCU está querendo influenciar as decisões desta Casa.  

A partir do momento em que nós, Deputados Federais e Senadores da República, 

votamos, na Comissão de Orçamento, a retirada da obra da relação de obras com 

indícios de irregularidades, na minha visão, o TCU tinha que acatar isso imediatamente. 

Eu estou sentido que o TCU quer exorbitar das suas funções.  

Vejo, nos corredores desta Casa, alguns membros já pedindo a extinção do TCU, 

porque, no final das contas, o TCU deixa de ser um órgão de fiscalização e controle e 

passa a ser um órgão autoritário. 

A partir do momento, Sr. Fábio, em que o TCU não admite o resultado da votação 

feita na Comissão, ele está extrapolando. E eu quero saber quem vai pagar essa conta 
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final. Faço questão de abrir uma planilha — assim que essa obra for concluída, porque eu 

vou tirá-la do papel — e quero saber se o técnico que apontou os indícios de 

irregularidades vai pagar o sobrepreço dela. Porque, no final das contas, quando acabar a 

execução da obra, essas idas e vindas de mobilização, desmobilização e reajustamento 

terão causado um preço muito maior do que o que hoje está em discussão. 

Sr. Presidente, para finalizar, quero dizer que não vamos admitir que o TCU não 

faça com que esta Casa seja respeitada. Enquanto nós estivermos aqui, com a autoridade 

do Poder Legislativo, não permitiremos que o TCU determine esse alto índice de 

irregularidades, o que significa não respeitar as votações desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Deputado João Carlos Bacelar. 

A Mesa agradece suas palavras. 

Ato contínuo, pergunto se há alguma interrogação a mais do TCU, ou algum 

questionamento ao DNIT sobre a matéria. (Pausa.) 

Como não há manifestação de interesse, vamos partir, então, para a discussão da 

BR-235, na Bahia, do quilômetro 282 ao quilômetro 357. 

Passo a palavra, como de praxe, ao representante do TCU, Sr. Fábio Ferreira 

Penido de Oliveira, para que faça suas observações. 

O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - Obrigado. Vou compartilhar a 

apresentação com V.Exas. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Vou apresentar a BR-235.  

O Sr. Lucas já adiantou a apresentação, e os dados não serão mais novidade para 

os senhores. 

A BR-235, na Bahia, é executada pelo Consórcio Paviservice/SVC. 

O Contrato é o de nº 05.202/2014. 

É um RDC Global no valor de 110 milhões, na referência de março de 2013.  

O PT é 26.782.2087.7F51.0029/2016.  

É uma construção com implantação de obra.  

O IGP dela é sobre o solo mole. Como o Lucas adiantou, não foram comprovadas a 

retirada da camada de solo mole e a execução de camada drenante de areia, conforme 

previsto no projeto — isso, na época da auditoria. 
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O dano apontado foi de 7 milhões de reais, ou seja,  6,4% do valor do contrato, e 

havia, ainda, o risco de comprometimento estrutural do pavimento. 

Atualmente, como o Lucas disse, o DNIT refez alguns serviços, realizou ensaios e 

estudos de utilização de caixas de empréstimo.  

Isso fez com que o risco de comprometimento estrutural do pavimento fosse detido, 

e o achado foi alterado para IGC.  

O possível dano restante ao Erário foram 206 mil reais, devido à medição maior do 

serviço. A medida cautelar foi mantida. 

A irregularidade sobre o subleito diz respeito a medição e a pagamentos indevidos 

de serviços de substituição de subleito em locais onde não há necessidade da sua 

realização (aterros superiores a 1 metro) e a inconsistências na distribuição de massa de 

terraplenagem.  

O dano avaliado na época da fiscalização foi de 8,4 milhões de reais, e também foi 

aplicada medida cautelar.  

Hoje em dia, a obra está concluída; o dano não foi elidido; e o processo foi 

convertido em TCE, com manutenção da medida cautelar. 

O achado foi alterado para IGR, porque a obra estava quase concluída, e haveria 

ganho da sociedade com o usufruto dela. 

O dano total a ser apurado, em TCE, seriam 10,7 milhões, a preço de 2013, com 

reajuste, incluindo todos os achados e mesmo aqueles que não eram alvo de IGP. 

Agradeço a atenção e devolvo a palavra ao Presidente da Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - A Mesa agradece a sua 

explicação. 

Concedo a palavra ao representante do DNIT. Quem fala pelo órgão? 

V.Sa. tem a palavra, Sr. Lucas. 

O SR. LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - Deputado, na primeira 

apresentação, eu já fiz a explanação sobre os dois empreendimentos. Então, eu me dou 

por satisfeito. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Sr. Lucas... 

O SR. LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - Sim, senhor.  

Estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento, mas já foram 

apresentados, inicialmente, também os argumentos acerca do Lote nº 5 da BR-235.  
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Já foi dito que a alegação de solo mole foi acatada, quanto à questão de deficiência, 

e ficou basicamente essa questão da terraplenagem, que foi encaminhada para TCE.  

Nós acreditamos que também não deva ser incluída no Anexo VI do orçamento. É 

obra paralisada, praticamente concluída, entregue à população, e está em uso. Agora, 

realmente, é só aguardar o TCU concluir a TCE para ver se devolvemos os recursos da 

empresa que já foram bloqueado ou se eles vão continuar retido aos cofres da União.  

Mas não há providência a ser tomada. Por isso, nós acreditamos que a obra não 

deve ser incluída no Anexo VI. 

Muito obrigado, Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Agradeço ao Sr. Lucas a 

participação. 

Continuo a perguntar se há algum questionamento por parte dos órgãos. TCU? 

ANTT? 

O SR. FÁBIO FERREIRA PENIDO DE OLIVEIRA - Da minha parte, não, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Obrigado. 

Vou fazer uma pergunta apenas, para esclarecer a Mesa. Qual é, hoje, o percentual 

aproximado de execução da obra? Poderia me responder o DNIT ou o TCU? 

O SR. LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - Hoje, Deputado, temos, em termos 

financeiros, praticamente 90% da obra executada, e, em termos de pavimentação, 

praticamente 100%. A obra está em uso pela população, e, realmente, só ficou essa 

questão do pagamento ou não desse valor que está bloqueado com o TCU. 

O SR. PRESIDENTE (Vermelho. Bloco/PSD - PR) - Obrigado pela informação. 

Como não há oradores inscritos, eu agradeço a presença de todos a declaro 

encerrada a presente reunião. 


