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Resumo 

A presente auditoria teve por objetivo verificar a regularidade da contratação e execução das 

obras de adequação da travessia urbana em Santa Maria/RS, na BR-158/287. 

Na fase de planejamento, foram elaboradas as seguintes questões:  

a) Questão 1: O procedimento licitatório foi regular? 

b) Questão 2: A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada? 

c) Questão 3: A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi 

adequada? 

d) Questão 4: O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de 

quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus 

serviços? 

e) Questão 5: Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os 

quantitativos apresentados no projeto básico/executivo? 

f) Questão 6: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com 

os valores de mercado? 

g) Questão 7: O tipo do empreendimento exige licença ambiental e foram realizadas todas 

as etapas para esse licenciamento? 

No decorrer da fiscalização, foram desenvolvidos achados vinculados às questões de 

auditoria, concernentes às seguintes situações:  

a) Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente 

pactuadas. 

b) Orçamento do Edital inadequado. 

c) Falha na exigência da garantia contratual. 

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU 168 de 

30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo 

TCU (Portaria-Segecex 26 de19 de outubro de 2009). 

Em síntese, os trabalhos foram realizados com base na análise documental do processo 

licitatório, onde foi dada ênfase ao método de formação do preço da administração e do procedimento 

do Regime Diferenciado de Contratação - RDC conduzido pelo DNIT.  

Além dos documentos relativos à licitação, os processos associados às contratações das obras 

do lote 1 e do lote 2 também foram verificados, assim como os diários de obra e os relatórios da empresa 

supervisora dos serviços de construção e os da contratada para o gerenciamento ambiental do 

empreendimento.  

Também foi realizada entrevista com o fiscal dos contratos e visita ao local das obras, 

momento em que ficou constatado o andamento dos serviços em diversas frentes de trabalho 

concomitantes, ainda que de forma lenta, bem como a importância do empreendimento para a região. 

Conforme exposto nos campos específicos relacionados aos achados de auditoria, a presente 

fiscalização identificou diferença entre o BDI utilizado na elaboração dos orçamentos e o preconizado 

pelas normas do DNIT, atraso no início das obras pela falta de licenciamento ambiental, ausência da 

revisão dos contratos em face da desoneração do INSS das empresas e impropriedades na cobertura e 

vigência do seguro de risco de engenharia. 

O total de recursos fiscalizados perfez o montante de R$ 309.280.00,00, referente à soma do 

valor dos Contratos TT-493/2013-00 (R$ 144.180.000,00) e TT-494/2013-00 (R$ 165.100.000,00), à 
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data base de maio de 2012. 

A conclusão dos trabalhos indicou falhas e impropriedades no procedimento licitatório, 

assim como na execução dos contratos, as quais serão alvo de ações corretivas por parte do Tribunal. 

Entre os benefícios estimados desta fiscalização podem-se mencionar, nos termos da 

Portaria-Segecex 17, de 15/5/2015, o subitem 45.2 – multa (art. 58, I, da Lei nº 8443/92) e o subitem 

66.1 – expectativa de controle. 

Por fim, cumpre informar que a relatoria deste processo foi atribuída ao Exmo. Ministro 

Raimundo Carreiro, em observância ao art. 18-A da Resolução-TCU 175, de 25 de maio de 2005, a qual 

estabelece que os processos constituídos em razão de fiscalização de obras públicas serão distribuídos 

ao Relator que detiver em sua lista de unidades jurisdicionadas a unidade da federação em que esteja 

localizada a obra. 
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I. Apresentação 

1. Trata-se de fiscalização na modalidade Auditoria de Conformidade, realizada com o objetivo 

de verificar a regularidade das licitações e contratações efetuadas pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT, com vistas à execução das obras de duplicação, restauração da 

pista existente, implantação de ruas laterais e restauração / construção de Obras de Arte Especiais na 

BR-158 e BR-287 (travessia urbana de Santa Maria). 

 

I.1. Importância socioeconômica 

2. O município de Santa Maria está localizado na região fisiográfica denominada Depressão 

Central, tendo como limites geográficos ao norte: Itaara, Júlio de Castilhos e São Martinho da Serra; ao 

sul: São Gabriel e São Sepé; a leste: Silveira Martins, Restinga Seca e Formigueiro; a Oeste: São Pedro 

do Sul e Dilermando de Aguiar. Situa-se na latitude 29° 41' 03" sul e longitude 53° 48' 25" oeste, estando 

a uma altitude de 151 metros. 

3. A distância aproximada até Porto Alegre é de 286 km, e os principais eixos rodoviários são 

as BR-158/RS, BR-392/RS, RS-287/RS e a ERS-509. Além disso, representa importante polo 

ferroviário. 

4. O município sedia a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), uma das maiores 

universidades públicas do Brasil, que conta atualmente com mais de 15.000 alunos em seus cursos de 

graduação e pós-graduação. 

5. Segundo censo do IBGE, no ano de 2010, Santa Maria possuía 261.031 habitantes, dos quais 

95,14% na zona urbana, o que evidencia o elevado índice de urbanização. O comércio é a base da 

sustentação econômica de Santa Maria, graças à sua condição de polo regional e ao grande número de 

funcionários públicos, decorrente da presença da universidade federal e de inúmeros quartéis do Exército 

e da Aeronáutica. A atividade do comércio e prestação de serviços absorve mais de 80% da população 

economicamente ativa de Santa Maria. 

6. A indústria somente aparece em terceiro lugar na formação do PIB de Santa Maria, situada 

depois do setor primário. Em geral, o segmento industrial envolve empresas de pequeno e médio porte, 

voltadas principalmente para o atendimento de necessidades do setor primário – mobiliário, calçados e 

laticínios. 

7. O segmento da BR-158/287/RS, correspondente à Travessia Urbana de Santa Maria, tem 

pontos fortes de atração e geração de tráfego, especialmente os polos de geração e atração das cargas do 

setor primário, na medida em que está posicionada no meio do caminho da rota de escoamento e 

abastecimento das principais zonas produtoras de granéis agrícolas do Estado. 

8. Neste contexto, influencia de forma direta o sistema produtor do setor agrícola das regiões 

do centro, noroeste e oeste do Estado e de forma indireta o próprio Estado do Rio Grande do Sul, que 

escoa e se abastece da quase totalidade das cargas oriundas das regiões que utilizam a rota principal 

passando por Santa Maria. 

9. As obras da travessia urbana de Santa Maria têm por objetivo a adequação dos níveis de 

serviço das rodovias do trecho em questão, já que os estudos que constam no anteprojeto de engenharia 

apontam para o nível de serviço “E”, considerado crítico, conforme se observa no quadro constante no 

Apêndice F. 

10. Trata-se de um segmento que se desenvolve em área urbana, com grandes aglomerações 

imobiliárias e com intenso movimento de veículos, pedestres e ciclistas, gerando conflitos entre os fluxos 

locais e de passagem, principalmente nos entroncamentos das rodovias federais com as ruas e avenidas 
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locais. Destaca-se, também, o grande movimento de veículos de carga envolvidos no escoamento da 

safra de grãos das zonas produtoras até o porto de Rio Grande.  

11. Assim, o empreendimento visa melhorar o nível de serviço da rodovia, eliminando os pontos 

críticos, reduzindo o risco de acidentes, através da segregação dos fluxos de tráfego local e do tráfego 

de longa distância, tendo como consequência melhorias significativas da segurança viária. 

 

II. Introdução  

II.1. Deliberação que originou o trabalho  

12. Em cumprimento ao Acórdão 664/2016 - Plenário, realizou-se a auditoria no Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes, no período compreendido entre 16/05/2016 e 01/07/2016. 

13. As razões que motivaram esta auditoria foram a relevância e materialidade dos recursos 

envolvidos, assim como a importância social e econômica da obra para a localidade e para o estado. 

 

II.2. Visão geral do objeto  

14. A presente fiscalização tem como objeto os Contratos TT-493/2013-0 e TT-494/2013-0, 

além do Edital de Licitação 799/2012-00, destinado a selecionar a melhor proposta para a contratação 

de empresas para a elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de duplicação, 

restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e restauração/construção de Obras de Arte 

Especiais na BR-158 e BR-287, em Santa Maria/RS, divididas em dois lotes. 

15. A licitação se deu pelo Regime Diferenciado de Contratações – RDC, na forma presencial, 

sob regime de contratação integrada, cujo critério de julgamento era “técnica e preço”. 

16. O anteprojeto desenvolvido pelo DNIT estimou o valor dos serviços do lote 1 em 

R$ 144.947.603,54 e, do lote 2, R$ 166.348.002,40, a partir de preços referentes a maio de 2012. 

17. Inicialmente, as seguintes empresas/consórcios apresentaram os seguintes preços, em 

28/2/2013: 

 
LICITANTE VALOR GLOBAL (R$) 

LOTE 1 

Consórcio PPE  175.000.000,00 

Consórcio HAP / Convap / Planex  174.816.318,70 

Consórcio SBS / Toniolo, Busnello / Esteio  170.500.341,00 

Consórcio Sultepa / Magna / Etel  169.205.039,22 

Consórcio Conpasul / Firpavi / Engemin  165.500.000,00 

Consórcio Continental / Sogel / Ecoplan  163.600.000,00 

LOTE 2 

Consórcio PPE 215.000.000,00 

Consórcio Conpasul / Firpavi / Engemin 210.000.000,00 

Consórcio Continental / Sogel / Ecoplan 209.000.000,00 

Consórcio HAP / Convap / Planex  205.652.984,18 

Consórcio SBS / Toniolo, Busnello / Esteio  198.400.396,80 

Consorcio Sultepa / Magna / Etel 179.347.126,49 

 

18. Após a etapa de lances, ficaram assim classificadas as propostas: 
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LICITANTE VALOR GLOBAL (R$) 

LOTE 1 

Consórcio Continental / Sogel / Ecoplan 144.180.000,00 

Consórcio Conpasul / Firpavi / Engemin  156.000.000,00 

Consórcio Sultepa / Magna / Etel  162.450.000,00 

Consórcio PPE  162.500.000,00 

Consórcio SBS / Toniolo, Busnello / Esteio  170.500.341,00 

Consórcio HAP / Convap / Planex  174.816.318,70 

LOTE 2 

Consórcio Sultepa / Magna / Etel 165.100.000,00 

Consórcio Continental / Sogel / Ecoplan 178.500.000,00 

Consórcio PPE 179.000.000,00 

Consórcio SBS / Toniolo, Busnello / Esteio 198.400.396,80 

Consórcio HAP / Convap / Planex 205.652.984,18 

Consórcio Conpasul / Firpavi / Engemin 210.000.000,00 

 

19. Após a homologação da licitação, foram firmados os Contratos TT-493/2013-0, com o 

Consórcio Continental/Sogel/Ecoplan, e TT-494/2013-00, com o Consórcio Travessia 

(Sultepa/Magna/Etel), pelos valores ofertados na tabela anterior. 

20. Em 14/8/2014, o Contrato TT-493/2013-0 foi aditado visando a alteração da participação 

das empresas no consórcio, mediante autorização da Diretoria Colegiada do DNIT (ata nº 26/2014), 

conforme segue: 

 
EMPRESA PARTICIPAÇÃO 

ORIGINAL (%) 

PARTICIPAÇÃO 

ATUAL (%) 

Ecoplan Engenharia Ltda. 1,00 0,00 

Sogel – Sociedade Geral de Empreitadas Ltda. 23,50 24,50 

Continental de São Paulo Ltda. 75,50 75,50 

 

21. Da mesma forma, o contrato TT-494/2013-00 foi aditado em 16/9/2015, objetivando, além 

da alteração da participação das empresas, a exclusão e a inclusão de componentes, também com 

autorização da Diretoria Colegiada do DNIT (Ata nº 29/2015): 

 
EMPRESA PARTICIPAÇÃO 

ORIGINAL (%) 

PARTICIPAÇÃO 

ATUAL (%) 

Sultepa Construções e Comércio Ltda. 97,00 67,00 

Etel Engenharia Ltda. 1,15 3,00 

Magna Engenharia Ltda. 1,85 0,00 

Pavsolo Construtora Ltda. 0,00 30,00 

 

22. Por meio do Edital 776/2014-10 (RDC eletrônico), o DNIT selecionou, em 24/12/2014, 

“consultoria especializada em Gestão Ambiental, abrangendo os serviços de Supervisão Ambiental, 

Gerenciamento Ambiental, execução de Programas Ambientais, bem como elaboração de Projeto de 

Plantio Compensatório, Projeto de Sinalização de Áreas Ambientalmente Sensíveis e Plano de Ação de 

Emergência Direcionado ao Transporte de Produtos Perigosos, para as obras de duplicação e restauração 

da BR-158/287-RS – Travessia Urbana de Santa Maria”. 

23. A vencedora do certame foi a empresa Skill Engenharia Ltda., tendo oferecido o preço de 

R$ 13.201.107,66 – ou seja, 55% do preço estimado pelo DNIT de R$ 24.002.013,93 para a execução 
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dos serviços – e assinado o Termo de Contrato 547/2015, em 7/8/2015. 

24. A Licença Prévia 706/2011-DL, emitida em 1/7/2011, foi o documento que permitiu, sob o 

aspecto ambiental, a licitação do empreendimento em análise. 

25. A Licença de Instalação (LI) 00920/214-DL foi emitida em 12/12/2014 e se refere às “obras 

de infraestrutura viária com atividade de pavimentação asfáltica de segmento específico das Rodovias 

BR-158 (km 324+200 ao 331+900) e BR-287 (km 247+700 ao 254+300), com extensão total de 14,7 

quilômetros, incluindo a restauração da pista existente, a implantação de pista dupla e das ruas laterais 

e a restauração e construção de Obras de Arte Especiais”. Atualmente a LI 0115/2016-DL, de 15/3/2016 

e válida até 12/12/2016, é a vigente, uma vez que revogou as LIs 0755/2015-DL e 0920/2014. 

26. Uma vez que o DNIT constatou quantidade insuficiente de pessoal de seu quadro para a 

fiscalização das obras, aquele Departamento contratou, por meio do Pregão Eletrônico nº 160/2013, a 

empresa Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda. com vistas à “execução dos Serviços de 

Supervisão das Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais e 

Restauração / Construção de Obras de Arte Especiais nas Rodovias BR-158/RS e BR-287/RS (Travessia 

Urbana de Santa Maria)”. O contrato 534/2013-00 foi firmado, em 19/6/2013, no valor de R$ 

6.168.679,65, o qual ficou 37% abaixo do montante de R$ 9.791.555,00 orçado pela autarquia em abril 

de 2013. 

 

II.3. Objetivo e questões de auditoria  

27. A presente auditoria teve por objetivo fiscalizar as obras de adequação de Travessia Urbana 

em Santa Maria - na BR-158/287/RS. 

28. 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: 

a) Questão 1: O procedimento licitatório foi regular? 

b) Questão 2: A previsão orçamentária para a execução da obra é adequada? 

c) Questão 3: A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi 

adequada? 

d) Questão 4: O orçamento da obra encontra-se devidamente detalhado (planilha de 

quantitativos e preços unitários) e acompanhado das composições de todos os custos unitários de seus 

serviços? 

e) Questão 5: Os quantitativos definidos no orçamento da obra são condizentes com os 

quantitativos apresentados no projeto básico / executivo? 

f) Questão 6: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com 

os valores de mercado? 

g) Questão 7: O tipo do empreendimento exige licença ambiental e foram realizadas todas 

as etapas para esse licenciamento? 

 

II.4. Metodologia utilizada  

29. Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas de Auditoria do Tribunal 

de Contas da União (Portaria-TCU 280, de 8 de dezembro de 2010, alterada pela Portaria-TCU 168 de 

30 de junho de 2011) e com observância aos Padrões de Auditoria de Conformidade estabelecidos pelo 

TCU (Portaria-Segecex 26 de19 de outubro de 2009). 

30. Em síntese, os trabalhos foram realizados com base na análise documental do processo 

licitatório, onde foi dada ênfase ao método de formação do preço da administração e do procedimento 
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do Regime Diferenciado de Contratação - RDC conduzido pelo DNIT.  

31. Além dos documentos relativos à licitação, os processos associados às contratações das obras 

do lote 1 e do lote 2 também foram verificados, assim como os diários de obra e os relatórios da empresa 

supervisora dos serviços de construção e os da contratada para o gerenciamento ambiental do 

empreendimento.  

32. Também foi realizada entrevista com o fiscal dos contratos e visita ao local das obras, 

momento em que ficou constatado o andamento dos serviços em diversas frentes de trabalho 

concomitantes, ainda que de forma lenta, bem como a importância do empreendimento para a região. 

 

II.5. Limitações inerentes à auditoria  

33. Não ocorreram fatos que pudessem limitar os trabalhos da presente auditoria. 

 

II.6. Volume de recursos fiscalizados  

34. O total de recursos fiscalizados perfez o montante de R$ 309.280.00,00, referente à soma do 

valor dos Contratos TT-493/2013-00 (R$ 144.180.000,00) e TT-494/2013-00 (R$ 165.100.000,00), à 

data base de maio de 2012. 

 

II.7. Benefícios estimados da fiscalização  

35. Entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar, nos termos da Portaria-

Segecex 17, de 15/5/2015, o subitem 45.2 – multa (art. 58, I, da Lei nº 8443/92) e o subitem 66.1 – 

expectativa de controle. 

 

III. Achados de auditoria  

36. Durante os trabalhos de fiscalização foram identificados os achados de auditoria expostos a 

seguir. 

 

III.1. Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas. 

Tipificação: 

Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

Situação encontrada: 

37. Não foram encontrados, nos documentos examinados, indícios de que os contratos 

TT-493/2013-00 e TT-494/2013-00 tenham sido revisados à luz da edição da Lei 12.546, de 14/12/2011, 

alterada pela Lei 12.844, de 19/7/2013, além da determinação contida no Acórdão 

2.859/2013-TCU-Plenário. 

38. A obra referente ao Contrato 493/2013 teve sua matrícula no Cadastro Específico do INSS 

- CEI realizada em 31/7/2013, ficando assim sujeita ao art. 7º, §9º, inc. III, da Lei 12.546/2011, e faculta 

à empresa optar pelo regime de tributação da contribuição social: 2% sobre a receita bruta ou 20% sobre 

a folha de pagamento. Já a obra relativa ao contrato 494/2013 teve sua matrícula CEI realizada em 

1º/3/2014 e, nesse caso, enquadrando-se na situação prevista no inciso IV daquela mesma Lei, restando, 

assim, obrigada a contribuir com 2% da receita bruta. 

39. Os indícios de irregularidade apurados no presente achado não se enquadram no disposto no 

art. 117, § 1º, inc. IV, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), pois, ainda que possam vir a representar certa 
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materialidade em relação ao valor total do contrato, não ensejam a nulidade do processo licitatório ou 

do contrato, tampouco podem ser considerados graves desvios aos princípios constitucionais. 

 

III.2. Orçamento do Edital inadequado. 

Tipificação: 

Irregularidade grave com recomendação de continuidade (IG-C) 

Situação encontrada: 

40. O orçamento da licitação RDC 799/2012 deveria ter sido elaborado com um BDI de 26,7% 

conforme estabelece a Portaria DNIT 545 de 11/6/2012. Esse percentual de BDI, inclusive, consta no 

documento Critérios de Elaboração do Orçamento Referencial (item 10) e no Edital (item 6.9.2). 

Entretanto, o orçamento foi elaborado equivocadamente com um BDI de 28,32% conforme consta nas 

planilhas de orçamento de referência (lotes 1 e 2) divulgadas pelo DNIT. Além disso, no Lote 2, a 

planilha do orçamento de referência foi elaborada equivocadamente com os preços SICRO2 na data-base 

julho/2012 quando deveria ter sido utilizada a data-base maio/2012, conforme estipula o documento 

Critérios de Elaboração do Orçamento Referencial (item 8) e o Edital (Anexo I - Anteprojeto, 3.2.1). 

Como consequência, foram contratadas propostas com preços superiores ao que seria admissível caso o 

orçamento referencial fosse calculado com o BDI correto (26,7%) e data-base correta (maio/2012), 

conforme demonstrado no quadro a seguir (os cálculos encontram-se detalhados nas planilhas de 

evidências 8 e 9): 

 

 

Comparativo entre o valor contratado e o orçamento corrigido 

Data-base: mai/12 

Lote Preço contratado Orçamento referencial corrigido Sobrepreço 

1 R$ 144.180.000,00 R$ 143.112.041,55 R$ 1.067.958,45 

2 R$ 165.100.000,00 R$ 163.429.754,03 R$ 1.670.245,97 

Total R$ 309.280.000,00 R$ 306.541.795,58 R$ 2.738.204,42 

 

41. Observa-se que o Decreto 7581/2011, art. 40, inciso III e o Edital RDC 799/2012 (item 8.7.3 

e 8.7.11) previam a desclassificação das propostas com preço global superior ao orçamento de referência, 

o que acabou não ocorrendo. Caso o orçamento referencial fosse elaborado de forma correta (com 

relação ao BDI e data-base) as propostas que foram consideradas vencedoras seriam desclassificadas e 

consequentemente a licitação fracassaria. Não será proposta a responsabilização da comissão de licitação 

tendo em vista que o orçamento referencial que tinham à disposição era maior que as propostas 

consideradas vencedoras, entretanto, deverá ser ouvido em audiência o autor da Nota Técnica que 

estabeleceu os Critérios de Elaboração do Orçamento de Referência da licitação (evidência 5) com o 

objetivo de avaliar se merece ser apenado com aplicação de multa. Também não será proposta a anulação 

da licitação e dos contratos tendo em vista a materialidade não ser relevante em relação ao valor total 

dos contratos e da própria margem de erro esperada em um orçamento de RDC baseado em anteprojeto. 

Justificativa de enquadramento (ou não) no conceito de IG-P da LDO: 

42. Os indícios de irregularidade apurados no presente achado não se enquadram no disposto no 

art. 117, § 1º, inc. IV, da Lei 13.242/2015 (LDO 2016), pois ainda que em tese pudessem ensejar a 

nulidade do processo licitatório tendo em vista o erro no preço referencial, apresentam pouca 

materialidade em relação ao valor total do contrato e não podem ser considerados graves desvios aos 

princípios constitucionais. 
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III.3. Falha na exigência da garantia contratual. 

Tipificação:  

Falhas/impropriedades (F/I) 

Situação encontrada: 

43. O Edital RDC 799/12 em seu Anexo I, item 13.2, estabelece que a contratada deverá 

providenciar um Seguro de Risco de Engenharia com vigência sobre todo o período de execução do 

contrato, estendendo-se a cobertura por mais três anos após a vigência do contrato. Os contratos 

493/2013 e 494/2013 atualmente possuem vigência até 20/8/2016, portanto, as coberturas do Seguro de 

Risco de Engenharia deveriam se estender por mais três anos, ou seja, até 20/8/2019. Entretanto, a 

apólice do Lote 1 possui cobertura somente até 23/10/2017 e a do Lote 2, até 3/7/2017. Tendo em vista 

que tanto os contratos como as apólices são passíveis de prorrogações e ainda não expiraram seus prazos 

optou-se apenas por dar ciência ao DNIT. 

 

 

IV. Análise dos comentários dos gestores  

44. Uma vez que não foram identificados achados de alta complexidade ou impacto significativo 

nas rotinas de trabalho da unidade auditada, deixa-se de propor o encaminhamento do relatório 

preliminar para comentários dos gestores, nos termos da Portaria-TCU 280/2010, alterada pela Portaria-

TCU 168/2011. 

 

V. Conclusão  

45. No decorrer da fiscalização, foram desenvolvidos achados vinculados às seguintes questões 

de auditoria:  

46. Questão 3: A formalização do contrato atendeu aos preceitos legais e sua execução foi 

adequada? 

47. Questão 6: Os preços dos serviços definidos no orçamento da obra são compatíveis com os 

valores de mercado? 

48. A partir das questões formuladas, foram identificados os achados de auditoria expostos a 

seguir: 

a) Ausência de termo aditivo formalizando alterações das condições inicialmente pactuadas. 

b) Orçamento do Edital inadequado. 

c) Falha na exigência da garantia contratual. 

49. Diante das falhas e impropriedades encontradas na presente auditoria, quais sejam: a falta 

da revisão dos contratos abrangidos pela Lei nº 12.546, de 14/12/2011 e a diferença do percentual do 

BDI utilizado no orçamento do anteprojeto em relação aos normativos do DNIT, serão propostas oitivas 

do DNIT e dos consórcios contratados, elem de audiência do ex-Superintendente Regional. 

50.  Além disso, será proposta ciência ao DNIT relativamente às exigências contratuais 

atinentes aos seguros de risco de engenharia. 

 

VI. Proposta de encaminhamento 

51. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
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51.1. Com fundamento no art. 250, inciso IV, do Regimento Interno, promover a audiência do Sr. 

Pedro Luzardo Gomes (CPF 401.223.600-87), ex-Superintendente Regional do DNIT, para, no prazo de 

quinze dias, apresentar razões de justificativa para a elaboração do orçamento referencial na licitação 

RDC 799/2012-00 com BDI de 28,32% em desacordo com a Portaria DNIT 545 de 11/6/2012 que 

estabelecia um BDI de 26,7%, bem como a utilização, no Lote 2, de data-base julho/2012 ao invés de 

maio/2012, que era a data-base referencial da licitação; 

51.2. Com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno, promover a oitiva do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e dos consócios Continental / Sogel 

(CNPJ 20.010.929/0001-09) e Travessia (CNPJ 18.190.651/0001-57) para que se pronunciem, no prazo 

de quinze dias, a respeito da ausência da revisão os contratos TT-493/2013-00 e TT-494/2013-00, tendo 

em vista a desoneração da contribuição social prevista na Lei nº 12.546, de 14/12/2011, nos termos do 

Memorando-Circular nº 12/2014/DIREX, do Memorando-Circular nº 01/2015/DIREX e do Acórdão 

2859/2013-TCU-Plenário; 

51.3. Com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno, promover a oitiva do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e dos consócios Travessia (CNPJ 

18.190.651/0001-57) e Continental / Sogel (CNPJ 20.010.929/0001-09) para que se pronunciem, no 

prazo de quinze dias, a respeito da elaboração do orçamento referencial na licitação RDC 799/2012-00 

com BDI de 28,32% em desacordo com a Portaria DNIT 545 de 11/6/2012 que estabelecia um BDI de 

26,7%, bem como a utilização, no Lote 2, de data-base julho/2012 ao invés de maio/2012, que era a 

data-base referencial da licitação; e 

51.4. Dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT sobre a 

seguinte impropriedade: os seguros de Risco de Engenharia referentes aos contratos 493 e 494/2013-00 

não possuem cobertura estendida por mais três anos após a vigência dos respectivos contratos, conforme 

identificado na ocorrência III.3, o que afronta o disposto no Edital RDC 799/2012-00, Anexo I, item 

13.2. 

 

 

Secex-RS, 22 de agosto de 2016. 
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APÊNDICE A - Matriz de Achados 

 

DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

IG-C - Ausência de 

termo aditivo 

formalizando 

alterações das 

condições 

inicialmente 

pactuadas. 

Não foram encontrados, nos 

documentos examinados, 

indícios de que os contratos 

TT-493/2013-00 e TT-

494/2013-00 tenham sido 

revisados à luz da edição da 

Lei 12.546, de 14/12/2011, 

alterada pela Lei 12.844, de 

19/7/2013, além da 

determinação contida no 

Acórdão 2.859/2013-TCU-

Plenário e no Memorando-

Circular nº 01/2015-DIREX, 

do próprio DNIT. 

A obra referente ao contrato 

493 teve sua matrícula no 

Cadastro Específico do INSS 

- CEI realizada em 31/7/2013, 

ficando assim sujeita ao art. 

7º, §9º, inc. II, da Lei 

12.546/2011, que faculta à 

empresa optar pelo regime de 

tributação da contribuição 

social: 2% sobre a receita 

bruta ou 20% sobre a folha de 

pagamento. Já á obra relativa 

ao contrato 494 teve sua 

matrícula CEI realizada em 

1º/3/2014 e, nesse caso, 

enquadrando-se na situação 

prevista no inciso IV daquela 

mesma Lei, restando, assim, 

Contrato - 

Travessia urbana 

de Santa Maria - 

Lote 1 

Contrato - 

Travessia urbana 

de Santa Maria - 

Lote 2 

Acórdão 

2859/2013, 

item 9.2, 

Tribunal de 

Contas da 

União 

Lei 

8666/1993, 

art. 65, inciso 

I, alínea b 

Lei 

12546/2011, 

art. 7º, § 9º, 

inciso III; art. 

7º, § 9º, 

inciso IV 

Memorando-

Circular nº 

12/2014, 

DIREX - 

DNIT 

Memorando-

Circular nº 

01/2015, 

DIREX - 

DNIT 

Evidência 12 - 

Matrículas no 

CEI 

Evidência 13 - 

Memorando-

Circular nº 

01/2015-

DIREX 

Os efeitos da 

desoneração da 

contribuição 

social não foram 

considerados à 

época do 

orçamento do 

empreendimento

. 

Prejuízos gerados 

por pagamentos 

indevidos 

Oitiva 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

obrigada a contribuir com 2% 

da receita bruta. 

IG-C - Orçamento do 

Edital inadequado. 
O orçamento da licitação 

RDC 799/2012 deveria ter 

sido elaborado com um BDI 

de 26,7% conforme 

estabelece a Portaria DNIT 

545 de 11/6/2012. Entretanto 

o orçamento foi elaborado 

equivocadamente com um 

BDI de 28,32% conforme 

consta nas planilhas de 

orçamento de referência 

(lotes 1 e 2) divulgadas pelo 

DNIT. Além disso, no Lote 2, 

a planilha do orçamento de 

referência foi elaborada 

equivocadamente com os 

preços SICRO2 na data-base 

julho/2012 quando deveria ter 

sido utilizada a data-base 

maio/2012, que é a data de 

referência do Edital. Como 

consequência, ocorreu a 

contratação com preços 

superiores ao que seria 

admissível caso o orçamento 

referencial tivesse sido 

elaborado corretamente. O 

total do sobrepreço foi 

calculado em R$ 

2.738.204,42. 

Edital - Edital 

799/2012 
Decreto 

7581/2011, 

art. 40, inciso 

III 

Edital RDC 

799/2012, 

DNIT, item 

6.9.2 

Edital RDC 

799/2012, 

DNIT, item 

Anexo I, 

3.2.1 

Edital RDC 

799/2012, 

DNIT, item 

8.7.11 

Portaria 

545/2012, 

DNIT, art. 2º 

Evidência 6 - 

Edital RDC 

799-2012 

Evidência 1 - 

Critérios de 

Elaboração do 

Orçamento de 

Referência 

Evidência 2 - 

Orçamento de 

Referência - 

Lote 1 

Evidência 3 - 

Orçamento de 

Referência - 

Lote 2 

Evidência 4 - 

Comparativo 

Orçamento de 

Referência - 

Lote 1 

Evidência 5 - 

Comparativo 

Orçamento de 

Referência - 

Lote 2 

Evidência 11 - 

Portaria DNIT 

545 de 11-6-

2012 

Não 

identificadas 
Houve a 

contratação com 

preços superiores 

ao admissível. 

Audiência de 

Responsável (Pedro 

Luzardo Gomes) 

Oitiva 
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DESCRIÇÃO DO 

ACHADO 
SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
OBJETOS CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMINHAMENTO 

F/I - Falha na 

exigência da garantia 

contratual. 

O Edital RDC 799/12 em seu 

Anexo I, item 13.2, 

estabelece que a contratada 

deverá providenciar um 

Seguro de Risco de 

Engenharia com vigência 

sobre todo o período de 

execução do contrato, 

estendendo-se a cobertura por 

mais três anos após a vigência 

do contrato. A vigência atual 

dos contratos 493 e 494/2013 

é 20/8/2016 e a cobertura do 

seguro deveria se estender até 

20/8/2019. Entretanto, as 

apólices de seguro possuem 

cobertura inferior a 

20/8/2019. O apólice do Lote 

1 possui cobertura até 

23/10/2017 e a do Lote 2, até 

3/7/2017. 

Contrato - 

Travessia urbana 

de Santa Maria - 

Lote 1 

Contrato - 

Travessia urbana 

de Santa Maria - 

Lote 2 

Edital RDC 

799/2012, 

DNIT, item 

13.2 

Evidência 6 - 

Edital RDC 

799-2012 

Evidência 7 - 

Apólice 

Seguros Risco 

Engenharia - 

Lote 1 

Evidência 8 - 

Apólice 

Seguros Risco 

Engenharia - 

Lote 2 

Evidência 9 - 

Contrato 

493_2013 e 

aditivo 

Evidência 10 - 

Contrato 

494_2013 e 

aditivo 

Não 

identificadas 
Cobertura 

insuficiente contra 

Riscos de 

Engenharia 

Dar ciência 

(Departamento Nacional 

de Infraestrutura de 

Transportes) 
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APÊNDICE B - Matriz de Responsabilização 

 

 ACHADO RESPONSÁVEL(IS) 
PERÍODO DE 

EXERCÍCIO 
CONDUTA 

NEXO DE CAUSALIDADE 

(entre a conduta e o resultado ilícito) 
CULPABILIDADE 

Orçamento do Edital 

inadequado. 
Pedro Luzardo Gomes (CPF: 

401.223.600-87) 
Superintendente 

Regional (de 

26/10/2012 até 

04/06/2015) 

O responsável 

assinou Nota 

Técnica denominada 

"Critério de 

elaboração de 

Orçamento 

Referencial para a 

contratação das 

obras da Travessia 

Urbana de Santa 

Maria" onde 

informou 

equivocadamente 

para efeito de 

licitação que o BDI 

utilizado no 

orçamento era de 

26,7% quando era de 

28,32%. Informou 

ainda que a data-

base utilizada era 

maio/2012 quando 

na verdade foi 

utilizada a data-base 

julho/2012 para um 

dos lotes. 

As informações equivocadas 

produzidas pelo responsável induziram 

o DNIT  a licitar a obra com 

orçamento inadequado resultando na 

contratação da obra por um preço 

acima do valor admissível 

A conduta do 

responsável é culpável, 

ou seja, reprovável, 

razão pela qual ele deve 

ser ouvido em audiência 

a fim de avaliar se 

merece ser apenado com 

a aplicação de multa. 
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APÊNDICE C - Fotos 

 

 
01 - Viaduto sobre a BR 158 (Trevo do Castelinho) - Lote 1 
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02 - Viaduto sobre a BR 287 (Faixa Nova) - Lote 1 

 

 
03 - Intersecção com a Av Duque de Caxias - Lote 1 
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04 - Intersecção com a Av Maurício Sirotsky Sobrinho (Novo Shopping) - Lote 2 
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05 - Acesso ao Bairro Tancredo Neves e Distrito Industrial - Lote 2 

 

 
06 - Ponte sobre o Arroio Taquara - Lote 2 
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APÊNDICE D - Dados da obra 

 

1. Dados Cadastrais 

 

Obra bloqueada na LOA deste ano: Não 

 

1.1. Execução física, orçamentária e financeira 

 

1.1.1. Execução física 

 
Data de vistoria: 07/06/2016 Percentual executado: 19,89% 

Data do início da obra: 05/09/2013 Data prevista para conclusão: 20/08/2016 

Situação na data da vistoria: Em andamento 

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: 

Atualmente encontram-se em execução quatro obras de arte especias: novo viaduto do trevo do Castelinho 

(0+390,00), viaduto da interseção da BR-158 com a BR-287 (acesso a Camobi - 2+430,00), passagem 

inferior na Rua Irmã Dulce (7+020,00) e ponte sobre o Arroio Taquara (BR-287 - 14+703,60). 

Além desses serviços, também estão em desenvolvimento, em alguns segmentos do trecho: lançamento de 

material pétreo, lançamento de e disposição de material de sub-base, construção de caixas de passagem e 

BSTC e remoção de material inadequado. 

 

Observações: 

A data prevista para conclusão refere-se à vigência atual dos contratos de construção. Entretanto, os 

contratos deverão sofrer aditivos de prazo. 

 

1.1.2. Execução orçamentária e financeira 

 
Valor estimado para conclusão: R$ 247.752.876,87 

Valor estimado global da obra: R$ 309.280.000,00 

Data base da estimativa: 01/05/2012 

 
Funcional programática: 26.782.2087.12KG.5066/2016 - Adequação de Travessia Urbana em Santa Maria - 

na BR-158/287/RS no município de Santa Maria - RS 
 

Origem Ano Lei 

Orçamentária 

Valores 

empenhados 

Valores 

liquidados 

Pagamento de 

despesas 

Percentual 

execução 

financeira 

União 2016 22.160.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

União 2015 43.040.000,00 28.300.000,00 3.122.347,00 0,00 0,00% 

União 2014 42.800.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 449.241,00 1,05% 

União 2013 59.000.000,00 59.000.000,00 59.000.000,00 854.212,00 1,45% 

Valores em reais 

Observações: 

Dados obtidos do SIAFI relativos à funcional programática 26.782.2087.12KG.5066 (Adequação de 

Travessia Urbana de Santa Maria - nas BRs 158/287/RS) até 3/5/2016. Ressalte-se que ocorreram 

pagamentos de restos a pagar: 

 

RP inscritos        RP pagos      RP a pagar 

2014  58.145.788,00    4.793.544,00   53.352.244,00 

2015  76.511.693,00   38.542.957,00   37.968.736,00 

2016  66.268.736,00   30.362.202,00   35.906.534,00 

 

1.2. Contratos principais 

 
Nº contrato: TT-493/2013-00 

Objeto do contrato:  

Projeto e execução das obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e obras 

de arte especiais na BR-158 e BR-287 (travessia urbana de Santa Maria) - Lote 1 
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Data da assinatura: 31/07/2013 Mod. licitação: RDC - Regime Diferenciado de 

Contratação 

SIASG: 393003-493-2013 Código interno do SIASG:  

CNPJ contratada: 20.010.929/0001-09 Razão social: Consórcio Continental / Sogel 

CNPJ contratante: 04.892.707/0001-00 Razão social: Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes 

  

Situação inicial Situação atual 

Vigência: 05/09/2013 a 20/08/2016 Vigência: 05/09/2013 a 20/08/2016 

Valor: R$ 144.180.000,00 Valor: R$ 144.180.000,00 

Data-base: 28/05/2012 Data-base: 28/02/2012 

Volume de serviço: 5.1 km Volume de serviço: 5.1 km 

Custo unitário: R$ 28.270.588,23 Custo unitário: R$ 28.270.588,23 

BDI: 26.7% BDI: 26.7% 

 Nº/Data aditivoAtual: 1 14/08/2014 

 Situação do contrato: Em andamento. 

 
Alterações do objeto:  
Alteração da participação da empresa Ecoplan Engenharia Ltda. no consórcio para 0% e exclusão de 

responsável técnico, autorizada pela Diretoria Colegiada em Ata n. 26/2014. 

 

Observações: 

 

 

Execução física e financeira: 

Data da coleta de dados / vistoria: 07/06/2016 

Situação: Em andamento 

Percentual de execução física: 19,68% 

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: 

Por ocasião da visita às obras, verificou-se que elas se encontram em andamento, porém em ritmo abaixo do 

previsto, uma vez que os recursos do DNIT foram contingenciados. 

Valores medidos: R$ 28.370.692,20 

Valores pagos: R$ 28.370.692,20 

Percentual de execução financeira: 19,68% 

Observações acerca da execução física e financeira do contrato: 

O valor previsto acumulado para o período era de R$ 70.623.545,69. Assim, o valor executado ficou 29,30% 

abaixo da previsão. 

 
Nº contrato: TT-494/2013-00 

Objeto do contrato:  

Projeto e execução das obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e obras 

de arte especiais na BR-158 e BR-287 (travessia urbana de Santa Maria) - Lote 2 

Data da assinatura: 24/06/2013 Mod. licitação: RDC - Regime Diferenciado de 

Contratação 

SIASG: 393003-494-2013 Código interno do SIASG:  

CNPJ contratada: 18.190.651/0001-57 Razão social: Consórcio Travessia 

CNPJ contratante: 04.892.707/0001-00 Razão social: Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes 

  

Situação inicial Situação atual 

Vigência: 05/09/2013 a 20/08/2016 Vigência: 05/09/2013 a 20/08/2016 

Valor: R$ 165.100.000,00 Valor: R$ 165.100.000,00 

Data-base: 28/05/2012 Data-base: 28/05/2012 

Volume de serviço: 9.3 km Volume de serviço: 9.3 km 

Custo unitário: R$ 17.752.688,17 Custo unitário: R$ 17.752.688,17 

BDI: 26.7% BDI: 26.7% 

 Nº/Data aditivoAtual: 1 14/09/2015 

 Situação do contrato: Em andamento. 
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Alterações do objeto:  
Substituição da empresa Magna Engenharia S.A. pela empresa Pavsolo Construtora Ltda. no consórcio, 

autorizada pela Diretoria Colegiada em Ata n. 29/2015 

 

Observações: 

 

 

Execução física e financeira: 

Data da coleta de dados / vistoria: 07/06/2016 

Situação: Em andamento 

Percentual de execução física: 20,08% 

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: 

Por ocasião da visita às obras, verificou-se que elas se encontram em andamento, porém em ritmo abaixo do 

previsto, uma vez que os recursos do DNIT foram contingenciados. 

Valores medidos: R$ 33.156.430,93 

Valores pagos: R$ 33.156.430,93 

Percentual de execução financeira: 20,08% 

Observações acerca da execução física e financeira do contrato: 

O valor previsto acumulado para o período era de R$ 74.550.881,86. Assim, o valor executado ficou 24,70% 

abaixo da previsão. 

 

1.3. Editais 

 
Nº do edital: 799/2012 

Objeto:  

Projeto e execução das obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais e obras 

de arte especiais na BR-158 e BR-287 (travessia urbana de Santa Maria) 

UASG: 393003 Modalidade de licitação: RDC - Regime Diferenciado de 

Contratação 

Data da publicação: 30/11/2012 Tipo de licitação ou critérios de julgamento: Técnica e 

preço 

Data da abertura da documentação: 

28/02/2013 

Valor estimado: R$ 311.295.616,00 

Quantidade de propostas classificadas:  

  

Observações:  

Regime de contratação integrada 

Orçamento sigiloso conforme art. 6º da Lei n. 12.462 de 05 de agosto de 2011 c/c art. 9º do Decreto n. 

7.581/2011 

 

1.4.  Histórico de fiscalizações 

 

A classe da irregularidade listada é referente àquela vigente em 30 de novembro do ano da 

fiscalização. 

 
 2013 2014 2015 

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

Foram observados indícios de irregularidades graves? Não Não Não 

 

 

2. Deliberações do TCU 

 

A listagem poderá conter deliberações de processos já encerrados. 

 

Processo de interesse (deliberações até a data de início da auditoria) 

 

Não há deliberações para os processos de interesse até a data de início da auditoria. 
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Processo de interesse (deliberações após a data de início da auditoria) 

 

Não há deliberações até a emissão desse relatório. 

 

  



 

 

 

 

25 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria-Geral de Controle Externo 
Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul 

APÊNDICE E - Achados de outras fiscalizações 

 

Não há achados de outras fiscalizações pendentes de solução ou saneados. 
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APÊNDICE F - Quadro de Níveis de Serviço da Rodovia 
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APÊNDICE G - Achados reclassificados após a conclusão da fiscalização 

 

 

1. Achados desta fiscalização 

 

1.1. Não há. 

 

2. Achados de outras fiscalizações 

 

2.1. Não há. 
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APÊNDICE H - Despachos 
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Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura 

Rodoviária 

 

 

 

 

 

 

 

 Processo: 014.470/2016-0 

 Fiscalização: 226/2016 

 Objetivo: fiscalizar as obras de 

adequação de Travessia Urbana em 

Santa Maria - na BR-158/287 

 

 

 

 

DESPACHO 
 

 

 

 

De acordo com as propostas de encaminhamento constantes do relatório de auditoria. 

 

 

Em 31 de agosto de 2016. Encaminhe-se ao secretário. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Secretaria Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio 

Grande do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 Processo: 014.470/2016-0 

 Fiscalização: 226/2016 

 Objetivo: fiscalizar as obras de 

adequação de Travessia Urbana em 

Santa Maria - na BR-158/287 

 

 

 

 

DESPACHO 
 

 

 

 

Devido ao não haver achados de alta complexidade ou de grande impacto e pelo caráter preliminar das 

propostas de encaminhamento, não recomendo o envio de relatório preliminar para comentários dos 

gestores. 

 

 

Manifesto-me de acordo com o encaminhamento proposto no relatório de auditoria precedente.  

 

Em atenção ao disposto no item 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 664/2016-Plenário, encaminham-se os autos 

para manifestação do Sr. Secretário de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária. 

 

 

Em 31 de agosto de 2016. Encaminhe-se à Extinta Secretaria de Fiscalização de Obras Rodoviárias . 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Guilherme Yadoya de Souza 

Secretário de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul
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TC 014.470/2016-0 

Tipo de processo: Fiscalização – Fiscobras 2016. 

Unidade jurisdicionada: Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes 

 

 

DESPACHO 

 Com base no item 9.5.1 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, manifesto-me de acordo com 

as conclusões e a proposta de encaminhamento formulada pela equipe de fiscalização no item 51 do 

Relatório de Fiscalização 226/2016, as quais contaram com a anuência do titular da SeinfraRodovia/D2 

e da Secex-RS. 

2. Em atendimento ao item 9.5.2 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, manifesto-me pela 

continuidade da instrução do presente feito pela Secex-RS, por ausência dos requisitos previstos no 

referido dispositivo: aspectos de engenharia e materialidade envolvidos nos achados, bem como de 

indicação de IG-P ou IG-R. 

3. Em atendimento ao item 9.5.3 do Acórdão 664/2016-TCU-Plenário, encaminhe-se os 

presentes autos para manifestação do Exmo. Sr. Raimundo Carreiro. 

 

 

Brasília, em 31/8/2016. 

 

(assinado eletronicamente) 

ANDRÉ LUIZ F. DA SILVA VITAL 

Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária (SeinfraRodovia) 

Secretário 

 

 


