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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - SINTÉTICO
 

TC nº 008.659/2009-0                Fiscalização nº 207/2009
 
DA FISCALIZAÇÃO
Modalidade: conformidade
Ato originário: Acórdão 345/2009 - Plenário
Objeto da fiscalização: Obras no Sistema Adutor do Sudeste Piauiense
Nº do PT: 18.544.0515.11ON.0022
Ano do PT: 2007
Descrição do PT: Construção da Adutora do Sudeste Piauiense com 147 Km no Estado do Piauí No
Estado do Piauí
Tipo da obra: Adutora
 
Período abrangido pela fiscalização: 27/06/2008 a 30/04/2009
DO ÓRGÃO/ENTIDADE FISCALIZADA
Órgão/entidade fiscalizada: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí
Vinculação (ministério): 
Vinculação TCU (unidade técnica): Secretaria de Controle Externo - PI
Responsável pelo órgão/entidade: 
            nome: Antônio Avelino Rocha de Neiva
            cargo: Secretário de Infra-Estrutura do Estado do Piauí
            período: a partir de 01/01/2008
Outros responsáveis: vide rol no volume principal  à folha 166
 
PROCESSOS DE INTERESSE
 - TC nº 014.246/2005-3
- TC nº 008.658/2007-7
- TC nº 019.234/2007-1
- TC nº 010.096/2008-0
- TC nº 008.659/2009-0
- TC nº 019.760/2009-5
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RESUMO              
Trata-se de auditoria realizada na Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí, no período
compreendido entre 20/04/2009 e 13/05/2009. 
A presente auditoria teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras no Sistema Adutor
do Sudeste Piauiense. A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos
estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante
indicadas: 1-A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada? 2-O tipo de
empreendimento exige licenciamento ambiental e realizou todas as etapas para esse licenciamento? 3-
A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foi adequada? 4-Os
procedimentos para desapropriação são regulares? 5-A administração está tomando providências com
vistas à solucionar a situação e paralisação da obra (incluída no quadro de bloqueio da LOA deste
ano)?  
Para a realização deste trabalho, foram seguida as orientações contidas no Memorando-Circular nº
02/2009-SEGECEX, de 11/03/2009. 
As principais constatações deste trabalho foram: 
.  A obra paralisada está sendo deteriorada por intempéries ou por vandalismo; 
.  Licença Ambiental de âmbito estadual vencida desde abril de 2007; 
.  Vigência do Convênio nº 158/2003-DNOCS expirada em 29/05/2008 por falta da formalização do
correspondente Termo Aditivo; e 
. Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração
Pública). 
As medidas corretivas necessárias para a retomada da obra paralisada, determinadas pelo TCU no
Acórdão nº 948/2007-Plenário, no que se refere à nulidade do Contrato AJ 27/99, ainda não foram
integralmente cumpridas pela administração, uma vez que a empresa contratada interpôs
pedido de reexame, com efeito suspensivo, contra o sobredito acórdão, estando a matéria sendo tratada
em processo apartado (TC nº 019.234/2007-1). 
Cabe salientar que as irregularidades relacionadas ao Sistema Adutor do Sudeste Piauiense estão sendo
tratadas nos seguintes processos: TCs nºs 014.246/2005-3, 008.658/2007-7, 019.234/2007-1 e
010.096/2008-0. 
Inicialmente, este empreendimento foi objeto de Representação de equipe de auditoria do TCU,
consubstanciada no processo TC nº 014.246/2005-3. Em decorrência, foi prolatado o Acórdão nº
777/2006-Plenário, que determinou a suspensão cautelar do contrato de construção do referido sistema
e a audiência dos responsáveis acerca das irregularidades apontadas. Após análise das audiências pela
SECEX/PI este Tribunal, por meio do Acórdão nº 948/2007-Plenário, determinou à SEINFRA/PI a
instauração de procedimento tendente a promover a anulação do Contrato AJ 27/99, bem como a
conversão do processo em tomada de contas especial com o objetivo de apurar os prejuízos causados
na execução do Convênio PGE nº 158/2003-DNOCS (Registro SIAFI nº 503680), dentre outras. 
Quanto à determinação de conversão do processo TC nº 014.246/2005-3, em TCE, a mesma foi
devidamente cumprida e efetivada a citação dos responsáveis, estando os autos na SECEX/PI em fase
de exame das alegações de defesa apresentadas. 
Cabe observar ainda, relativamente às obras da Estação de Tratamento de Água, com vistas ao
tratamento da água bruta da adutora, que este Tribunal, através do Acórdão nº 839/2009-Plenário,
recomendou à entidade concedente que avalie, junto com a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do
Piauí, a conveniência e a viabilidade de executar o objeto do Convênio nº 2844/2005-FUNASA
(Registro SIAFI nº 557188), certificando-se de sua efetiva utilidade, haja vista que os serviços da
adutora encontram-se paralisados, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as providências
necessárias à rescisão do ajuste e à restituição dos recursos federais remanescentes aos cofres daquela
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Fundação. 
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 20.183.842,77.  



Página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Relatório ainda sem despacho do relator

1 - APRESENTAÇÃO 
 
A obra encontra-se no Anexo VI da Lei nº 11.897, de 30/12/2008 (LOA/2009).

Importância socioeconômica

O empreendimento objetiva a disponibilização de água às populações das zonas urbanas das cidades

de Jaicós, Belém do Piauí, Padre Marcos, Francisco Macedo, Marcolândia, Caldeirão Grande,

Alegrete, São Julião, Vila Nova do Piauí e Campo Grande do Piauí, bem como a alguns povoados das

zonas rurais desses municípios, localizados ao longo da adutora. A população atendida, segundo o

projeto, seria de 33.787 habitantes em 2004 e de 61.195 habitantes em 2034. Trata-se de um região das

mais carentes em mananciais hídricos no Estado do Piauí e a construção do empreendimento atenuará

o problema da falta de água para consumo humano na região e propiciará melhorias na saúde pública

dessas municipalidades.

 
2 - INTRODUÇÃO 
 
2.1 - Deliberação
Em cumprimento ao Acórdão 345/2009 - Plenário (TC 027.609/2008-3), realizou-se auditoria na
Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí, no período compreendido entre 20/04/2009 e
13/05/2009.
As razões que motivaram a presente fiscalização foi a inclusão da Adutora do Sudeste Piauiense no
Anexo VI da Lei nº 11.897/2008, de 30/12/2008 (LOA/2009), em decorrência de irregularidades
constatadas na execução do empreendimento, estando as mesmas discriminadas no tópico achados de
auditorias anteriores, parte integrante deste relatório.
 
2.2 - Visão geral do objeto
A obra de construção da Adutora do Sudeste Piauiense (PT 18.544.0515.11ON.0022) encontra-se
incluída no Anexo VI da Lei nº 11.897/2008, de 30/12/2008 (LOA/2009). As irregularidades
constatadas na obra em comento já são de conhecimento deste Tribunal  e estão sendo examinadas no
bojo dos processos TCs nºs 014.246/2005-3, 008.658/2007-7, 019.234/2007-1 e 010.096/2008-0.
 
2.3 - Objetivo e questões de auditoria
A presente auditoria teve por objetivo realizar levantamento de auditoria nas obras no Sistema Adutor
do Sudeste Piauiense.
A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar em que medida os recursos estão sendo aplicados de
acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas:
 
            1 - A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada?
            2 - O tipo do empreendimento exige licença ambiental e realizou todas as etapas para esse
licenciamento?
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            3 - A formalização e a execução do convênio (ou outros instrumentos congêneres) foi
adequada?
            4 - A administração está tomando providências com vistas a solucionar a situação de
paralisação da obra (incluída no quadro de bloqueio da LOA deste ano)?
            5 - Os procedimentos para desapropriação são regulares?

 
2.4 - Metodologia utilizada
Foram seguidas as orientações contidas no Memorando-Circular nº 02/2009-SEGECEX, de
11/03/2009.
 
2.5 - VRF
O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 20.183.842,77. A equipe considerou o
total geral das medições (R$ 10.275.270,12) mais a totalidade dos reajustamentos das medições (R$
9.908.572,65), atestados até a data da paralisação da obra (26/05/2006), fl. 118.
 
2.6 - Benefícios estimados
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a determinação de medidas com
vistas à conservação dos materiais e equipamentos já adquiridos e não instalados, existentes no
canteiro de obras e na Estação de Tratamento de Água da Adutora do Sudeste Piauiense, sendo o total
dos benefícios quantificáveis desta auditoria de R$ 2.086.053,76.
 
3  - ACHADOS DE AUDITORIA 
 
3.1 - A obra paralisada está sendo deteriorada por intempéries ou por vandalismo.
3.1.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades
Tipo - Deficiência grave de fiscalização/supervisão
Justificativa - Dada a sua natureza, a irregularidade observada não se reveste de gravidade suficiente
que implique na paralisação da obra.
Alterações de classificação
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
Em virtude das obras do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense encontrarem-se paralisadas, em
cumprimento à determinação contida no item 9.5.1 do Acórdão nº 948/2007-TCU-Plenário,
acreditamos como bastante a determinação de providências à SEINFRA/PI, no sentido do devido
controle dos bens já adquiridos. Daí a alteração procedida quanto à gravidade dessa ocorrência.
• Convênio 557188, Sistema de Abastecimento de Água, Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do
Piauí.
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Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
Em virtude das obras da Estação de Tratamento de Água encontrarem-se paralisadas, acreditamos
como bastante a determinação de providências à SEINFRA/PI, no sentido do devido controle dos bens
já adquiridos. Daí a alteração procedida quanto à gravidade dessa ocorrência.
3.1.2 - Situação encontrada:
Constatou-se no canteiro de obras do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, objeto do Convênio nº
158/2003-DNOCS, a existência de Tanques de Alimentação Unidirecional (TAUs) em contato
permanente com o solo e tomados pela vegetação, correndo o risco de ficarem danificados, além de
grande quantidade de tubulação sujeita às intempéries, destinada ao trecho  de 12 Km, compreendido
entre as cidades de Francisco Macedo/PI e Alegrete/PI.  Além disso, em referência à adutora, foi
observado que as estações de bombeamento  EB-01(canteiro de obras) e EB-02(Município de
Francisco Macedo/PI)  encontram-se  parcialmente destelhadas,  e ainda por concluir, requerendo
controle e cuidados contra possível ação de vândalos. Foi também verificado que duas câmaras de
floculação do Sistema de Tratamento de Água, objeto do Convênio nº 2844/2005-FUNASA, estão
tombadas e fora da base de apoio da estação, em decorrência de forte ventania ocorrida no local,
necessitando de providências para a sua fixação no local de origem. Foram contratatos três vigias por
parte da SEINFRA/PI para guardar o patrimônio ali existente. Contudo, isso não é suficiente, havendo
necessidade de medidas mais pontuais, a exemplo de um melhor acondicionamento dos equipamentos
ainda não instalados e da recuperação das cercas de proteção que abrigam o canteiro de obras e a
estação de tratamento de água, sendo de bom alvitre que se faça a conferência física dos materiais e
quipamentos ali existentes. Assim, entendemos, pois, quando do julgamento de mérito, conveniente
expedir determinação à SEINFRA para que adote medidas com vistas à preservação dos bens
adquiridos com os recursos conveniados, promovendo-se, como medida de controle, o inventário dos
materiais e equipamentos não instalados existentes no canteiro de obras da adutora, localizado
próximo à Barragem Estreito, assim como a vistoria da tubulação e das obras civis existentes ao longo
dos 50 KM já implantados da pré-falada adutora.
3.1.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
• Convênio 557188, Sistema de Abastecimento de Água, Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do
Piauí.
3.1.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiências de controles
3.1.5 - Efeitos/Conseqüências do achado: 
Risco de deterioração e de desaparecimento de materiais e de equipamentos. (efeito potencial)
3.1.6 - Critérios: 
Acórdão 948/2007, item 9.7.2, TCU, Plenário
Constituição Federal, art. 37, caput
Lei 11647/2008, art. 12, inciso VI
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3.1.7 - Evidências: 
Fotos que compõem o relatório de auditoria. (folhas 203/207 do Volume Principal)
3.1.8 - Esclarecimentos dos responsáveis:
O Sr. Secretário de Infra-Estrutura do Piauí informou acerca de contratação de três vigias por parte da
SEINFRA/PI para vigiar os materiais e equipamentos adquiridos com os recursos dos Convênios nºs
158/2003-DNOCS e 2844/2005-FUNASA. (folhas 10/12 do Volume Principal)
3.1.9 - Conclusão da equipe:
Entendemos, pois, quando do julgamento de mérito, conveniente expedir determinação à Secretaria de
Infra-Estrutura do Estado do Piauí - SEINFRA/PI para que adote medidas com vistas à preservação
dos bens adquiridos com os recursos conveniados, promovendo-se, como medida de controle, o
inventário dos materiais e equipamentos não instalados existentes no canteiro de obras da adutora e na
Estação de Tratamento de Água vinculada à adutora, localizados próximo à Barragem Estreito, sem
prejuízo do devido acondicionamento desses bens e da recuperação das cercas de proteção que
abrigam o referido canteiro e a sobredita estação.
 
3.2 - Ausência de licenças ambientais de âmbito estadual e local.
3.2.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades
Tipo - Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
Justificativa - Dada a sua natureza, a irregularidade em apreço não constitui óbice ao prosseguimento
da obra.
Alterações de classificação
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
A irregularidade poderá ser sanada pelo executor com a revalidação da Licença Ambiental, vencida em
abril de 2007,  a ser solicitada pela SEINFRA/PI junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Naturais do Estado do Piauí.
3.2.2 - Situação encontrada:
A SEINFRA/PI apresentou cópia da renovação da Licença Ambiental pertinente às obras do Sistema
Adutor do Sudeste Piauiense, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do
Estado do Piauí - SEMAR, validada pelo período de um ano, a contar de 17/04/2006, estando portanto
a mesma vencida desde abril de 2007. Conquanto o empreendimento encontre-se paralisado,
necessário se faz a revalidação desse documento por parte do executor.
3.2.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
3.2.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiências de controles
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3.2.5 - Efeitos/Conseqüências do achado: 
Riscos de danos ambientais nas áreas abrangidas pelo empreendimento. (efeito potencial)
3.2.6 - Critérios: 
Decreto 99274/1990, art. 17;  art. 22
Lei 6938/1991, art. 10
3.2.7 - Evidências: 
Licença Ambiental nº D000311/06, de 17/04/2006, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente
Recursos Naturais do Estado do Piauí. (folhas 157/158 do Volume Principal)
3.2.8 - Esclarecimentos dos responsáveis:
O gestor informou que a licença ambiental foi expedida em 2005 pela Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Naturais - SEMAR, sob o número 2004D089, com fundamento no Relatório de Impacto
Ambiental apresentado, estando este acostado ao processo, mediante gravação em CD. (folha 11 do
Volume Principal)
3.2.9 - Conclusão da equipe:
Considerando que a Licença Ambiental relativa a obra do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense
encontra-se vencida  desde abril de 2007, necessário se faz determinar à SEINFRA/PI que providencie
junto ao órgão ambiental competente a renovação da mesma.
 
3.3 - Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela
Administração Pública).
3.3.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades
Tipo - Deficiência grave de fiscalização/supervisão
Justificativa - A irregularidade em foco, dada a sua natureza,  não constitui óbice ao prosseguimento
da obra.
Alterações de classificação
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
Classificação alterada de irregularidade grave com recomendação de continuidade para outras
irregularidades.
Dada a sua natureza, e considerando que a obra encontra-se paralisada, acreditamos que o achado não
tem o condão de irregularidade grave, devendo ser objeto de determinação no sentido do seu
saneamento.
3.3.2 - Situação encontrada:
Verificou-se que o terreno onde se encontram erguidos o canteiro de obras e a Estação de Tratamento
de Água da adutora ainda não foi desapropriado, conforme informação prestada pela proprietária do
imóvel, Srª Maria Aparecida da Silva, que ali continua residindo. Como prova da propriedade, a
informante apresentou a correspondente Escritura de Compra e Venda , lavrada na Comarca de Jaicós,
em 13/06/2001, tendo como outorgados a referida senhora e o seu esposo, Sr. Edson José Alves, CPF
nº 520.290.693-53.
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3.3.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
3.3.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiências de controles
3.3.5 - Efeitos/Conseqüências do achado: 
Risco de demandas judiciais que possam provocar maiores custos de desapropriação. (efeito potencial)
3.3.6 - Critérios: 
Constituição Federal, art. 5º, inciso XXIV
Decreto Lei 3365/1941, art. 2º;  art. 4º
Lei 10406/2002, art. 952
3.3.7 - Evidências: 
Informações prestadas à equipe de auditoria pela proprietária do terreno onde se encontram instalados
o canteiro de obras da adutora e a Estação de Tratamento de Água, Srª Maria Aparecida da Silva,
residente no local, mediante entrevista. (folha 165 do Volume Principal)
3.3.8 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Conforme Ofício de Requisição nº 04/2009, de 11/05/2009, foi solicitado ao dirigente da SEINFRA/PI
informações acerca da atual situação do processo de desapropriação da área onde se encontram
erguidos o canteiro de obras da Adutora do Sudeste Piauiense e a Estação de Tratamento de Água da
adutora, tendo o responsável esclarecido que as áreas onde se erguem o referido canteiro de obras e
mencionada estação de tratamento estão encravadas no Decreto de Desapropriação pelo Governo do
Estado do Piauí das terras da Barragem Estreito, Municipio de Francisco Macedo e Padre Marcos, hoje
de responsabilidade da EMGERPI, Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí,
comprometendo-se, ainda, a encaminhar, em breve, à SECEX/PI, cópias do Decreto e das plantas
relativas a essa desapropriação. (folha 173 do Volume Principal)
3.3.9 - Conclusão da equipe:
Considerando que as informações prestadas pelo dirigente não esclarecem, de forma pontual, se a
desapropriação da área onde se encontram erguidos o canteiro de obras da Adutora do Sudeste
Piauiense e a Estação de Tratamento de Água, vinculada à adutora, fora concluída, somos porque se
faça determinação à SEINFRA/PI nesse sentido.
 
3.4 - Impropriedades na execução do convênio
3.4.1 - Tipificação do achado:
Classificação - outras irregularidades
Tipo - Outras irregularidades na execução do convênio
3.4.2 - Situação encontrada:
Os registros do Convênio nº 158/2003 encontram-se desatualizados no SIAFI, porquanto não foram
cadastrados os Termos Aditivos de prorrogação nºs 12 e 13º, este último publicado no DOU de
08/06/2007 e vigente até 29/05/2008. Em visita à Coordenadoria Estadual do DNOCS no Piauí, a
equipe de fiscalização constatou que o processo que trata da prestação de contas  do mencionado
convênio (processo nº 50401.000571/2008-30), relativo aos Termos Aditivos Décimo e Décimo
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Primeiro, encontrava-se aguardando elaboração de parecer técnico da Comissão de Fiscalização.
Conquanto a SEINFRA/PI tenha solicitado a prorrogação da avença, junto à Direção-Geral do
DNOCS, conforme Ofício nº 475/2008, 26/05/2008, assinado pelo Sr. Secretário de Infra-Estrutura do
Estado do Piauí, esse pleito não foi concretizado, pois, diante da solicitação da cópia do Termo Aditivo
pertinente à prorrogação da citada avença, o órgão repassador  informou, por meio do Ofício nº
015/AUDI/2009, que, de acordo o processo 54900.002991/2008-61, autuado para apreciar a
solicitação do convenente, foi constatado não haver sido formalizado aditivo para essa finalidade,
encontrando-se atualmente expirada a vigência do sobredito convênio. Assim, em razão da extinção do
ajuste, necessário se faz, além dos correspondentes registros de atualização no SIAFI, por parte do
concedente,  que a SEINFRA/PI apresente a prestação de contas final dos recursos conveniados, nos
termos do art. 28 da IN/STN nº 01/1997, acompanhada da documentação ali relacionada.
3.4.3 - Objetos nos quais o achado foi constatado: 
• Convênio 503680, Construção da Adutora do Sudeste Piauiense., Entidades/Órgãos do Governo do
Estado do Piauí.
3.4.4 - Causas da ocorrência do achado: 
Deficiências de controles
3.4.5 - Efeitos/Conseqüências do achado: 
Extinção do Convênio. (efeito real)
3.4.6 - Critérios: 
Instrução Normativa 1/1997, STN, art. 17; art. 28
3.4.7 - Evidências: 
Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 158/2003-DNOCS. (folhas 71/73 do Volume
Principal)
Ofício nº 11 - CESP/PI/TEC/SRH, de 05/05/2009, da Coordenadoria Estadual do DNOCS no Piauí.
(folha 38 do Volume Principal)
Ofício nº 015/AUDI, da Auditoria Interna do DNOCS, de 19/05/2009. (folha 50 do Anexo 1 -
Principal)
Extrato Bancário da conta específica do Convênio nº 158/2003-DNOCS, fornecido pela Caixa
Econômica Federal. (folha 31 do Volume Principal)
Ofício nº 475/2008 - SEINFRA/PI, de 26/05/2008, endereçado ao Diretor-Geral do DNOCS. (folha
156 do Volume Principal)
3.4.8 - Esclarecimentos dos responsáveis:
Indagado ao respeito, por meio do Ofício de Requisição nº 05/2009, fl. 01 do Anexo 1, o Sr. Ricardo
Domingues da Silva, Auditor-Chefe do DNOCS esclareceu que, examinando o processo nº
59400.00292991/2008-61, que trata do pedido de prorrogação de prazo para o Convênio PGE nº
158/2003, celebrado com o Governo do Estado do Piauí, visando à construção do Sistema Adutor do
Sudeste Piauiense, não foi constatado haver sido formalizado termo aditivo para a finalidade ali
solicitada, econtrando-se atualmente expirada a vigência do sobredito convênio. (folha 50 do Volume
Principal)
3.4.9 - Conclusão da equipe:
Considerando que a vigência do Convênio nº 158/2003-DNOCS (Registro SIAFI nº 503680),
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celebrado com o Governo do Estado do Piauí, visando à construção do Sistema Adutor do Sudeste
Piauiense, encontra-se expirada desde 29/05/2008,  somos por que seja determinado ao Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas que promova a atualização dos registros de vigência do citado
convênio no SIAFI, assinando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Secretaria de Infra-
Estrutura do Estado do Piauí - SEINFRA/PI apresente a prestação de contas final dos recursos
recebidos por força do referido ajuste, nos termos do art. 28 da IN/STN nº 01/1997, acompanhada da
documentação ali relacionada.
 
4 - ACHADOS GRAVES TRATADOS EM OUTROS PROCESSOS
 
A seguir, encontram-se relacionados os achados graves tratados em outros processos, com
determinação de paralisação ou retenção cautelar de valores dos objetos fiscalizados, pendentes de
deliberação do Tribunal pela regularidade ou que tiveram seu grau de irregularidade inicial alterado
por deliberação desta Corte no presente exercício.
 
4.1 - Achados pendentes de solução
4.1.1 - Alterações indevidas de projetos e especificações - grave com recomendação de
paralisação

Alterações indevidas de projetos e especificações.
Objeto: Contrato AJ - 27/99, 01/07/2004, Construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.,
Construtora Jurema Ltda.

Este achado está sendo tratado no processo 019.234/2007-1.

A empresa contratada interpôs recurso contra o Acórdão nº 948/2007-Plenário, autuado sob o TC nº

019.234/2007-1 (apartado do TC nº 014.246/2005-3), encontrando-se este pendente de deliberação por

parte do TCU.
4.1.2 - Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, quando cabível - grave
com recomendação de paralisação

Ausência de licitação autônoma para aquisição de equipamentos, quando cabível.
Objeto: Contrato 178/2006, Execução das obras e serviços de construção da Estação de Tratamento de
Água para o Sistema Integrado da Adutora do Sudeste Piauiense, no município de Padre Marcos-PI.,
Construtora Jurema Ltda.

Este achado está sendo tratado no processo 008.658/2007-7.

O Contrato nº 178/2006 encontra-se atualmente extinto por decurso de prazo, sem que tenha havido

pagamento à conta dessa avença com recursos oriundos de fontes federais.
4.1.3 - Ausência, no edital, de critério de aceitabilidade de preços máximos - grave com
recomendação de paralisação

Ausência, no edital, de critério de aceitabilidade de preços máximos.
Objeto: Contrato 178/2006, Execução das obras e serviços de construção da Estação de Tratamento de
Água para o Sistema Integrado da Adutora do Sudeste Piauiense, no município de Padre Marcos-PI.,
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Construtora Jurema Ltda.

Este achado está sendo tratado no processo 008.658/2007-7.

O Contrato nº 178/2006 encontra-se atualmente extinto por decurso de prazo, sem que tenha havido

pagamento à conta dessa avença com recursos oriundos de fontes federais.
4.1.4 - Demais irregularidades graves na administração do contrato - grave com recomendação
de paralisação

Demais irregularidades graves na administração do contrato.
Objeto: Contrato AJ - 27/99, 01/07/2004, Construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.,
Construtora Jurema Ltda.

Este achado está sendo tratado no processo 019.234/2007-1.

A empresa contratada interpôs recurso contra o Acórdão nº 948/2007-Plenário, autuado sob o TC nº

019.234/2007-1 (apartado do TC nº 014.246/2005-3), encontrando-se este pendente de deliberação por

parte do TCU.
4.1.5 - Demais irregularidades graves no processo licitatório - grave com recomendação de
paralisação

Demais irregularidades graves no processo licitatório.
Objeto: Contrato 91/2006, Aquisição de conjuntos de bombas para Estações Elevatórias da Adutora
do Sudeste Piauiense., Ksb Bombas Hidráulicas SA.

Este achado está sendo tratado no processo 008.658/2007-7.

Essa irregularidade decorre de inobservância do princípio da publicidade na realização do Pregão

Presencial nº 037/2006, sendo que, embora não tenha sido, por si só, considerada  como motivo para

anulação do contrato, o foi para imposição de multa aos respectivos responsáveis, conforme Acórdão

nº 839/2009-Plenário.
4.1.6 - Sobrepreço - grave com recomendação de paralisação

Sobrepreço.
Objeto: Contrato 178/2006, Execução das obras e serviços de construção da Estação de Tratamento de
Água para o Sistema Integrado da Adutora do Sudeste Piauiense, no município de Padre Marcos-PI.,
Construtora Jurema Ltda.

Este achado está sendo tratado no processo 008.658/2007-7.

Acha-se consignado no Voto condutor do Acórdão nº 839/2009-Plenário que a Comissão Fiscalizadora

da SEINFRA/PI houve por bem expurgar parte do ônus que recaía sobre a intermediação da

Construtora Jurema Ltda. junto às empresas fornecedoras dos equipamentos, acolhendo as

considerações da equipe de fiscalização deste Tribunal, cabendo salientar ainda que os respectivos

pagamentos, relativos aos serviços inicialmente realizados na estação de tratamento de água, correram

à conta de recursos estaduais e que o contrato acima indicado encontra-se extinto por decurso de prazo.

Registre-se outrosssim que este Tribunal, por meio do citado acórdão, recomendou à FUNASA que

avalie, junto com a SEINFRA/PI, a conveniência e a viabilidade de executar o objeto do Convênio nº
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2844/2005 (Registro SIAFI nº 557288), certificando-se de sua efetiva utilidade, haja vista que os

serviços da adutora econtram-se paralisados, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as providências

necessárias à rescisão do ajuste e à restituição dos recursos federais remanescentes aos cofres daquela

Fundação.

 

 
4.1.7 - Sobrepreço - grave com recomendação de paralisação

Sobrepreço.
Objeto: Contrato 178/2006, Execução das obras e serviços de construção da Estação de Tratamento de
Água para o Sistema Integrado da Adutora do Sudeste Piauiense, no município de Padre Marcos-PI.,
Construtora Jurema Ltda.

Este achado está sendo tratado no processo 008.658/2007-7.

Quando do julgamento do processo, no âmbito do Acórdão nº 839/2007-Plenário,  foi ali esclarecido

que a irregularidade em pauta  restringiu-se a tão somente falha na montagem da planilha da estação de

tratamento de água por parte da empresa de consultoria, não se vislumbrando qualquer ânimo de

fraude por parte do responsável, mas tão somente falha na montagem da planilha com a descrição

repetida de alguns itens de serviço. Além disso, o Contrato nº 178/2006 expirou, por decurso de prazo,

sem estivesse configurado qualquer pagamento em duplicidade.

Registre-se outrosssim que este Tribunal, por meio do citado acórdão, recomendou à FUNASA que

avalie, junto com a SEINFRA/PI, a conveniência e a viabilidade de executar o objeto do Convênio nº

2844/2005 (Registro SIAFI nº 557288), certificando-se de sua efetiva utilidade, haja vista que os

serviços da adutora econtram-se paralisados, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as providências

necessárias à rescisão do ajuste e à restituição dos recursos federais remanescentes aos cofres daquela

Fundação.

 

 

 

 
4.2 - Achados saneados no corrente exercício
4.2.1 - Demais irregularidades graves no processo licitatório - grave com recomendação de
paralisação

Demais irregularidades graves no processo licitatório.
Objeto: Edital 07/2005, 19/09/2005, TOMADA DE PREÇOS, Supervisão, fiscalização e controle da
execução das obras de construção da adutora do Sudeste Piauiense.
Este achado foi tratado no processo 014.246/2005-3 e  foi considerado saneado conforme AC-948-
21/2007-PL.
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5 - CONCLUSÃO 
As seguintes constatações foram identificadas neste trabalho: 
Questão 2 Ausência de licenças ambientais de âmbito estadual e local. (item 3.2)
Questão 4 A obra paralisada está sendo deteriorada por intempéries ou por vandalismo.

(item 3.1)
 
Foram identificados, ainda, os seguintes achados sem vinculação com questões de auditoria: 
Obras realizadas em terrenos não desapropriados (caracterização de esbulho pela Administração
Pública). (item 3.3)
Impropriedades na execução do convênio (item 3.4)
 
Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar a determinação de medidas com
vistas à conservação dos materiais e equipamentos já adquiridos e não instalados, existentes no
canteiro de obras e na Estação de Tratamento de Água da Adutora do Sudeste Piauiense, sendo o total
dos benefícios quantificáveis desta auditoria de R$ 2.086.053,76.
 
Diante das irregularidades que se encontram classificadas na seção "Achados de Auditorias
Anteriores", o TCU prolatou no TC nº 014.246/2005-3, o Acórdão nº 948/2007-Plenário, fls. 148/150,
tendo determinado à Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí - SEINFRA/PI que promovesse a
anulação do Contrato AJ 27/99, que tem como objeto a construção do Sistema Adutor do Sudeste
Piauiense, bem assim realizasse novo certame licitatório para a contratação dos serviços
remanescentes, como condição para que a obra pudesse continuar a receber recursos federais.
As medidas para a retomada do empreendimento ainda não foram cumpridas pela administração,
encontrando-se as obras do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense paralisadas. De acordo com as
informações prestadas pelo Sr. Secretário de Infra-Estrutura do Estado do Piauí, fls. 10/12,  a
SEINFRA /PI aguarda a apreciação pelo TCU do pedido de reexame interposto pela Construtora
Jurema Ltda., contra os itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão nº 948/2007-Plenário.
Cabe verificar que a tubulação do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense, antes da paralisação
determinada pelo TCU (Acórdão nº 777/2006-Plenário), já se encontrava implantada em 4 (quatro)
municípios piauienses (Padre Marcos/PI, Francisco Macedo/PI, Marcolândia/PI e Caldeirão
Grande/PI) e com tubos adquiridos para concluí-la no trecho Francisco Macedo/PI a Alegrete/PI, fl.
141. Essa situação, diante do que já foi executado, é de total desagrado para os munícipes dessas
localidades, pois embora beneficiados com tal benfeitoria, dela não podem usufruir, pois a compra dos
equipamentos e as obras civis que permitem o bombeamento da água ainda não chegaram a ser
totalmente concluídas. Atrevemo-nos, até mesmo, a dizer que essa situação, além do desagrado da
população alvo, causa desesperança, descrédito e desconfiança dos munícipes dessas localidades para
com o poder público. Certamente, as dificuldades por eles enfrentadas,  quando à falta de
abastecimento de água para o consumo humano,  muito mais sentida no período de seca, os levam a tal
juízo, cabendo registrar que esses municípios encontram-se localizados em uma das regiões com
menor índice pluviométrico do Estado do Piauí.
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Ademais, conforme constatado pela equipe de auditoria, não obstante a SEINFRA/PI tenha contratado
vigias para guardar o patrimônio do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense e da Estação de Tratamento
de Água, destinada ao tratamento de água da adutora, os bens  instalados e não instalados sofrem
sobremaneira a ação do tempo, correndo sérios riscos de ficarem danificados e/ou deteriorados, haja
vista que, além da vasta extensão da tubulação já implantada (cerca de 50 Km), o que dificulta o
trabalho contra possível ação de vândalos,  também existem falhas no acondicionamento dos materiais
e equipamentos não instalados, existentes no canteiro de obras, conforme apontado no presente
relatório. Atualmente, o Convênio nº 158/2003-DNOCS, celebrado com o Governo do Estado do
Piauí, com a finalidade de construir a referida adutora, encontra-se com a vigência expirada desde
29/05/2008, por falta da devida formalização do respectivo aditivo de prorrogação.
Cabe observar ainda, relativamente às obras da Estação de Tratamento de Água, que este Tribunal,
através do Acórdão nº 839/2009-Plenário,  de 29/04/2009, TC nº 008.658/2007-7, recomendou à
entidade concedente que avalie, junto com a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí, a
conveniência e a viabilidade de executar o objeto do Convênio nº 2844/2005-FUNASA (Registro
SIAFI nº 557188), certificando-se de sua efetiva utilidade, haja vista que os serviços da adutora
encontram-se paralisados, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as providências necessárias à
rescisão do ajuste e à restituição dos recursos federais remanescentes aos cofres daquela Fundação.
Nesse diapasão, diante do valor já investido no empreendimento (cerca de R$ 20.144.582,00), fl. 123,
não nos parece fora de propósito, até ulterior deliberação do Tribunal sobre a matéria tratada no
recurso (TCnº 019.234/2007-1), propor que esta Corte de Contas determine ao Departamento Nacional
de Obras contra as Secas que adote medidas imediatas que possibilitem a Secretaria de Infra-Estrutura
do Estado do Piauí - SEINFRA a contratar, em caráter excepcional e atendendo ao interesse público,
os materiais e os serviços estritamente necessários à captação e ao bombeamento de água para atender
à população das munipalidades onde a tubulação da Adutora do Sudeste Piauiense já se encontra
implantada (Padre Marcos/PI, Francisco Macedo/PI, Marcolândia/PI e Caldeirão Grande/PI), sem
prejuízo dos correspondentes certames licitatórios, de modo a evitar danos com a deterioração dos
bens instalados e não instalados então comprados com os recursos do extinto convênio e otimizar os
resultados do empreendimento. Com isso, atingir-se-ia um número razoável de municípios previsto no
Projeto, afigurando-se vantajosa a relação custo benefício, diante do que já foi realizado e do valor
estimado para a concretude dessa meta, no valor de R$ 5.667.305,69 (total especificado na planilha de
fl. 170, deduzida a importância de R$ 2.711.960,47, relativa ao custo estimado para implantar a
adutora no trecho Francisco Macedo/PI a Alegrete/PI). 
Quanto ao restante da adutora, a ser implantada nos trechos 3 (Francisco Macedo/PI a Alegrete/PI), 4
(Alegrete/PI ao Povoado Mandacaru, localizado no Município de São Julião/PI), 7 (Mandacaru a Vila
Nova/PI), 8 (Vila Nova/PI a Campo Grande/PI), 9 (Padre Marcos/PI a Belém do Piauí/PI),10 (Belém
do Piaui/PI a Jaicós/PI) e 11 (Mandacaru à Sede de São Julião/PI), cujos itens de serviços prevalecem
no bojo do Contrato AJ 27/99, aguarda-se-ia tomada de decisão a partir da deliberação que vier a ser
adotada pelo Tribunal no processo apartado (TC nº 019.234/2007-1) que cuida do recurso interposto
pela empresa contratada contra o Acórdão nº 948/2007-Plenário, que determinou à SEINFRA/PI que
anulasse o referido termo contratual.
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6 - ENCAMINHAMENTO 
            Ante todo o exposto, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro-Relator Augusto Nardes, com a(s) seguinte(s) proposta(s): 

Determinação a Órgão/Entidade:  DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS

SECAS - MI: Promover a atualização dos registros de vigência do Convênio nº 153/2008 no SIAFI

(503680), assinando o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Secretaria de Infra-Estrutura do

Estado do Piauí - SEINFRA/PI apresente a prestação de contas final dos recursos recebidos por força

do referido ajuste, em conformidade com o disposto no art. 28 da IN/STN nº 01/1997, acompanhada

da documentação ali relacionada. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Determinação a Órgão/Entidade:  SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO

PIAUÍ: Proceder ao inventário dos materiais e equipamentos existentes no canteiro de obras do

Sistema Adutor do Sudeste Piuiense e na Estação de Tratamento de Água, adotando as medidas

necessárias com vistas ao adequado acondicionamento e à preservação desses bens. PRAZO PARA

CUMPRIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Determinação a Órgão/Entidade:  SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO

PIAUÍ: Providenciar a revalidação da Licença Ambiental de Instalação do Sistema Adutor do Sudeste

Piauiense, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí - SEMAR,

haja vista que a mesma encontra-se vencida desde abril de 2007. PRAZO PARA CUMPRIMENTO:

15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Determinação a Órgão/Entidade:  SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO

PIAUÍ: Promover a desapropriação do terreno onde se encontram erguidos o canteiro de obras e a

Estação de Tratamento de Água da adutora, pertencente ao Sr. Edson José Alves e a sua cônjuge, Srª

Maria Aparecida da Silva, bem como dos demais terrenos onde a tubulação do Sistema Adutor do

Sudeste Piauiense já  se encontra implantada, caso ainda não tenha sido feito. PRAZO PARA

CUMPRIMENTO: 15 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Determinação a Órgão/Entidade:  DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS

SECAS - MI: Adotar medidas imediatas que possibilitem a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do

Piauí - SEINFRA a contratar, em caráter excepcional e atendendo ao interesse público, os materiais e

os serviços estritamente necessários à captação e ao bombeamento de água para atender à população

das munipalidades onde a tubulação da Adutora do Sudeste Piauiense já se encontra implantada (Padre
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Marcos/PI, Francisco Macedo/PI, Marcolândia/PI e Caldeirão Grande/PI), sem prejuízo dos

correspondentes certames licitatórios para esse fim, de modo a evitar danos ao erário com a

deterioração dos bens instalados e não instalados então comprados com os recursos do extinto

Convênio nº 158/2003-DNOCS (Registro SIAFI nº 503680) e otimizar os resultados do

empreendimento.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 30 DIAS. 

__________________________________________________________________________

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria das Sessões: Informar à Comissão Mista de

Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional que continuam pendentes de

saneamento os indícios de irregularidades pertinentes ao Contrato AJ 27/99 que motivaram a inclusão

do empreendimento na LOA 2009, encaminhando, ainda, cópia da deliberação a ser adotada nos

presentes autos, acompanhada do respectivo relatório e voto. NÚMERO DE DIAS PARA

ATENDIMENTO: 0 

__________________________________________________________________________

 

Manifesto-me de acordo com as conclusões da equipe de fiscalização.
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7 - ANEXO
7.1 - Dados cadastrais
Obra bloqueada na LOA deste ano: Sim
 
7.1.1 - Projeto básico
Informações gerais

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

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

Não

Exige licença ambiental? Sim

Possui licença ambiental? Sim

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

As medidas mitigadoras estabelecidas pelo EIA estão sendo implementadas
tempestivamente?

Não

Observações:A Licença Ambiental pertinente às obras do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense,
expedida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí - SEMAR,
encontra-se vencida desde abril de 2007.
7.1.2 - Execução física e financeira
Execução física

Data da vistoria: 28/04/2009 Percentual executado: 34

Data do início da obra: 01/07/2004 Data prevista para conclusão: 13/05/2010

Situação na data da vistoria: Paralisado.

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Encontram-se concluídos os seguintes
trechos da adutora: 1, 2, 5 6, abrangendo os Municípios de Padre Marcos/PI, Francisco Macedo/PI,
Marcolândia/PI e Caldeirão Grande/PI), no total de 50 Km.
 

Observações:
1) O percentual executado foi determinado pela relação entre o valor executado da adutora e das
bombas já adquiridas e valor total do empreendimento.
2) A obra da adutora está suspensa desde 26/05/2006, em atendimento a determinação do TCU
(Acórdão nº 777/2006-Plenário.
2) As obras da Estação de Tratamento de Água - ETA, objeto do Convênio nº 2844/2005-FUNASA
(Contrato 178/2006),  foram parcialmente executadas, com recursos estaduais, estando o contrato
expirado desde 30/09/2007).
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Execução financeira/orçamentária
Primeira dotação: 01/12/2003  Valor estimado para conclusão: R$          46.380.000,00
Desembolso

Origem Ano Valor orçado Valor
liquidado

Créditos
autorizados

Moeda

União 2009                    0,00                    0,00                    0,00 Real

União 2008                    0,00                    0,00                    0,00 Real

União 2007 9.000.000,00                    0,00 7.650.000,00 Real

União 2006 6.807.000,00 1.198.000,00 20.006.305,00 Real

União 2005 44.400.491,00 12.010.000,00 44.958.914,00 Real

União 2004 21.377.871,00 9.787.679,16 18.522.297,00 Real

União 2003 12.000.000,00 2.000.000,00 12.000.000,00 Real

Observações:
 1) OGU 2003: PT 18.544.0515.1854.0676 (DNOCS).
2) 2004: 18.544.0515.1851.0002 (Codevasf) e 10.512.0122.3861.0174 (Funasa).
3) 2005: 10.512.0122.3861.0001, 10.512.0122.3861.0022, 10.511.1287.7656.0001 (Funasa) e
18.544.0515.11ON.0022 (específico p/ empreendimento, Codevasf).
4) 2006: 10.512.0122.3861.0022 (Funasa).
5) 2007: 18.544.0515.11ON.0022 (específico p/ empreendimento, Codevasf).
6) O valor p/ concluir considera o saldo atual do contrato, c/ base em 02/2007.
 
7.1.3 - Contratos principais

Nº contrato: AJ - 27/99

Objeto do contrato: Construção do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.

Data da assinatura: 14/07/1999 Mod. licitação: concorrência

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

CNPJ contratada: 05.802.590/0001-90 Razão social: Construtora Jurema Ltda

CNPJ contratante: 06.553.531/0001-98 Razão social: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí

Situação inicial Situação atual

Vigência: 01/07/2004 a 26/06/2007 Vigência:  a 
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Valor: R$ 26.568.405,72 Valor: R$ 26.568.405,72

Data-base: 26/02/1999 Data-base: 26/02/1999

Volume do serviço: 134,64 km Volume do serviço: 134,64 

Custo unitário: 197.329,21 R$/km Custo unitário: 197.329,21 R$/

Nº/Data aditivo atual:  

Situação do contrato: 

Alterações do objeto: 
 
Observações:
 
7.1.4 - Contratos secundários

Nº contrato: 13/2006

Objeto do contrato: Elaboração do Projeto de Estação de Tratamento de Água para o Sistema
Adutor do Sudeste Piauiense.

CNPJ contratada: 07.479.777/0001-20 Razão social: Castel - Consultoria e Assessoria
Técnica Ltda.

CNPJ contratante: 06.553.531/0001-98 Razão social: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

Data-base: Valor atual: 

Situação atual: Vigência atual:  a 

Observações: 

Nº contrato: 178/2006

Objeto do contrato: Execução das obras e serviços de construção da estação de tratamento de água
para o sistema integrado da adutora do sudeste piauiense no município de Padre Marcos/PI

CNPJ contratada: 05.802.590/0001-90 Razão social: Construtora Jurema Ltda

CNPJ contratante: 06.553.531/0001-98 Razão social: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

Data-base: Valor atual: 0,00

Situação atual: Rescindido. Vigência atual:  a 30/06/2007
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Observações: O contrato encontra-se atualmente extinto por decurso de prazo, sem que tenha havido
pagamento à conta dessa avença com recursos oriundos de fontes federais.

Nº contrato: 79/2004

Objeto do contrato: Elaboração do Projeto Executivo do Sistema Adutor do Sudeste Piauiense.

CNPJ contratada: 02.230.463/0001-75 Razão social: Núcleo Engenharia Ltda.

CNPJ contratante: 06.553.531/0001-98 Razão social: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

Data-base: Valor atual: 

Situação atual: Vigência atual:  a 

Observações: 

Nº contrato: 91/2006

Objeto do contrato: Aquisição de conjunto de bombas para estações elevatórias da adutora de
sudeste piauiense

CNPJ contratada: 60.680.873/0001-14 Razão social: Ksb Bombas Hidráulicas SA

CNPJ contratante: 06.553.531/0001-98 Razão social: Secretaria de Infra-Estrutura do Estado
do Piauí

SIASG: -- Código interno do SIASG: 

Data-base: Valor atual: 0,00

Situação atual: Rescindido. Vigência atual:  a 04/07/2007

Observações: O contrato encontra-se extinto.
 
7.1.5 - Convênios

Nº do SIAFI: 503680

Objeto: Construção da Adutora do Sudeste Piauiense.

Data assinatura: 31/12/2003 Vigência atual:  a 29/05/2008

Data rescisão/suspensão: Situação atual: Extinto.

Concedente: 00.043.711/0001-43 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - MI

Convenente: 06.553.481/0001-49 Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Piauí

Valor atual: 
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Observações: 
O convênio encontra-se com a sua vigência expirada desde 29/05/2008 em face da não formalização
do correspondente termo aditivo de prorrogação.

Nº do SIAFI: 557188

Objeto: Sistema de Abastecimento de Água

Data assinatura: 30/12/2005 Vigência atual:  a 03/10/2009

Data rescisão/suspensão: Situação atual: Em andamento.

Concedente: 26.989.350/0001-16 Fundação Nacional de Saúde - MS

Convenente: 06.553.531/0001-98 Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí

Valor atual: 

Observações: 
Por meio do Acórdão nº 839/2009-Plenário, este Tribunal recomendou à FUNASA que avalie, junto
com a SEINFRA/PI, a conveniência e a viabilidade de executar o objeto do Convênio nº 2844/2005
(Registro SIAFI nº 557288), certificando-se de sua efetiva utilidade, haja vista que os serviços da
adutora econtram-se paralisados, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as providências necessárias
à rescisão do ajuste e à restituição dos recursos federais remanescentes aos cofres daquela Fundação.
 
 
 
 
7.1.6 - Editais

Nº do edital: 01/2006

Objeto: Execução dos serviços de instalação elétrica e de automação a serem executados na
construção da adutora do Sudeste Piauiense.

UASG: Modalidade de licitação: Concorrência

Data da publicação: 16/06/2006 Tipo de licitação: Menor Preço

Data da abertura da documentação: 03/08/2006 Valor estimado: R$ 2.366.354,17

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 
A licitação foi revogada, cf. publicação no DOU de 10/07/2007, "em razão de interesse público
decorrente de fato superveniente, conforme decisão exarada nos autos do processo nº 16.1024/06."
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Nº do edital: 07/2005

Objeto: Supervisão, fiscalização e controle da execução das obras de construção da adutora do
Sudeste Piauiense.

UASG: Modalidade de licitação: Tomada de Preços

Data da publicação: 19/09/2005 Tipo de licitação: Técnica e Preço

Data da abertura da documentação: 20/10/2005 Valor estimado: R$ 1.341.912,00

Data da adjudicação: 

Quantidade de propostas classificadas: 

Observações: 
A cautelar do AC TCU nº 777/2006-P, que suspendeu a licitação, foi cessada pelo AC TCU nº
948/2007-P, de 23/5/07.  Participam desta licitação duas empresas, já habilitadas.  As propostas
técnicas foram abertas, porém não julgadas, portanto, ainda não se pode falar em propostas
classificadas.

Nº do edital: 01/98

Objeto: Execução das obras e serviços de engenharia, em regime de empreitada por preço unitário,
para construção do Sistema Adutor do Sudeste, no Estado do Piauí.

UASG: Modalidade de licitação: Concorrência

Data da publicação: 25/01/1999 Tipo de licitação: Menor Preço

Data da abertura da documentação: 26/02/1999 Valor estimado: R$ 29.850.470,99

Data da adjudicação: 09/07/1999

Quantidade de propostas classificadas: 3

Observações: 
Esta licitação deu origem ao Contrato nº AJ - nº 027/99, firmado em 14/07/99 entre a SEINFRA/PI e a
Construtora Jurema Ltda, no valor de R$26.568.405,72.  Por meio do Acórdão nº 948/2007-Plenário
este Tribunal determinou a anulação do referido contrato.
 
7.1.7 - Histórico de fiscalizações

2006 2007 2008

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

Sim Sim Sim

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não IG-P IG-P
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2006 2007 2008

Processos correlatos (inclusive de interesse) 14246/2005-3, 8658/2007-7, 19234/2007-1,
10096/2008-0, 8659/2009-0, 19760/2009-5

 
7.2 - Deliberações do TCU
Processo de interesse (Deliberações até a data de início da auditoria)
Processo: 014.246/2005-3   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 25/08/2005

 
Processo: 014.246/2005-3   Deliberação: Despacho do Min. Valmir Campelo   Data: 15/02/2006

 
Processo: 014.246/2005-3   Deliberação: AC-777-/2006-PL   Data: 24/05/2006

 
Processo: 014.246/2005-3   Deliberação: AC-948-/2007-PL   Data: 23/05/2007

 
Processo: 019.234/2007-1   Deliberação: AC-948-/2007-PL   Data: 23/05/2007

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: Despacho do Min. Ubiratan Aguiar   Data: 04/07/2007

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: Despacho do Min. Ubiratan Aguiar   Data: 10/10/2007

 
Processo: 010.096/2008-0   Deliberação: Despacho do Min. Ubiratan Aguiar   Data: 15/08/2008

 
Processo: 010.096/2008-0   Deliberação: AC-307-/2009-PL   Data: 04/03/2009

 
Processo de interesse (Deliberações após a data de início da auditoria)
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR PARCIALMENTE AS RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO ITEM 3 DA APRECIAÇÃO  . 9.1. rejeitar parcialmente as
razões de justificativa apresentadas pela Sr. Bertolino Marinho Madeira Campos, ex-Secretário de
Infra-Estrutura do Estado do Piauí, e aplicar-lhe a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no
art. 58, inciso II, da Lei n.º 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU,
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres
do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a do efetivo
recolhimento, na forma da legislação em vigor;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 5 DA APRECIAÇÃO  . 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas
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pelo(a)s Sr(a)s. Teresa Cristina Marreiros de Carvalho Leite, Valter da Silva Barros e Irene Ferreira da
Silva, membros da Comissão de Licitação da Concorrência n. 03/2006;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 6 DA APRECIAÇÃO  . 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas
pelo(a)s Sr(a)s. Teresa Cristina Marreiros de Carvalho Leite, Valter da Silva Barros e Irene Ferreira da
Silva, membros da Comissão de Licitação da Concorrência n. 03/2006;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 4 DA APRECIAÇÃO  . 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas
pelo(a)s Sr(a)s. Teresa Cristina Marreiros de Carvalho Leite, Valter da Silva Barros e Irene Ferreira da
Silva, membros da Comissão de Licitação da Concorrência n. 03/2006;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Aplicação de Multa a Responsável: Bertolino Marinho Madeira Campos: RECOLHER O VALOR DA
MULTA AO TESOURO NACIONAL

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 8 DA APRECIAÇÃO  . 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas
pelo Sr. Adonias de Amorim Filho e pela Sra. Yonice Maria de Carvalho Pimentel, respectivamente,
Pregoeiro responsável pela condução do Pregão Presencial n. 37/2006 e Coordenadora Geral de
Licitações do Estado do Piauí, e aplicar-lhes a multa individual de R 1.800,00 (um mil e oitocentos
reais), com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei n.º 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento
Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida
quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a
do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: REJEITAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 9 DA APRECIAÇÃO  . 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas
pelo Sr. Adonias de Amorim Filho e pela Sra. Yonice Maria de Carvalho Pimentel, respectivamente,
Pregoeiro responsável pela condução do Pregão Presencial n. 37/2006 e Coordenadora Geral de
Licitações do Estado do Piauí, e aplicar-lhes a multa individual de R 1.800,00 (um mil e oitocentos
reais), com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei n.º 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento
Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida
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quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste acórdão até a
do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Aplicação de Multa a Responsável: ADONIAS DE AMORIM FILHO: RECOLHER O VALOR DA
MULTA AO TESOURO NACIONAL

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Aplicação de Multa a Responsável: Yonice Maria de Carvalho Pimentel: RECOLHER O VALOR DA
MULTA AO TESOURO NACIONAL

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR PARCIALMENTE AS RAZÕES DE
JUSTIFICATIVA REFERENTE AO ITEM 10 DA APRECIAÇÃO  . 9.4. rejeitar parcialmente as
razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Francisco Jorge do Santo, ex-Diretor da Unidade
Administrativa-Financeira da SEINFRA-PI, e aplicar-lhe a multa de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais), com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei n.º 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento
Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida
quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término
do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Aplicação de Multa a Responsável: Francisco Jorge do Santo: RECOLHER O VALOR DA MULTA
AO TESOURO NACIONAL

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 11 DA APRECIAÇÃO  . 9.5. acolher as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs. Alcides Soares de Souza, Coordenador Geral de Convênios da Fundação Nacional de Saúde
- Funasa, e José Mizael de Aquino, autor do projeto de engenharia da ETA da Adutora do Sudeste
Piauiense.

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Acatar/Rejeitar as Razões de Justificativa: ACATAR AS RAZÕES DE JUSTIFICATIVA
REFERENTE AO ITEM 7 DA APRECIAÇÃO  . 9.5. acolher as razões de justificativa apresentadas
pelos Srs. Alcides Soares de Souza, Coordenador Geral de Convênios da Fundação Nacional de Saúde
- Funasa, e José Mizael de Aquino, autor do projeto de engenharia da ETA da Adutora do Sudeste
Piauiense.
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Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Recomendação a Órgão/Entidade:  FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - MS: 9.6. recomendar à
Funasa que avalie, junto com a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Piauí, a conveniência e a
viabilidade de executar o objeto do convênio nº 2844 (SIAFI nº 557188), Estação de Tratamento de
Água da Adutora do Sudeste Piauiense, certificando-se de sua efetiva utilidade, haja vista que os
serviços da Adutora encontram-se paralisados; ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as
providências necessárias à rescisão do ajuste e à restituição dos recursos federais remanescentes aos
cofres daquela fundação; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********

 
Processo: 008.658/2007-7   Deliberação: AC-839-16/2009-PL   Data: 29/04/2009
Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO
NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização: 9.8. dar ciência do
presente acordão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização do Congresso Nacional. PRAZO PARA CUMPRIMENTO:
*********

 
Processo: 010.096/2008-0   Deliberação: AC-885-17/2009-PL   Data: 06/05/2009
Não Conhecimento de Recurso: Não Conhecer o recurso: "Embargo de declaração" interposto em
02/04/2009 por "José Wellington Barroso de Araújo Dias."

 
Processo: 010.096/2008-0   Deliberação: AC-885-17/2009-PL   Data: 06/05/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PI: ACORDAM os
Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts.
32, parágrafo único, e 34 da Lei  8.443/92 e no art. 287 do Regimento Interno, em não conhecer dos
Embargos de Declaração, dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão e encaminhar os autos à
Secretaria de Recursos - Serur para exame preliminar de admissibilidade do recurso de reconsideração
constante da fl. 1, do anexo 4, desses autos. NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

 
Processo: 010.096/2008-0   Deliberação: AC-885-17/2009-PL   Data: 06/05/2009
Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - PI, Secretaria de
Recursos: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 34 da Lei  8.443/92 e no art. 287 do Regimento
Interno, em não conhecer dos Embargos de Declaração, dar ciência ao recorrente do teor deste
Acórdão e encaminhar os autos à Secretaria de Recursos - Serur para exame preliminar de
admissibilidade do recurso de reconsideração constante da fl. 1, do anexo 4, desses autos. NÚMERO
DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0
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7.3 - Anexo Fotográfico

Placa da obra, localizada na entrada da cidade de Francisco Macedo/PI, à margem da Rodovia BR-
316, com sinais de deterioração.  
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Tubulação existente no canteiro de obras, para ser aplicada no trecho Francisco Macedo/PI a
Alegrete/PI, sujeita às intempéries. 
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Vista da Estação de Tratamento de Água (ETA), objeto do Convênio nº 2844/2005 - FUNASA,
evidenciando duas câmaras de flocuração tombadas e sujeitas às intempéries.  
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Tanques de Alimentação Unidirecional (TAUs) estocados no canteiro de obras, tomados pela
vegetação.  
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Estrutura física da Estação de Bombeamento - EB-2, localizada em Francisco Macedo/PI, onde haverá
recalque da água para Marcolândia/PI, inconclusa e sujeita às intempéries. 
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Vista geral do lago formado pela Barragem Estreito. 
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