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 Corpo Técnico: 
• 11 Analistas de Controle na área de Engenharia (incluindo o 

Coordenador da Unidade); 
• 1 Analista de Controle na área de Arquitetura; 
• 1 Analista de Controle na área de Direito; 
• 1 Técnico de Controle (com formação em Engenharia); 
• 4 Estagiários de Engenharia. 

 
 Treinamentos do Corpo Técnico em Auditoria de Obras de 

Pavimentação ministrados pelo Professor Elci Pessoa Junior 
• Em 2015, antes do início das auditorias (planejamento); 
• Em 2018, para subsidiar análises dos contraditórios. 



 
 
 
 
 
 
 

Laboratório Contratado 
 
 
 
 
 
 
 

 Contratação direta para Piloto em 2017: 
• Valor do contrato: R$ 10.815,91 
• Auditoria concluída utilizando Laboratório de pavimentação.  
• Dano ao erário já ressarcido: R$ 122.104,10. 
 Contrato de 2017 (Licitação): 
• Valor do contrato: R$ 244.800,00 
• 13 auditorias concluídas, com 13 processos de Comunicação de 

Irregularidade instaurados, sendo 8 em 2017 e 5 em 2018 
(atualmente em fase de contraditório).  

 Contrato de 2018 (Licitação): 
• Valor do contrato: R$ 290.205,10 
• Até outubro, realização de 6 novas auditorias utilizando 

Laboratório de pavimentação, todas em andamento. Previsão 
de realização de mais 2 auditorias até dezembro/18. 



 
 
 
 
 
 
 

Laboratório Contratado 
 
 
 
 
 
 
 

 Serviços contratados: 
• Mobilização e desmobilização da equipe técnica e dos equipamentos 

necessários, incluindo despesas com os deslocamentos e com 
hospedagem; 

• Extração de amostras de capa asfáltica (CBUQ) com sonda rotativa, e de 
base quando cimentada; 

• Extração de amostras de capa asfáltica (CBUQ) em placas; 
• Fechamento dos furos de sondagem mediante recomposição do 

pavimento com massa de asfalto a frio; 
• Selagem dos cortes realizados no pavimento com asfalto de alta 

plasticidade modificado com polímeros, nos pontos de extração de 
placas;  

• Realização de ensaios em laboratório das amostras colhidas em campo; 
• Emissão de laudo técnico com parecer e resultados dos ensaios, 

acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
do profissional responsável pelos serviços.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Laboratório Contratado 
 
 
 
 
 
 
 

 As amostras são ensaiadas dentro dos parâmetros técnicos, por 
laboratório contratado, credenciado e certificado, quanto a:  

• Determinação do teor de asfalto ou teor de ligante (Norma DNIT 
158/2011 – ME); 

• Determinação da densidade aparente (Norma DNER – ME 117/94);  
• Determinação da densidade máxima real – Método Rice (Norma ASTM 

D2041M-11);  
• Determinação da granulometria (Norma DNER – ME 083/98);  
• Determinação da resistência à tração por compressão diametral (Norma 

DNIT 136/2010– ME);  
• Determinação da espessura – capa asfáltica e base - (Norma DNIT – 

136/2010 – ME);  
• Os resultados dos levantamentos e dos ensaios são compilados, 

interpretados e tratados estatisticamente com vistas à verificação do 
atendimento ao projeto básico e ao objeto contratado. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Laboratório Contratado 
 
 
 
 
 
 
 

 Plano de Amostragem: 
• Um furo de sondagem rotativa (Ø = 100 mm) a cada 100 m de pista 

realizados alternadamente, mais dois furos, um junto a cada placa de 
sondagem, resultando em 12 furos por quilômetro; 

• Duas placas de sondagem de 50 cm x 50 cm por quilômetro. Nestes 
pontos é feita a medição da espessura da base em campo, caso a 
mesma seja de material granular, mediante a retirada manual do 
material para permitir a medição da espessura da camada, com a 
posterior reaplicação e compactação do mesmo material. 



 
 
 
 
 
 

Ensaios Realizados 
 
 
 
 
 
 

 Nas amostras retiradas com sonda rotativa: 
 
• Espessura da camada da capa 
• Teor de Betume 
• Densidade 
• Resistência à tração 



 
 
 
 
 
 

Fechamento dos furos de sondagem 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Ensaios Realizados 
 
 
 
 
 
 

 Nas amostras retiradas em Placa de 50 cm x 50 cm: 
• Espessura da camada da capa 
• Espessura da Base 
• Teor de Betume 
• Densidade (Rice test) 
• Granulometria 



 
 
 
 
 
 

Fechamento das Placas de Sondagem 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Resultados – Contrato 2017  
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO 
TIPO DE 

REVESTIMENTO 
VALOR DO 
CONTRATO 

RESULTADOS 

AÇÃO DANO APURADO 
Balsa Nova C.B.U.Q. R$ 2.166.982,00 C.I.  R$ 189.417,14 
São José dos Pinhais C.B.U.Q. R$ 14.485.709,61 C.I.  R$ 750.632,24 
Araruna C.B.U.Q. R$ 2.137.029,54 C.I.  R$ 43.999,93 
Cascavel C.B.U.Q. R$ 5.981.886,87 C.I.  R$ 98.213,44 
Assis Chateaubriand C.B.U.Q. R$ 526.409,74 C.I. R$ 521.634,99 
Rolândia C.B.U.Q. R$ 3.362.347,40 C.I. R$ 337.121,18 
Maringá C.B.U.Q. R$ 10.425.000,00 C.I R$ 1.506.879,71 
Ivaiporã C.B.U.Q. R$ 3.979.321,99 C.I. R$ 50.733,42 
Paranaguá C.B.U.Q. R$ 8.479.750,55 C.I.  R$ 2.237.058,20 
Curitiba C.B.U.Q. R$ 21.423.283,15 C.I.  R$ 4.795.836,85 
Araucária C.B.U.Q. R$ 3.568.065,99 C.I.  R$ 1.179.252,15 
Ponta Grossa C.B.U.Q. R$ 3.117.138,21 C.I. R$ 28.037,21 
Londrina C.B.U.Q. R$ 3.565.808,22 C.I. R$ 57.637,86 
Total R$ 83.218.733,27  R$ 11.796.472,32 
 Foram instauradas 13 Comunicações de Irregularidade, cujos processos estão tramitando na casa. 
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Dados aferidos nas obras de Pavimentação 
 
 
 
 
 

Interpretação de resultados de  Ensaios e Aferições  (Total de 2.841* unidades)- 
13 Laudos Técnicos. 

ENSAIOS E AFERIÇÕES REALIZADAS (quantidades) 
CAPA CBUQ  

Teor de 
Ligante 

(betume) 

Densidade 
Aparente 

Densidade 
Máxima real 
(Rice Test)- 
Placa 

Granulometria  
(Placa) 

Resistência à 
tração por 

compressão 
diametral 

Espessura 

757 543 130 260 543 543 
      

CAPA CBUQ 
Amostras retiradas com sonda rotativa Placas de 50 cm x 50 cm 

543 65 
BASE 

Espessura aferida em campo 
65 

* Custo médio de R$ 86,17 por ensaio/aferição 
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Auditorias de Obras de Pavimentação:  
Pontos Fortes X Pontes Fracos 

 
 
 
 
 

Pontos Fortes: 
Auditoria concomitante – obras em execução - permite a intervenção do TCE a 
tempo de evitar práticas ilegais e desvios na administração dos recursos públicos; 
Foco no atendimento aos requisitos de qualidade da obra e quantidade 
contratada; 
Fortalecimento da imagem, perante a sociedade, de um Tribunal de Contas 
presente, atento e atuante; 
Efeito pedagógico; 
Valorização dos profissionais de engenharia que desempenham suas funções, 
quer seja como executores ou como fiscais de obra;  
Recebimento dos laudos técnicos dos ensaios com responsável técnico e ART. 

 

Ponto Fraco: 
Por ser laboratório contratado, ainda não é um processo de auditoria 
permanente no TCE-PR. 



 
 
 
 
 

Laboratório Contratado: Vantagens X Desvantagens 
 
 
 
 
 

Vantagens: 
Corpo técnico do contratado especializado e suficiente; 
Veículos, equipamentos e materiais do contratado suficientes e disponíveis; 
Agilidade para coleta de amostras e fechamento de furos; 
Agilidade para realização dos ensaios;  
Recebimento dos laudos técnicos dos ensaios assinado por responsável técnico e 
ART; 
Tribunal de Contas fica desincumbido de manter estrutura própria de pessoal, 
além de instalações, equipamentos e materiais, que requer permanente cuidado, 
manutenção e aferição. 

Desvantagens: 
Morosidade na realização do Processo Licitatório impacta as atividades da 
Unidade Técnica com acúmulo de serviços no final do exercício; 
Limitação das auditorias ao escopo do contrato; 
Necessidade de fiscalização no laboratório; 
Não é um projeto permanente do TCE-PR (por ser laboratório contratado). 



Muito Obrigada! 
 

 

• “Feliz aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”. 

(Cora Coralina) 
 

• email: maria.carvalho@tce.pr.gov.br 
 

mailto:maria.carvalho@tce.pr.gov.br
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