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O QUE O TCU FISCALIZOU?

O TCU realizou auditoria de conformidade no edital 
da Concorrência 03/2021 da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura do Rio de Janeiro. O certame tem como 
objeto a contratação e a execução de obras de conten-
ção e drenagem na localidade conhecida como Jardim 
Féo/Espanhol no município de Teresópolis, no estado 
do Rio de Janeiro. O empreendimento está inserido no 
âmbito da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, 
a qual visa a redução da população exposta em áreas 
de riscos.

O trabalho foi realizado devido à materialidade da 
intervenção, no valor de R$ 48.893.698,19, bem como 
a relevância socioeconômica das ações de prevenção e 
de recuperação das áreas atingidas por deslizamentos 
de terra na região serrana do Rio de Janeiro. De forma 
recorrente, o estado do Rio de Janeiro tem sofrido com 
desastres naturais que causam perdas econômicas e 
humanas, dessa forma, o TCU busca, com sua atuação, 
assegurar que os recursos destinados a obras que im-
peçam esses desastres sejam corretamente aplicados, 
reduzindo a exposição da população dessas áreas ao 
risco de desastres.   

Imagem de satélite da localidade das obras

O QUE O TCU ENCONTROU?

Os procedimentos de auditoria elaborados na fase de 
planejamento dos trabalhos buscaram avaliar se o edital 
possibilitaria a contratação e a execução do empreendi-
mento com a qualidade necessária, com o valor adequado 
e dentro do prazo previsto, com vistas a garantir a efetivi-
dade da política pública. Os procedimentos se debruçaram 
essencialmente sobre o edital, principalmente no que diz 
respeito à previsão orçamentária, aos riscos identificados 
em auditorias anteriores, às cláusulas de competição do 
edital, aos preços estimados, aos quantitativos e à adequa-
ção do projeto básico. Das análises realizadas, restaram 
identificadas ocorrências referentes a:

Achados Efeitos

Sobrepreço decorrente de 
preços excessivos frente 
aos de mercado, no valor 

de R$ 17.224.108,82, 
que representa 54,39% 
do total do orçamento do 

edital da concorrência 
03/2021/Seinfra-RJ

Se concretizado o 
sobrepreço, ocorrerá 

dano ao erário. Ademais, 
a concretização do dano 
prejudica o alcance dos 
objetivos da Política de 
Nacional de Proteção e 

Defesa Civil, uma vez que 
os recursos desperdiçados 
deixam de financiar outras 
intervenções necessárias. 

Ausência de previsão 
orçamentária e financeira 

para atendimento do 
cronograma de execução 
das obras constantes do 

edital de licitação

A ausência de previsão 
orçamentária e financeira 

pode ocasionar a 
paralisação ou o abandono 

das obras, resultando 
no não atendimento da 

população exposta a risco 
de desastres.  
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O QUE O TCU DECIDIU?

O relatório de auditoria está aguardando deliberação 
pelo Plenário do TCU. Contudo, como forma de resguar-
dar os recursos públicos empregados nas obras, bem 
como garantir que estas possuam plena funcionalidade, 
atingindo o objetivo precípuo da sua aplicação, que é a 
redução da exposição da população da área do Jardim 
Féo/espanhol a risco de desastres naturais, foi proposto 
determinar a paralisação cautelar do contrato decorrente 
do edital 03/2021/Seinfra-RJ até que sejam esclareci-
dos os achados apontados.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios dessa auditoria podemos elencar 
a adequação dos preços praticados àqueles de mercado 
e a garantia de que os recursos orçamentários e finan-
ceiros necessários à conclusão e à funcionalidade das 
obras serão disponibilizados.

Ainda como benefício do trabalho pode-se citar 
que contribui para o aperfeiçoamento da alocação dos 
recursos destinados à Política Nacional de Proteção e 
Defesa Civil, com o objetivo de aperfeiçoar a efetividade 
das intervenções para a redução da população exposta 
em áreas de riscos.
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