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INSTRUÇÃO NORMATIVA 015, de 23 de junho de 2009. 
Publicação: D.O.E. de 24.6.2009

Ementa: emenda a Resolução nº 180, de 25 de junho de 2002.

DISCIPLINA  A  METODOLOGIA  PARA  ANÁLISE  DOS  PREÇOS  DAS  OBRAS  E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

O TRIBUNAL  DE  CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  no  uso  de  suas
atribuições, e Considerando a necessidade de disciplinamento de uma nova metodologia
que servirá como referência quando da realização das auditorias em obras e serviços de
engenharia,

RESOLVE:

Art. 1º. Os preços referenciais utilizados por este Tribunal para orçamentação de obras e
serviços  de  engenharia  dos  seus  jurisdicionados  serão  obtidos  por  intermédio  das
seguintes Tabelas de Preços:

I – obras rodoviárias: Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do
Espírito  Santo  –  DERTES,  atualizando-a  com  base  em  índices  adequados  da  Revista
Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, para o mês da base dos preços da
obra analisada.

II – demais obras: das instituições abaixo relacionadas, nesta ordem:

a) Universidade Federal do Espírito Santo

b) EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

c) PINI Sistemas

§ 1º O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo admitirá, para obras
e serviços de engenharia, valores orçamentários superiores, em até 12% (doze por cento),
aos preços referenciais verificados com base nas tabelas referidas;

§ 2º  Excepcionalmente,  em  função  das  particularidades  de  cada  caso,  e  desde  que
devidamente  justificados  no  relatório  técnico,  serão  admitidos  valores  superiores  ao
percentual constante no parágrafo anterior.

Art. 2º.  O BDI (benefício e de despesas indiretas) padrão adotado é de 35% (trinta e
cinco por cento).



Parágrafo  único  –  Outros  percentuais,  inferiores  ou  superiores,  poderão,
excepcionalmente,  serem considerados  em função  das  particularidades  de  cada  caso,
desde que devidamente justificados no relatório técnico.Art. 3º.  As obras de pequeno
porte, consideradas como tais aquelas de valor inferior ao limite de dispensa de licitação,
as realizadas fora de sede dos municípios, as de características especiais ou ainda aquelas
executadas  em  condições  adversas,  terão  seus  custos  analisados  considerando  as
peculiaridades de cada caso.

Parágrafo único – As justificativas para a adoção de critérios diferenciados para esses
casos deverão estar contidas em relatório técnico.

Art. 4º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Resolução nº 180, de
25 de junho de 2002.

Sala das Sessões, 23 de junho de 2009.

MARCOS MIRANDA MADUREIRA
Conselheiro Presidente

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
Conselheiro Vice-Presidente

UMBERTO MESSIAS DE SOUZA
Conselheiro

(Voto pela manutenção da Resolução n° 180/2002)
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