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Conclui-se, então, que o pagamento dos equipamentos de Raio X foram efetuados sem 
observar as disposições contidas no Edital e no TR. Da mesma forma, constatou-se que notas 
fiscais dos demais equipamentos que foram entregues e pagas não foram atestadas, 
contrariando os critérios definidos no Edital e no TR no que concerne aos pagamentos só 
serem realizados após o recebimento definitivo do bem, estando as notas fiscais devidamente 
atestadas, com a emissão do respectivo termo de aceite. 

4. Equipamentos odontológicos nunca utilizados guardados na CAF. 

Na visita de fiscalização realizada no dia 07.08.2019, na Secretaria de Saúde e na CAF, foram 
identificados equipamentos odontológicos nunca utilizados, conforme detalhado a seguir: 

Tabela 5 - Equipamentos odontológicos nunca utilizados. 

Equipamento 
Qtde. 

em uso 
Qtde. s/ 

uso 
Local 
armazenado 

Empresa Nota Fiscal Data NF 
Valor total 
do bem (R$) 

Ultrassom 0 10 CAF Medvasf 1.467 21.12.2018 24.750,00 

Biombo de 
Chumbo 

0 2 CAF Medvasf 1.467 
21.12.2018 

12.590,00 

Amalgamador 0 10 CAF Medvasf 1.467 
21.12.2018 

8.200,00 

Negatoscópio 0 2 CAF Medvasf 1.467 
21.12.2018 

1.380,00 

Cadeiras 
Odontológicas 

0 2 CAF Medvasf 1.468 
21.12.2018 

35.600,00 

Cadeiras 
Odontológicas 

6 2 CAF UpMed 904 26.12.2018 35.600,00 

Seladora 6 4 CAF Cralab 7.707 20.12.2018 2.280,00 

Aparelho 
Fotopolimerizador 

5 5 
Secretaria 
de Saúde 

Cralab 7.707 
20.12.2018 

2.646,50 

Mocho a gás 1 9 CAF Cralab 7.707 
20.12.2018 

3.798,65 

TOTAL 126.845,15 

Fonte: Registros fotográficos. 

Da tabela acima, observa-se que todos os equipamentos adquiridos da empresa Medvasf (NF 
1.467 e NF 1.468) nunca foram utilizados, inclusive, dois equipamentos de Raio X nem sequer 
foram entregues, muito embora tenham sido pagos, conforme relatado em ponto específico 
deste Relatório de Fiscalização. 

Da empresa UpMed, de um total de oito cadeiras odontológicas adquiridas, seis foram 
instaladas e duas estão no CAF. 

Quanto à empresa Cralab, de um total de dez seladoras, seis estão em uso. De um total de dez 
aparelhos de fotopolimerizador, cinco estão em uso e cinco estão no CAF. De um total de dez 
mochos, um está sendo utilizado e nove estão no CAF. 
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Os equipamentos acima foram adquiridos por meio do PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº 
016/2018, proveniente das Propostas de Investimentos n° 2601101712201308576, nº 
2601101712251056590 e nº 2601101712282033091. As referidas propostas juntas somaram 
R$ 250 mil, porém cerca de 51% do seu valor, o equivalente a R$ 126.845,15, são de 
equipamentos guardados sem nunca terem sido utilizados. 

Cabe destacar que passaram cerca de oito meses desde a data de aquisição dos 
equipamentos, no mês de dezembro de 2018, até a data da visita de fiscalização da CGU, em 
agosto de 2016, quando se constatou a não utilização dos equipamentos, denotando má 
utilização dos recursos públicos. 

Tal fato demonstra inadequado planejamento das aquisições constantes das mencionadas 
Propostas de Investimentos, tendo como consequência o fato da população não se beneficiar 
do investimento, além da provável perda da garantia do equipamento. 

Por fim, cabe registrar a ausência de controle por parte da Secretaria de Saúde, quando os 
equipamentos de ultrassom estavam guardados na CAF e não eram de conhecimento do 
responsável pela saúde bucal no Município. Destaca-se, ainda, não existir um controle para 
saber onde os equipamentos adquiridos foram distribuídos. 

De acordo com o item 12 do TR do PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº 016/2018, na 
execução do objeto do contrato, obriga-se o contratante a indicar uma responsável para 
acompanhar o recebimento do objeto, cabendo ao mesmo conferir a qualidade e quantidade 
do material entregue. Tal prática não restou caracterizada existir no Município.  

Diante do exposto, conclui-se que as Propostas de Investimentos para aquisição de 
equipamentos odontológicos atingiram parcialmente os objetivos para as quais foram 
firmadas, no que concerne à ampliação e à qualificação da atenção à saúde bucal no 
Município, tendo em vista a grande quantidade de equipamentos guardados sem utilização. 

5. Ambulância sem utilização por não estar emplacada. 

No dia 06.08.2019, no Município de Araripina/PE, foi realizada vistoria nas ambulâncias 
adquiridas por meio das Propostas de Investimentos nº 2601101712201302690, nº 
2601101712231952581 e nº 2601101712282031750. 

Da visita realizada, constatou-se a existência de cinco ambulâncias em uso e de uma 
ambulância nunca utilizada por não estar emplacada. Registra-se que a referida ambulância 
foi adquirida da empresa Servel Serra Talhada Veículos Ltda (CNPJ nº 69.923.621/0002-24), 
no dia 26.12.2018, conforme Nota Fiscal nº 17.053, no valor de R$ 75 mil.  

Ocorre que passados, aproximadamente, oito meses desde a data de aquisição da ambulância, 
o CRLV ainda não foi emitido, impedindo, portanto, a sua utilização. De acordo com as 
referidas Propostas, a aquisição das ambulâncias tem como objetivo o transporte de pacientes 
que não apresentem risco de vida dentro do próprio Município ou para regiões de saúde de 
referência. 
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Ao ser questionada sobre o fato, por meio do Ofício PMA/CGM N° 126/2019, de 14/08/2019, 
a Prefeitura Municipal de Araripina disponibilizou protocolo de requerimento ao DETRAN do 
CRLV e carta da concessionária. Na carta, a empresa Servel informou que o processo de 
emplacamento travou porque foi identificado números diferentes nas duas bases da BIN, que 
é uma base de dados informatizada e centralizada que armazena informações oficiais do 
DENATRAN, contendo características e informações dos veículos pertencentes à frota nacional 
a partir do sistema de RENAVAM. 

Informou, ainda, que foram solicitados documentos para a empresa transformadora da 
ambulância e repassados ao DETRAN, que solicitou a emissão de carta laudo, documento 
necessário para a correção do problema. Porém, a empresa transformadora não pode emitir 
esta carta, tão somente a fábrica, que por sua vez não fez a transformação do furgão em 
ambulância. Logo, o processo está travado, sendo acompanhado por um advogado da 
empresa transformadora, aguardando novas informações. 

Por fim, cabe registrar que as três Propostas somam o valor de R$ 560 mil, o que corresponde 
à aquisição de sete ambulâncias ao preço unitário de R$ 80 mil. Porém, foram adquiridas seis 
ambulâncias ao preço unitário de R$ 75 mil, o que totalizou o pagamento de R$ 450 mil.  

Logo, deve existir na conta corrente de investimentos da Prefeitura (c/c nº 
0772/006/00624025-6 da CEF) a diferença entre o valor do repasse das Propostas (R$ 560 mil) 
e o pagamento das ambulâncias (R$ 450 mil), o que corresponde ao saldo remanescente de 
R$ 110 mil, mais o valor da aplicação financeira.  

Ressalta-se que tal conta não é específica para a movimentação dessas três Propostas, 
englobando, também, a movimentação financeira de outras Propostas de Investimentos 
firmadas pela Prefeitura, inviabilizando, portanto, a confirmação da existência desse saldo 
remanescente. Cabe registrar que no dia 31.05.2019 o saldo na conta era de R$ 136.303,76. 

Quanto ao fato de não terem sido compradas as sete ambulâncias previstas nas referidas 
Propostas, mas tão somente seis, por meio do Ofício PMA/CGM N° 126/2019, de 14.08.2019, 
a Prefeitura informou que, de acordo com a Portaria GM, Ministério da Saúde nº 3.134, de 
17.12.2013, o prazo para execução dos recursos é de 24 meses contados da data do seu 
efetivo recebimento, estando, portando, ainda no prazo para execução das Propostas. 
Ademais, reafirmou a existência do saldo de R$ 110 mil na conta bancária. 

Diante do exposto, conclui-se que as Propostas de Investimentos para aquisição de sete 
ambulâncias atingiram parcialmente os objetivos para as quais foram firmadas, no que 
concerne a realizar o transporte de pacientes dentro do próprio Município ou para regiões de 
saúde de referência, haja vista uma ambulância não ter sido ainda adquirida e uma outra 
ambulância não estar sendo utilizada por não estar emplacada. Logo, apenas cinco 
ambulâncias estão em uso, atendendo aos objetivos para os quais as Propostas foram 
firmadas.  

6. Não disponibilização de Processos Licitatórios. 
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Foi solicitado à Prefeitura Municipal de Araripina disponibilizar os processos licitatórios 
relativos às aquisições realizadas por meio das Propostas de Investimentos nº 
2601101712282029552, nº 2601101712291404505, n° 2601101712201302690, n° 
2601101712231952581, n° 2601101712282031750 e n° 11390957000117700. 
 
Até o final do mês de agosto de 2019, a Prefeitura não disponibilizou à equipe de fiscalização 
da CGU a referida documentação, prejudicando a realização dos trabalhos. 
 
A seguir, relação dos Processos Licitatórios não disponibilizados pela Prefeitura:  
 
a) Processo licitatório nº 021/2018 - Pregão Presencial nº 018/2018: referente à aquisição de 
dois Veículos de Transporte Sanitário Eletivo; 
 
b) Processo Licitatório nº 012/2017 - Pregão Presencial nº 012/2017: referente à aquisição de 
sete Ambulâncias Tipo A; e 
 
c) Processo Licitatório nº 05/2018 - Pregão Presencial nº 05/2018: referente à aquisição de 
oito veículos. 
 
E, apesar da reiterada solicitação de fornecimento de cópia integral dos processos licitatórios 
referentes à Proposta 11390957000110004, que teve por objeto a construção da unidade de 
Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria, no Município de Araripina/PE, informa-se 
que a Prefeitura daquele Município também não disponibilizou cópia à equipe de fiscalização 
da Controladoria-Geral da União, de maneira a impedir a análise dos processos licitatórios. 

7. Fragilidades na execução do Processo Licitatório nº 018/2018 – 
Pregão Presencial nº 016/2018. 

Em análise à documentação do PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº 016/2018 (Sistema de 
Registro de Preços), realizado no dia 09/10/2018, referente às Propostas de Investimentos n° 
2601101712201308576, nº 2601101712251056590 e nº 2601101712282033091, cujo objeto 
foi a aquisição de equipamentos para consultórios odontológicos, constatou-se as seguintes 
impropriedades: 

a) Existência de cláusula restritiva no Edital da licitação. 

No item 1.6 do edital, que se refere aos itens de cota exclusiva, verificou-se que o item nº 01 
(amalgamador odontológico do tipo capsular), além das especificações técnicas, determina as 
dimensões do produto (largura de 18,5cm, altura de 14,8cm e comprimento de 21,5cm), 
conforme descrito a seguir: 

Amalgamador odontológico do tipo capsular com largura de 18,5 cm, altura de 14,8 
cm, comprimento de 21,5 cm, peso líquido de 2,26 kg, peso bruto 2,51 tg, 
alimentação 110/220V, frequência do motor 50 / 60 Hz, potência do motor 
25w,temporizadoreletrônico de 0 a 30 segundos, potência de entrada de 85 VA e 
consumo de 0,65 A (110V)/0,4 A(220V),com operação em modo digital. 
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Tal exigência levou à desclassificação de três empresas, conforme parecer técnico (fl. 691). De 
acordo com o referido parecer, “dos produtos apresentados pelas empresas Hospitalmed, 
UpMed e Bio Tech, atendem às especificações, com restrição, pois as dimensões são 
diferentes das solicitadas”. 

O amalgamador apresentado pelas empresas Bio Tech e UpMed foi o da marca ALT, 
Amalgamador Altmix, cujas dimensões no panfleto da proposta é largura de 21cm, altura de 
22cm e comprimento de 20cm (fls.  501 e 625). O amalgamador apresentado pela empresa 
Hospitalmed foi o da marca Ecel, com 23,1 cm de largura, 18 cm de altura e 20,5 de 
comprimento (fl. 366). Observa-se que todos os amalgamadores apresentavam dimensões 
similares à especificada no Edital e Termo de Referência, o que não ensejaria, 
necessariamente, a desclassificação das empresas, demonstrando excessivo rigor na análise 
das propostas. 

b) Desclassificação de empresas sem fundamentação técnica. 

Em consulta ao parecer técnico (fl. 691) e ao julgamento das propostas (fl.711), verificou-se 
que algumas empresas tiveram seus produtos rejeitados por não atenderem às especificações 
técnicas do Edital e do Termo de Referência, porém em nenhum dos documentos citados 
acima se detalhava o motivo pelo qual o item foi rejeitado, limitando-se, no julgamento das 
propostas, a informar que “o produto apresentado foi rejeitado pela equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde por não apresentar especificações técnicas compatíveis”. 

A título de exemplo, cabe destacar o item nº 10 (mocho com sistema de gás para regulagem 
de altura do assento) da proposta da empresa Dentemed que foi rejeitado. Ao se comparar as 
especificações técnicas do produto (fl. 429) com as especificações do Edital/TR, não é possível 
identificar o motivo pelo qual o produto foi rejeitado, demonstrando, mais uma vez, excessivo 
rigor no julgamento das propostas. 

c) Incoerência na análise da documentação de habilitação de empresa licitante. 

O item nº 04 (biombo plumbífero) da proposta da empresa Dentemed foi rejeitado por não 
atender aos itens 22.16 e 8.4.4.3 do Edital. Ressalta-se, porém, que a mesma empresa foi 
classificada em outro item da licitação. 

O item 22.16 dispõe que todas as declarações, bem como as propostas de preços deverão 
estar firmadas em cartório, inclusive a assinatura da proposta. O item 8.4.4.3 se refere ao 
Alvará de Vigilância Sanitária. 

O que se questiona é o fato de a referida empresa ter sido desclassificada no item nº 04 e de 
ter sido classificada no item nº 02, quando a documentação apresentada foi a mesma para 
todos os itens, demonstrando fragilidades no julgamento das propostas por meio da Comissão 
de Licitação.  
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8. Vícios construtivos e estado inadequado de conservação da 
unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria, no 
Município de Araripina/PE. 

Do Contrato nº 001/2012. 

Trata-se do Contrato nº 001/2012, proveniente da Tomada de Preços nº 011/2011 (Processo 
Licitatório nº 045/2011), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, e a empresa CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 10.528.956/0001-14, o qual 
teve por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a 
construção de unidade de saúde no Bairro Santa Maria, situada no Município de Araripina/PE. 

Do estado de conservação das obras. 

Em visita ao local da obra referente à construção de unidade de saúde no Bairro Santa Maria, 
situada naquele município, verificou-se a presença de alguns vícios construtivos merecedores 
de reparação, quais sejam: 

a) Fissuras em alvenaria externa da edificação; 
b) Infiltração de água em construção por capilaridade e percolação com danos às paredes 
da construção em vários ambientes, inclusive na farmácia e na sala de vacina. 

Figura 1 – Registros fotográficos do estado de conservação da obra referente à construção 
da unidade de Estratégia de Saúde de Família (ESF) Vila Santa Maria, no município de 

Araripina/PE. 
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Estado de conservação da unidade de saúde com necessidade de reparos. Araripina/PE, 07.08.2019. 

Fonte: elaboração própria. 

Atestado de conclusão de edificação da unidade. 

De acordo com o atestado em epígrafe, a obra foi concluída em 25.05.2016. 

Garantia quinquenal das obras. 

Considerando-se a não disponibilização de grande parte da documentação referente às obras, 
inclusive da licitação e do contrato, não é possível transcrever aqui os dispositivos contratuais 
de responsabilização pelas faltas em relação à qualidade dos serviços prestados. 

Porém, podemos transcrever aqui o dispositivo Art. 618 do Código Civil, referente à garantia 
quinquenal da obra: 

“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 
de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e 
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” 

Haja vista os vícios construtivos e o prazo de garantia da obra, caberia ao Poder Municipal 
acionar a empresa executora no intuito da devida reparação do equipamento financiado com 
os recursos públicos federais. 

9. Subutilização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – 24h, no 
Município de Araripina/PE. 

Do Contrato nº 030/2017. 

Trata-se do Contrato nº 030/2017, de 15.12.2017, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2017 
(Processo Licitatório nº 021/2017), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através do 
Fundo Municipal de Saúde de Araripina/PE, e a empresa CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 41.224.807/0001-57, o qual 
teve por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a 
construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), situada no Município de Araripina/PE. 

Do uso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). 

Em visita ao local da edificação referente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada 
naquele município, verificou-se a subutilização do equipamento, tendo em consideração a 
observação de diversas situações que sinalizam tal situação, entre as quais: 

a) Uso do ambiente destinado ao Abrigo de Resíduos como espaço reservado à guarda 
de bicicleta; 
b) Utilização do Abrigo de Lixo como depósito de material de limpeza; 
c) Uso dos Quartos de Plantão Masculino e Feminino, Sala de Direção, Arquivo de Chapas, 
e Guarda Temporária de Cadáveres como depósito; 
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d) Os espaços reservados à Classificação de Riscos, Central de Gás, Raio-X, Cabine de 
Comando, e Câmara Escura, todos esses ambientes sem qualquer uso e/ou ocupação.  

Figura 2 – Registros fotográficos do uso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no 
município de Araripina/PE. 

  
Sala para cadáveres. Araripina/PE, 07.08.2019 Sala de Raio-X. Araripina/PE, 08.08.2019 

Fonte: elaboração própria. 

Informa-se ainda que a unidade de saúde se encontra em funcionamento, não, porém, como 
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que faz parte da Rede de Atenção às Urgências, 
pois não oferece atendimentos de saúde de complexidade intermediária. 
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RECOMENDAÇÕES 

Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá 
recomendações. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos resultados alcançados resultante das análises efetuadas nas nove Propostas de 
Investimentos, estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foi possível concluir que: 

a) Os processos de aquisição dos bens com recursos do bloco de investimento são regulares? 

Constatou-se fragilidades na execução do Processo Licitatório nº 018/2018 – Pregão 
Presencial nº 016/2018, referente à aquisição de equipamentos odontológicos. Os demais 
processos licitatórios não foram disponibilizados à equipe de fiscalização, impossibilitando 
esta análise. 

b) É adequada a fundamentação para aquisição dos bens/equipamentos com recursos do 
bloco de investimento, em termos quantitativo e qualitativo? 

Verificou-se a existência de equipamentos odontológicos guardados na CAF sem nunca terem 
sido utilizados, demonstrando ausência de fundamentação na quantidade adquirida e de 
planejamento das aquisições.  

c) Os recursos foram devidamente aplicados na execução do objeto das propostas de 
investimento e, em caso negativo, houve a devolução do valor? 

Verificou-se a aquisição da maioria dos bens/equipamentos previstos nas propostas, à 
exceção de uma ambulância que não foi adquirida e de dois equipamentos de Raio X que não 
foram localizados durante a visita de fiscalização no dia 07.08.2019, mas que a Prefeitura 
informou que foram, oportunamente, entregues. Não obstante, não foi possível comprovar a 
entrega e a utilização dos referidos equipamentos de Raio X. 

d) Os equipamentos adquiridos estão sendo utilizados no objeto previsto nas propostas de 
investimento? 

Foram identificados equipamentos odontológicos nunca utilizados guardados na CAF e foi 
identificada uma ambulância sem utilização, por não estar emplacada. A Prefeitura informou 
que os equipamentos estão sendo, paulatinamente, distribuídos nas Unidades de Saúde, 
porém não foi possível comprovar esta informação. 

Considerando-se os exames realizados nas unidades de saúde, ou seja, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) – 24h e a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria, 
estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foram encontradas situações que demandam 
providências de regularização, a partir das seguintes conclusões, em resposta às questões de 
auditoria: 

a) A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às formalidades legais? 

Não. Na análise do Processo Licitatório nº 21/2017 (Tomada de Preço nº 01/2017), identificou-
se a ocorrência de restrição à competitividade no certame, com a inclusão de algumas 
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cláusulas contrárias ao ordenamento jurídico vigente. Também foi identificado o 
favorecimento à licitante vencedora, haja vista que não foi desclassificada na fase de 
oferecimento das propostas comerciais, mesmo não atendendo às cláusulas do edital. 

b) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade? 

Não. Constatou-se um superfaturamento de R$ 6.347,82 no aditivo do Contrato Nº 011/2012 
(Processo Licitatório nº 045/2011, Tomada de Preços Nº 011/2011, relativa à ESF Vila Santa 
Maria), pela não manutenção do desconto observado no momento da contratação. 

c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor? 

Sim. Há vícios de construção merecedores da devida correção, e compreendidas dentro do 
prazo de garantia quinquenal das obras, no caso da ESF Vila Santa Maria. 

d) O objeto atende à sua finalidade? 

Não. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – 24h não se encontra sendo utilizada conforme 
sua destinação, restando configurada sua subutilização. 

Espera-se que a avaliação traga benefícios no auxílio ao trabalho de outros órgãos de controle, 
assim como na reposição ao Erário de valores repassados e desviados, e na resolução dos 
defeitos construtivos aparentes. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 
DE AUDITORIA 

Achado n° 01 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“1.1- Indevida exigência de prévia visita técnica certificada pela Administração; 

Mesmo que não esteja claro no Edital de Licitação que a visita técnica possa ser substituída 
por declaração formal, a comissão de licitação entende que se alguma empresa optar por 
apresentar declaração de Abstenção de Visita a mesma será acatada pela Comissão, vale 
salientar que nos Editais de Licitação posteriores já se prevê a apresentação da Referida 
declaração. 

1.2 – Indevido estabelecimento de restrição temporal para autenticação dos documentos 

dos licitantes; 

O estabelecimento de prazo para autenticação de documentos por parte da Comissão de 
Licitação serve para tornar o processo mais célere. 

1.3 – Indevido favorecimento de licitante; 

1.3.1 – Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que empregou fórmula 
incorreta de cálculo da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao 
item 09.09 “e” do edital; 

Em relação a essa divergência, quando da elaboração do BDI, a equipe de engenharia da 
prefeitura de Araripina utilizou o Acórdão nº 2622/2013 TCU, porém, equivocadamente, na 
confecção do Edital fora utilizado o Acórdão nº 325/2007 TCU, o que causou essa troca nas 
fórmulas para o devido cálculo. 

1.3.2- Favorecimento indevido por contratação de empresa que desrespeitou o valor máximo 
para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 09.09 “e” 
do Edital; 

Conforme consta no orçamento base da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o valor do 
BDI para execução da referida obra está orçado em 27,44%, configurando erro de digitação a 
inclusão em Edital do percentual de 20%. 
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1.3.3 – Favorecimento indevido por intermédio de contratação de empresa licitante que não 
apresentou a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade à 
Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU); 

No tocante a esse ponto analisado, esclarecemos que, aos itens que não constaram a CPU por 
parte da empresa, foi utilizada os valores constantes na Tabela SINAPI – Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices, tabela da Caixa Econômica com atualizações mensais. 

1.3.4 – Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou 
duplicidade na Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços; 

Não há que se falar em “duplicidade” uma vez que a empresa apresentou as composições que 
existiam no Projeto Básico para a referida obra. 

1.3.5 - Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou preços 
totais inconsistentes para vários itens da planilha; 

De fato considera-se um equívoco quando da realização da multiplicação da quantidade pelo 
preço unitário, mas vale salientar que, o seu resultado não configura favorecimento indevido 
de empresa nem tampouco gerou ônus ao erário, não tendo as empresas questionado 
durante o certame, ficando dessa forma, exequível a obra.” 

Análise da equipe de auditoria 

Diante da resposta do gestor, fazem-se as seguintes considerações: 

– Indevida exigência de prévia visita técnica certificada pela Administração: 

O gestor informou que apesar de não estar claro no edital a possibilidade de ser substituída a 
visita técnica por declaração formal de abstenção de visita, a comissão de licitação não 
considerou tal exigência. Cabe, porém, ressaltar que não cabe interpretação subjetiva do 
edital.  

O Edital é o instrumento que rege a licitação e o fato de não constar no edital a possibilidade 
de substituição da visita técnica por declaração de abstenção de visita é uma restrição ao 
caráter competitivo do certame.  

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida 
em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele 
estipuladas, portanto, a resposta do gestor não elide a falha apontada. 

- Indevido estabelecimento de restrição temporal para autenticação dos documentos dos 
licitantes: 

A resposta do gestor não justifica a exigência de estabelecimento de prazo para a autenticação 
de documentos e contraria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 
1574/2015-Plenário) por meio do qual se posicionou contrariamente à imposição de restrição 
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temporal para autenticação dos documentos de habilitação por afrontar o art. 32 da Lei 
8.666/1993. 

1.3 - Indevido favorecimento de licitante 

1.3.1 - Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que empregou fórmula 
incorreta de cálculo da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao 
item 09.09 “e” do edital: 

A resposta do gestor não elide a falha apontada tendo em vista o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório na Administração Pública. Portanto, todos os participantes tinham 
como base as disposições contidas no edital, logo, caso a administração entendesse a 
existência de erro na sua elaboração, caberia retificá-lo ou anulá-lo dando ampla divulgação 
a todos os participantes e não aceitar proposta que não atendesse ao que foi estipulado no 
edital, favorecendo indevidamente a empresa vencedora da licitação. 

1.3.2- Favorecimento indevido por contratação de empresa que desrespeitou o valor máximo 
para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 09.09 “e” 
do Edital: 

A resposta do gestor não elide a falha apontada por ter desrespeitado o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório na Administração Pública. Além das disposições 
legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n. 
8.666/93).  

Logo, caso tivesse sido identificado erro no edital, deveria o mesmo ter sido retificado ou 
anulado e não ter sido dada continuidade ao processo, aceitando proposta de preços que 
apresentou taxa de BDI acima do estipulado no edital, favorecendo, portanto, a empresa 
vencedora da licitação. 

Ademais, de acordo com o Acórdão nº 2622/2013 TCU, o valor do BDI médio para obra de 
construção de edifícios é de 22,12%. Portanto, o valor estipulado pela Administração no 
Orçamento Básico, assim como o valor proposto pela empresa vencedora da licitação foi de 
27,44%, estando acima do valor de referência do TCU, inclusive do valor máximo de referência 
que é de 25%. 

1.3.3 – Favorecimento indevido por intermédio de contratação de empresa licitante que não 
apresentou a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade à 
Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU): 

A resposta do gestor não justifica a não apresentação da Composição de Preço Unitário para 
todos os serviços da obra, contrariando jurisprudência do Tribunal de Contas da União 
(Súmula TCU nº 258), ao determinar que deve constar dos anexos do edital da licitação e das 
propostas das licitantes as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos 
sociais e do BDI que integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço 
de engenharia.  
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1.3.4 – Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou 
duplicidade na Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços: 

O gestor limitou-se a informar que não há duplicidade na Composição de Preços, mas não 
apresentou elementos novos de modo a justificar a diferença de preços para a realização de 
um mesmo serviço, o que acabou favorecendo a empresa vencedora da licitação. 

1.3.5 - Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou preços 
totais inconsistentes para vários itens da planilha: 

O gestor reconhece a falha apontada, porém diz ter sido um equívoco. Entende-se ser um 
equívoco um ou outro erro, mas não cerca de 12% do total da proposta financeira. Ademais, 
ainda que as demais empresas licitantes não tenham questionado o fato, configura-se num 
grave erro que pode macular a escolha da proposta mais vantajosa para a administração.  

Achado n° 02 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“É colocado como superfaturamento na ordem de R$ 6.347,82(seis mil trezentos e quarenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos) ao aditivo do Contrato 011/2012 relativo a ESF da Vila 
Santa Maria, mas esclarecemos que não vislumbramos superfaturamento, haja vista que, 
durante a execução da obra verificou-se que muitos dos quantitativos que foram 
apresentados na planilha para o referido processo Licitatório não seriam suficientes para a 
execução do projeto, no entanto a obra já estava em andamento sendo inviável fazer 
mudanças nas dimensões dos ambientes no projeto.” 

Análise da equipe de auditoria 

O orçamento da obra, objeto do Processo Licitatório nº 045/2011, Tomada de Preços nº 
011/2011, relativo a ESF Vila Santa foi realizado em 2011, dessa forma, está regido pela Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2011, Lei N° 12.309, de 09.08.2010.  

De acordo com o inciso I, do parágrafo 5º, do artigo 127, da nº 12.309, de 09.08.2010, a 
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários 
do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.  

 Tendo sido realizadas novas análises dos custos da obra, utilizando-se o BDI de 20% 
(percentual utilizado pela Prefeitura e pelo licitante vencedor em seus orçamentos, o qual está 
de acordo com o Acórdão Nº 2369/2011 – TCU – Plenário) e considerando como referência a 
planilha Sinapi de Nov/2011 (conforme salientado no item 3 do Ofício SMS n° 239/2049, de 
10.10.2019), chegou-se ao superfaturamento de R$ 5.883,88, tendo sido obtido pelo “Método 
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de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro” conforme cálculos demostrados no 
achado 2 deste Relatório. 

Achado n° 03 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

"Após consulta realizada à empresa fornecedora dos equipamentos, a mesma reconheceu que 
de fato não houve a entrega dos referidos aparelhos de Raio X, executando posteriormente, 
conforme documento (anexo 01), estando instalado um na Unidade de Saúde de Nascente e 
outro no Centro de Saúde Dr. José de Araújo Lima." 

Análise da equipe de auditoria 

A Prefeitura reconheceu a falha apontada e informou que os equipamentos de Raio X foram 
entregues. Porém, não é possível comprovar a efetiva entrega dos referidos equipamentos, 
bem como a sua utilização nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde do 
Município. 

Ressalta-se que a Nota Fiscal de aquisição dos dois equipamentos de Raio X já constava da 
documentação analisada pela CGU, quando da visita de fiscalização realizada no mês de 
agosto de 2019. Portanto, esse documento não é suficiente para atestar a existência e a 
entrega dos dois equipamentos, ainda que o gestor tenha novamente enviado a Nota Fiscal, 
dessa vez com uma assinatura precária de recebimento do bem, sem ser possível identificar o 
responsável (nome e função) pelo atesto. 

Quanto aos equipamentos terem sido instalados na Unidade de Saúde de Nascente e no 
Centro de Saúde Dr. José de Araújo Lima, o gestor não apresentou nenhum documento ou, 
até mesmo, registro fotográfico de modo a comprovar a sua efetiva instalação. 

Achado n° 04 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

"Os equipamentos estão sendo instalados paulatinamente conforme manutenção física das 
Unidades de Saúde com previsão de conclusão para dezembro/2019, e que, desde a visita dos 
auditores da CGU, diversos equipamentos já foram instalados, conforme planilha (anexo 02)." 

Análise da equipe de auditoria 
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Da resposta do gestor, infere-se que os equipamentos estão sendo instalados, 
paulatinamente, nas Unidades de Saúde do Município. Porém, não é possível comprovar se, 
de fato, os equipamentos já estão sendo distribuídos e instalados, bem como se todos os 
equipamentos adquiridos vão ser utilizados efetivamente nas Unidades de Saúde.  

Destaca-se que muitos dos equipamentos que foram comprados, quando da visita de 
fiscalização realizada no mês de agosto de 2019, foram identificados em uso e em bom estado 
de conservação nas Unidades de Saúde do Município. 

O que se destaca, mais uma vez, é a compra de equipamentos odontológicos sem a existência 
de um levantamento da real necessidade do município diante de sua demanda. A ausência de 
planejamento nas aquisições de equipamentos odontológicos contribuiu para a aquisição de 
equipamentos que não se faziam necessários e que permaneceram guardados no CAF sem 
nunca terem sido utilizados. 

Achado n° 05 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

"A Secretaria tem total conhecimento e concordância com o item ora analisado ao tempo em 
que esclarece que diversos contatos foram realizados junto a empresa fornecedora para a 
resolução do problema de forma amigável. O problema persiste sendo levada a demanda para 
a Procuradoria Municipal para resolução judicial." 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor concordar com a CGU não redime a sua responsabilidade diante do fato, tampouco 
de adotar as providências cabíveis com fins de regularizar a situação.  

É importante ressaltar a necessidade de ser solucionada a situação para que não venha a se 
configurar em danos ao erário, pelo uso de dinheiro público para a compra de um bem que 
está sem utilização, ou seja, que não atendeu ao fim para o qual foi proposto, impossibilitando 
a população de ser beneficiada pelo uso do bem. 

Achado n° 06 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

"Ao contrário do observado no presente tópico e em contato com a Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria de Saúde, houve a disponibilização dos referidos Processos Licitatórios 
quando da visita da Auditoria.” 
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Análise da equipe de auditoria 

A equipe de fiscalização da CGU ratifica que não foram disponibilizados os processos 
licitatórios referentes à aquisição de dois veículos de transporte sanitário eletivo,de sete 
ambulânciastipo A, de oito veículos ereferente à construção da unidade de Estratégia Saúde 
da Família (ESF) Vila Santa Maria. 

Diante de várias Solicitações de Fiscalização emitidas e por meio desta resposta, a Prefeitura, 
mais uma vez, não disponibilizou os referidos processos. 

Achado n° 07 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

"Em relação aos apontamentos execução do Processo Licitatórionº018/2018 – Pregão 
Presencial nº 016/2018, abaixo listamos as seguintes análises: 

(...) 

b) As dimensões do item 01 (amalgamador odontológico do tipo capsular) seguiu ao Termo 
de Referência baseada nas informações passadas pelo setor responsável pelos insumos. 
Acreditamos que as dimensões especificadas devem-se ao fato do equipamento poder ser 
colocado no seu local de funcionamento, uma vez que o município poderia ficar prejudicado 
caso adquirisse um equipamento que não poderia ser utilizado por conta de espaço físico.  

c) A desclassificação da proposta da empresa Dentemed baseou-se no que foi exigido no Edital 
de Licitação referente aos itens 7.2.8 e 22.16. 

d) A empresa Dentemed teve suas propostas classificadas para os itens 02 e 04, o que 
aconteceu foi que na fase de lances a empresa não ofertou lances para os itens e o pregoeiro 
confundiu-se na hora de colocar a informação no sistema do Pregão." 

Análise da equipe de auditoria 

Diante da resposta do gestor, fazem-se as seguintes considerações. 

a) Quanto à existência de cláusula restritiva no Edital da licitação:  

A resposta do gestor não elide o fato apontado, tendo em vista as dimensões dos 
equipamentos desclassificados (amalgamador marca Alt e Ecel) serem similares às dimensões 
do equipamento descritas no edital, conforme pode se observar no quadro a seguir: 

Quadro 4 – Dimensões do amalgamador. 
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 Edital Alt Ecel 

Largura (cm) 18,5 21 23,1 

Altura (cm) 14,8 22 18 

Comprimento (cm) 21,5 20 20,5 

Fonte: PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº 016/2018. 

Ou seja, a aquisição de equipamentos com dimensões similares as do edital não implicaria 
num espaço físico maior para poder acomodá-los, tendo em vista todos os equipamentos não 
terem dimensão maior do que 23 cm e serem facilmente transportados. 

b) No que concerne à desclassificação de empresas sem fundamentação técnica: 

Em que pese o gestor informar que a desclassificação da empresa se deu por não atender aos 
itens 7.2.8 e 22.16 do edital, não é o que consta no julgamento das propostas (fl. 698/699), 
que informa que “o produto apresentado foi rejeitado pela equipe técnica da secretaria 
municipal de saúde por não apresentar especificações técnicas compatíveis.” 

Ademais, o que se destaca é o fato de a Prefeitura não fundamentar tecnicamente o motivo 
pelo qual o item foi desclassificado, mas tão somente limitar-se a informar que não atendeu 
às especificações técnicas compatíveis. 

c) No que concerne à incoerência na análise da documentação de habilitação de empresa 
licitante: 

A resposta do gestor não elide a falha apontada, pelo contrário, colabora para o entendimento 
da necessidade de ser fundamentada tecnicamente a desclassificação das empresas, seja por 
não atender às especificações técnicas do edital, seja por não apresentar a documentação 
exigida.  

Ressalta-se, portanto, a necessidade de existir coerência no julgamento das propostas que 
devem atender a critérios objetivos previamente definidos no edital, com fins de promover a 
escolha da proposta mais vantajosa para a administração, de modo a eliminar falhas como a 
apresentada pela Prefeitura, em que “o pregoeiro confundiu-se na hora de colocar a 
informação no sistema do Pregão”. 

Achado n° 08 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Quanto ao estado de conservação da obra, ESF Vila Santa Maria, no tocante ao citado como 
fissuras em alvenaria externa e infiltração de água encontrados em vários ambientes, 
informamos que a Secretaria de Saúde está fazendo o levantamento da situação a que se 
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encontra a edificação para esta notificando a empresa para os devidos reparos que se fizerem 
necessários. 

No tocante a infiltração, esclarecemos que devido ao racionamento de água, a COMPESA, 
empresa fornecedora faz a liberação da água em oito em oito dias sendo necessário o 
armazenando em reservatório na parte externa ao prédio. Sempre que preciso, a água é 
bombeada da cisterna para a caixa d’agua localizada por cima dos banheiros o que, por 
descuido do responsável, não é acompanhado o momento em que enche na sua totalidade, 
vindo a escoar pelas paredes internas, causando as manchas apontadas nesse Relatório. 
Ciente da problemática, a Secretaria de Saúde compromete-se a resolver o problema atual 
bem como a instruir os seus funcionários a serem atenciosos quando do manuseio da bomba 
d’agua.” 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor reconheceu a falha apontada e informou que está realizando levantamento da 
situação com fins de notificar a empresa responsável pela construção da Unidade de Saúde 
para sanar os problemas identificados pela equipe da CGU. 

Achado n° 09 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“A obra está aguardando atesto da finalização para efetivo registro no CNES e início das 
atividades específicas como UPA – 24h. Provisoriamente, está acomodando as atividades do 
Centro de Saúde enquanto finalização de reforma do mesmo prevista para dezembro de 2019 
uma vez que não identificamos no município espaço físico adequado para acomodar os 
serviços realizado pelo Centro de Saúde durante a citada reforma. Ressaltamos que por não 
está concluída não há repasse financeiro do Governo Federal para custeio do serviço.” 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor informou que a obra não está concluída e por esse motivo não há o atesto da 
finalização para obter o registro no CNES, assim como não há repasse financeiro do governo 
para o custeio do serviço.  

De fato, de acordo com o último Boletim de Medição disponibilizado pelo gestor (BM 05), de 
07.01.2019, a obra não está 100% concluída, restando alguns itens a serem executados.  

Porém, de acordo com o segundo Termo Aditivo, de 03.10.2018, a obra teve o seu prazo de 
vigência prorrogado para o dia 11.04.2019, portanto, a obra deveria estar concluída e, 
consequentemente, atendendo ao fim para o qual foi proposta.  
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo:V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil. 
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Não há necessidade de 
preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos 
relatórios agregados, tendo 
em vista que as informações 
serão consolidadas no 
Relatório Agregador por 
município. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 

 

 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

Siconv – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 

SUS – Sistema Único de Saúde 
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INTRODUÇÃO 

A presente ação de controle se refere à fiscalização da aplicação de recursos federais 
para a execução de três convênios firmados entre o Ministério da Saúde e o Instituto 
Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa Maria) no município de 
Araripina/PE, com o objetivo de verificar a regularidade na sua execução. Os convênios 
fiscalizados foram os Convênios Siconv nº 821953, 834078 e 868428. 

Desta forma, o presente relatório deve responder as seguintes questões de auditoria: 

a) A transferência de recursos federais ao Instituto Medianeiras foi precedida de 
planejamento adequado? 

b) Os processos de aquisição com recursos dos convênios foram regulares? 

c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no 
mercado? 

d) Os pagamentos com recursos do convênio foram regulares e ocorreram dentro dos 
prazos de vigência das avenças? 

e) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos? 

f) Os equipamentos adquiridos com recursos dos convênios firmados com o Instituto 
Social das Medianeiras da Paz foram destinados aos setores do hospital com 
atendimento pelo SUS? 

Para alcançar tais objetivos, realizou-se levantamento de dados e informações junto ao 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) e 
ao Instituto Social das Medianeiras da Paz, análise da documentação fornecida e dos 
extratos bancários, bem como visita ao Hospital e Maternidade Santa Maria com fins de 
identificar os equipamentos adquiridos por meio dos convênios. 

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira 
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, 
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses 
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para 
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de 
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não 
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o 
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.  
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RESULTADOS DOS EXAMES 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Atraso na transferência dos recursos federais ao Instituto 
Social das Medianeiras da Paz. 

Em consulta à documentação inserida no Siconv e disponibilizada pelo Instituto Social 
das Medianeiras da Paz, verificou-se atraso na transferência dos recursos federais. Não 
obstante, cabe destacar que não foi identificado no Siconv o cronograma de desembolso 
dos referidos convênios. 

O Convênio Siconv nº 821953 foi assinado no dia 07.12.2015, tendo apenas os recursos 
sido liberados seis meses após a sua assinatura, no dia 29.06.2016. 

No que concerne ao Convênio Siconv nº 834078, assinado no dia 22.08.2016, os recursos 
só foram repassados onze meses após a sua assinatura, no dia 17.07.2017. 

Quanto ao Convênio nº 868428, assinado no dia 27.07.2018, até o mês de agosto de 
2019, passados doze meses desde a data de sua assinatura, não tinham sido repassados 
os recursos. 

Parte 2 – Gestor Local 

2. Aquisição parcial do objeto previsto no contrato s/n, 
resultante da Cotação Eletrônica nº 01/2017, com recursos do 
Convênio Siconv nº 834078. 

Trata-se do Convênio Siconv nº 834078, firmado no dia 22.08.2016, entre o Ministério 
da Saúde e o Instituto Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa 
Maria), no valor de R$ 100 mil, com vigência até o dia 13.07.2018, cujo objeto se refere 
à aquisição dos seguintes equipamentos hospitalares: 

- Seis Poltronas Hospitalares 

- Uma Mesa Cirúrgica Elétrica 

- Um Eletrocardiógrafo 

- Uma Incubadora de Transporte Neonatal 

- Um Desfibrilador Convencional 
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No dia 28.08.2017, foi realizada a Cotação Eletrônica nº 01/2017 que resultou na 
assinatura de um contrato: 

a) Contrato s/n: firmado no dia 07.08.2017 com a empresa Depósito Geral de 
Suprimentos Hospitalares Ltda (CNPJ nº 06.224.321/0001-56), no valor de R$ 100 mil, 
cujo objeto foi a aquisiçãode seis Poltronas Hospitalares, uma Mesa Cirúrgica Elétrica, 
um Eletrocardiógrafo, uma Incubadora de Transporte Neonatal e um Desfibrilador 
Convencional. Ressalta-se, no entanto, que dessa empresa apenas foram adquiridas seis 
poltronas hospitalares e uma mesa cirúrgica, no valor total de R$ 57 mil. 

Os demais equipamentos que não foram adquiridos, foram objeto da Cotação Eletrônica 
nº 01/2018, que ocorreu no mês de março de 2018, e que resultou na assinatura de três 
contratos com valores inferiores ao contrato anteriormente firmado com a empresa 
Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda, quais sejam: 

a) Contrato s/n: firmado com a empresa Alfa Med Sistemas Medicos Ltda (CNPJ nº 
11.405.384/0001-49), no valor de R$ 4.300, cujo objeto foi a aquisição de um 
Eletrocardiógrafo.  

b) Contrato nº 02/2018: firmado com a empresa Instramed Indústria Médico Hospitalar 
Ltda (CNPJ nº 90.909.631.0001-10), no valor de R$ 6.250, cujo objeto foi a aquisição de 
um Desfibrilador Convencional. 

c) Contrato nº 03/2018: firmado com a empresa Fanem Ltda (CNPJ nº 61.100.244/0001-
30), no valor de R$ 21 mil, cujo objeto foi a aquisição de uma Incubadora de Transporte 
Neonatal. 

No dia 17.07.2017, foi creditada ordem bancária no valor de R$ 100 mil na conta 
corrente específica do convênio (Banco do Brasil, agência nº 600-9, c/c nº 25199-2) e no 
mesmo dia transferido o valor para a conta de aplicação financeira.  

Os bens foram adquiridos conforme especificado no plano de trabalho e por valores 
inferiores aos previstos no Plano de Aplicação detalhado no Siconv, tendo ocorrido, no 
mês de outubro de 2018, devolução de recursos na ordem de R$ 13.131,57. 

Da visita de fiscalização realizada no Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado no 
município de Araripina/PE, nos dias 06 e 08.08.2019, verificou-se a existência dos 
referidos equipamentos, localizados em setores do hospital com atendimento pelo SUS, 
inclusive tombados com o número do respectivo convênio. 

No Siconv consta que a referida Prestação de Contas está em análise. 

3. Falhas na formalização dos processos de aquisição dos 
equipamentos do Convênio Siconv nº 834078. 

Em consulta ao Siconv e à documentação disponibilizada pelo Instituto Social das 
Medianeiras da Paz, verificou-se, em relação ao Convênio Siconv nº 834078, que foram 
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realizadas duas Cotações Eletrônicas (nº 01/2017 e nº 01/2018) com fins de se adquirir 
os equipamentos objetos do referido convênio. 

No entanto, constatou-se estar a documentação incompleta e os processos terem sido 
formalizados com falhas, conforme detalhado a seguir: 

a) Cotação eletrônica nº 01/2017: 

- O processo se resume ao Edital da Cotação, ao Termo de Referência e a proposta de 
três empresas. Não foram identificadas atas da cotação/homologação, especificações 
técnicas, documentação das empresas, nem quaisquer outros documentos. 

- O edital da Cotação de Preços traz o item 3.2 preenchido com o nome da empresa 
Depósito Geral de Suprimentos Hosp. Ltda (CNPJ nº 06.224.321/0001-56), quando 
deveria estar em branco. Esse item se refere ao campo a ser preenchido com o nome da 
empresa quando do envio das propostas de preços. Cabe destacar que essa foi a 
empresa com a qual foi assinado o único contrato proveniente da Cotação. 

- As propostas de preços apresentadas estão ilegíveis, não sendo possível identificar o 
seu inteiro teor. 

b) Cotação eletrônica nº 01/2018: 

- O processo se resume ao Edital, à Ata de análise e homologação das propostas e às 
propostas das empresas. 

- Não foi identificado o Termo de Referência com os valores dos equipamentos, a 
documentação das empresas que participaram do processo, tampouco as 
especificações técnicas.  

Diante do exposto, apesar de o Instituto Social das Medianeiras da Paz ser pessoa 
jurídica de direito privado não estando obrigado a cumprir as regras estabelecidas para 
a Administração Pública no que diz respeito às licitações, por se tratar de recursos 
públicos federais, deve seguir as normas estabelecidas na Portaria nº 424/2016, 
relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de 
repasse. 

De acordo com o art. 45 da referida portaria, para a aquisição de bens e contratação de 
serviços, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação 
prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade 
e economicidade, o que não restou caracterizado no referido convênio, tendo em vista 
o processo não ter sido devidamente formalizado com documentação de suporte 
(documentação das empresas, especificações técnicas, etc.) de modo a comprovar que 
os equipamentos foram adquiridos de empresas que atendiam às especificações dos 
editais. 



 

10 
 

4. Pagamento de despesa fora do período de vigência do 
Convênio Siconv nº 834078. 

Em consulta aos extratos bancários da conta corrente específica do Convênio Siconv nº 
834078 (Banco do Brasil, agência nº 600-9, c/c nº 25199-2), verificou-se o pagamento 
de despesa no dia 12.09.2018, fora do prazo de vigência do convênio, que se encerrou 
no dia 13.07.2018. 

A referida despesa se refere ao pagamento da Nota Fiscal nº 27.930 da Instramed 
Indústria Médico Hospitalar Ltda (CNPJ nº 90.909.631.0001-10), no valor de R$ 6.250, 
cujo objeto foi a aquisição de um Desfibrilador Convencional. 

Não obstante, de acordo com jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consignada 
no Acórdão 10530/2018 – Primeira Câmara, é possível considerar como falha formal a 
execução de despesas fora da vigência do convênio, em situações em que reste 
comprovado que os dispêndios contribuíram para o atingimento dos objetivos 
pactuados.  

5. Ausência de formalização de contrato referente à aquisição de 
cinco suportes com recursos do Convênio Siconv nº 868428, 
adjudicado à empresa Palas Comercial Ltda (CNPJ nº 
10.646.003.0001-50). 

Trata-se do Convênio Siconv nº 868428, firmado no dia 27.07.2018, entre o Ministério 
da Saúde e o Instituto Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa 
Maria), no valor de R$ 200 mil, com prazo de vigência até o dia 16.05.2020, cujo objeto 
se refere à aquisição dos seguintes equipamentos hospitalares: 

- Dois Carros para Transporte de Material 

- Cinco Suportes de Soro 

- Um Desfibrilador Convencional 

- Um Secadora de Roupas Hospitalar 

- Um Monitor Multiparâmetros 

- Um Foco Cirúrgico de Solo Móvel 

- Um Lavadora de Roupas Hospitalar 

- Um Balança Tipo Plataforma 

- Dois Centrífugas de Roupa 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%3AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-61974/score%20desc%2C%20COLEGIADO%20asc%2C%20ANOACORDAO%20desc%2C%20NUMACORDAO%20desc/0/sinonimos%3Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%3AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-61974/score%20desc%2C%20COLEGIADO%20asc%2C%20ANOACORDAO%20desc%2C%20NUMACORDAO%20desc/0/sinonimos%3Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%3AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-61974/score%20desc%2C%20COLEGIADO%20asc%2C%20ANOACORDAO%20desc%2C%20NUMACORDAO%20desc/0/sinonimos%3Dtrue
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%3AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-61974/score%20desc%2C%20COLEGIADO%20asc%2C%20ANOACORDAO%20desc%2C%20NUMACORDAO%20desc/0/sinonimos%3Dtrue
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- Um Aspirador de Secreções Elétrico Móvel 

No mês de novembro de 2018, foi realizada a Cotação Eletrônica nº 05/2018 que 
resultou na assinatura de cinco contratos: 

a) Contrato nº 14/2018: firmado com a empresa Medical Mercantil de Aparelhagem 
Médica Ltda(CNPJ nº 10.779.833/0001-56), no valor de R$ 9.809, cujo objeto foi a 
aquisição de dois Carros para Transporte de Material, um Aspirador de Secreções 
Elétrico Móvel e uma Balança Tipo Plataforma. 

b) Contrato nº 15/2018: firmado com a empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda (CNPJ 
nº 11.405.384/0001-49), no valor de R$ 6.235,50, cujo objeto foi a aquisição de um 
Monitor Multiparâmetros. Ressalta-se que no referido contrato consta o CNPJ da 
empresaNazir Felix Neto – ME (CNPJ nº 13.200.879/0001-67). 

c) Contrato nº 16/2018: firmado com a empresa Erika Pizani-ME (CNPJ nº 
25.232.234/0001),  no valor de R$ 84.800, cujo objeto foi a aquisição de uma Secadora 
de Roupas Hospitalar, duas Centrífugas de Roupa e uma Lavadora de Roupas Hospitalar. 

d) Contrato nº 17/2018: firmado com a empresa Nazir Felix Neto– ME(CNPJ nº 
13.200.879/0001-67),  no valor de R$ 12.900, cujo objeto foi a aquisição de um Foco 
Cirúrgico de Solo Móvel. 

e) Contrato nº 18/2018: firmado com a empresaIstramed Indústria MédicoHospitalar 
Ltda (CNPJ nº 90.909.631/0001-10), no valor de R$ 7 mil, cujo objeto foi a aquisição de 
um Desfibrilador Convencional. 

Não foi disponibilizado, nem identificado no Siconv, o contrato referente à aquisição de 
cinco Suportes de Soro. Não obstante, de acordo com a Ata da Reunião de Análise e 
Homologação das Propostas, o referido objeto foi adjudicado à empresa Palas Comercial 
Ltda (CNPJ nº 10.646.003.0001-50). 

Apesar disso, em virtude da não formalização do respectivo contrato, não há garantia 
que os cinco suportes de soro serão efetivamente adquiridos. 

6. Inobservância de exigências formais acerca do Convênio 
Siconv nº 821953. 

Trata-se do Convênio Siconv nº 821953, firmado no dia 07.12.2015, entre o Ministério 
da Saúde e o Instituto Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa 
Maria), no valor de R$ 100 mil, com vigência até o dia 27.06.2017, cujo objeto se refere 
à aquisição dos seguintes equipamentos hospitalares: 

- Um Monitor Multiparâmetros 

- Um Desfibrilador Convencional 
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- Um Aparelho de Anestesia com Monitor 

No dia 26.08.2016, foi realizado o Pregão Eletrônico nº 01/2016 que resultou na 
assinatura de três contratos: 

a) Contrato nº 01/2016: firmado com a empresa Alfa Med Sistemas Medicos Ltda (CNPJ 
nº 11.405.384/0001-49), no valor de R$ 8.070, cujo objeto foi a aquisição de um Monitor 
Multiparâmetros. 

b) Contrato nº 02/2016: firmado com a empresa Safe Suporte a Vida e Com. Int. Ltda 
(CNPJ nº 08.675.394/0001-90), no valor de R$ 69 mil, cujo objeto foi a aquisição de um 
Aparelho de Anestesia com Monitor. 

c) Contrato nº 03/2016: firmado com a empresa Produtos para a Saúde Ltda (CNPJ nº 
21.262.327/0001-01), no valor de R$ 6.990, cujo objeto foi a aquisição de um 
Desfibrilador Convencional. 

No dia 28.06.2016, foi creditada ordem bancária no valor de R$ 100 mil na conta 
corrente específica do convênio (Banco do Brasil, agência nº 600-9, c/c nº 24899-1) e no 
mesmo dia transferido o valor para a conta de aplicação financeira. Posteriormente, no 
dia 04.07.2016, o valor foi transferido para a conta de poupança.  

Os bens foram adquiridos conforme especificado no plano de trabalho e por valores 
inferiores aos previstos no Plano de Aplicação detalhado no Siconv, tendo ocorrido, no 
dia 28.08.2017, devolução de recursos na ordem de R$ 20.119,86. 

Da visita de fiscalização realizada no Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado no 
município de Araripina/PE, nos dias 06 e 08.08.2019, verificou-se a existência dos 
referidos equipamentos, localizados em setores do hospital com atendimento pelo SUS, 
inclusive tombados com o número do respectivo convênio. 

No Siconv consta que a referida Prestação de Contas foi concluída, tendo sido aprovada 
com impropriedades. Conforme Parecer Técnico nº 43/2018, tais impropriedades 
ocorreram por inobservância de exigências formais, que não comprometeram o objetivo 
pretendido pela administração, pois não restou configurada malversação na aplicação 
dos recursos públicos, nem tampouco prejuízo ao Erário. 
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RECOMENDAÇÕES 
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá 
recomendações. 

  



 

14 
 

CONCLUSÃO 

O Instituto Social das Medianeiras da Paz utilizou os recursos federais provenientes dos 
Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 para a aquisição de equipamentos 
hospitalares, conforme detalhado nos respectivos planos de trabalho. Não houve 
liberação de recursos do Convênio Siconv nº 868428.  

Com base nos resultados alcançados resultante das análises efetuadas, foi possível 
concluir que: 

a) A transferência de recursos federais ao Instituto Medianeiras foi precedida de 
planejamento adequado? 

Os recursos financeiros dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 foram transferidos 
para conta corrente específica, tendo sido devidamente aplicados. No entanto, 
constatou-se atraso na liberação dos recursos por parte do Governo Federal. Destaca-
se a existência de plano de trabalho e de plano de aplicação detalhados com todos os 
equipamentos a serem adquiridos. 

b) Os processos de aquisição com recursos dos convênios foram regulares? 

Os processos de aquisição dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 868428 foram regulares. 
No entanto, o processo de aquisição do Convênio Siconv nº 834078 não foi formalizado 
devidamente, não apresentando a integralidade da documentação, a exemplo da 
ausência das propostas das empresas, do edital da cotação, dentre outros documentos. 

c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no 
mercado? 

Os equipamentos dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 foram adquiridos com 
valores inferiores aos previstos no plano de aplicação detalhado, gerando devolução de 
recursos. 

d) Os pagamentos com recursos do convênio foram regulares e ocorreram dentro dos 
prazos de vigência das avenças? 

Os pagamentos foram realizados de acordo com o plano de aplicação detalhado. Foram 
apresentadas as respectivas notas fiscais e debitado os respectivos valores. No entanto, 
constatou-se o pagamento de despesa fora do prazo de vigência do Convênio Siconv nº 
834078, no valor de R$ 6.250. 

e) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos? 

Todos os equipamentos previstos nos planos de aplicação detalhados foram adquiridos 
e estão sendo utilizados em setores do hospital que atendem pacientes do SUS, com 
exceção dos cinco suportes de soro que deveriam ser adquiridos com recursos do 
Convênio Siconv nº 868428. 
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f) Os equipamentos adquiridos com recursos dos convênios firmados com o Instituto 
Social das Medianeiras da Paz foram destinados aos setores do hospital com 
atendimento pelo SUS? 

Durante a visita de fiscalização, constatou-se que os equipamentos adquiridos por meio 
dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 foram destinados a setores do hospital 
que realizam atendimento pelo SUS. 
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ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado n° 01 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz apresentou a seguinte manifestação: 

“Analisamos os convênios no SICONV – Plataforma Brasil e para os 2 convênios foram 
atualizados os cronogramas de reembolso pelo concedente e convênio 868428 estão 
atrasadas as parcelas e não foram corrigidas pelo concedente. Considerando que o 
processo de execução deve ser realizado e aprovado pelo concedente antes do repasse, 
estamos aguardando o ACEITO no processo e devido desembolso pelo concedente.” 

Análise da equipe de auditoria 

O Instituto confirma o atraso por parte do Governo Federal na liberação dos recursos 
do Convênio nº 868428. 

Achado n° 02 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz apresentou a seguinte manifestação: 

“Na data de 28/08/2017 finalizada a Cotação Prévia por Registro 01/2017, a empresa 
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA ganhou em todos os itens com 
o menor valor. Porém na data da entrega dos equipamentos a mesma só entregou as 
poltronas e a mesa cirúrgica, faltando os demais itens. 

Solicitamos, na ocasião, que fosse entregue o restante o mais rápido possível, pois o 
convênio estava próximo do término da vigência. Porém, eles não cumpriram com a 
palavra e naquele momento encerramos os contatos desistindo do pedido colocado. 

Infelizmente não formalizamos o processo com documentos, os contatos foram todos 
por telefone. Não nos atentamos em elaborar um termo aditivo ao contrato inicialmente 
assinado com a empresa encerrando o mesmo com menor valor. 

Por isso, fomos obrigados a realizar nova cotação prévia, com os vencedores abaixo (...)” 

Análise da equipe de auditoria 
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O Instituto apresentou justificativas para o fato de não ter sido adquiridos todos os 
equipamentos com a empresa DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA 
e informou que, por desconhecimento, não elaborou Termo Aditivo alterando o valor 
do contrato, tampouco registrou o ocorrido por meio de documentos.  

Achado n° 03 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz apresentou a seguinte manifestação: 

a) Em relação à ausência de documentos  relativos à Cotação 001/2017: 

"Infelizmente, também por problemas de contratação de uma pessoa que se disse 
qualificada a utilizar o SICONV e entender das leis, até nosso acompanhamento 
dependia das orientações desta pessoa, acreditamos, naquele momento que tudo 
estava certo. 

Caso seja possível poderemos inserir tais documentos no sistema." 

b) Em relação ao edital da Cotação 001/2017: 

"Todos os itens desta cotação 001/2017 foram vencidos pela mesma empresa, por isso 
inserimos o nome da mesma em todos os itens. Não entendemos a colocação de que 
este campo deveria estar em branco, sendo que na ocasião tínhamos o vencedor.” 

c) Em relação às propostas de preços estarem ilegíveis: 

"Iremos providenciar nova cópia das originais e aguardar a abertura do sistema para 
inseri-las novamente”e que irá procurar as originais." 

d) Em relação à ausência de documentos  relativos à Cotação 001/2018: 

"Não foram incluídos os arquivos: Edital, Tempo de Referência,  documentação das 
empresas dos vencedores, temos os originais e tão logo seja possível poderemos anexar 
no SICONV. Aguardaremos a abertura do sistema para inclui-los.” 

Análise da equipe de auditoria 

a) Em relação à ausência de documentos relativos à Cotação 001/2017: 

O Instituto reconhece a falha apontada e diz que contratou uma pessoa que se dizia 
qualificada para operar o Siconv, mas que não lhe passou as informações necessárias. 
Compromete-se a inserir a documentação no sistema. 

b) Em relação ao edital da Cotação 001/2017: 
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O edital da Cotação de Preços deveria estar em branco para as empresas poderem 
preencher as propostas com as suas informações, e não já estar preenchido com o nome 
de alguma empresa.  

Ressalta-se que o edital é previamente analisado por várias empresas e aquelas que 
estariam interessadas em participar da Cotação Eletrônica deveriam apresentar suas 
propostas preenchendo os anexos com suas informações.  

Logo, não é possível o edital estar preenchido com o nome de alguma empresa,  de 
modo que sejam preservados os princípio da impessoalidade e da isonomia na condução 
do processo de aquisição de equipamentos. 

c) Em relação às propostas de preços estarem ilegíveis: 

O Instituto reconhece a inegibilidade dos documentos e se compromete a procurar os 
originais e inseri-los no sistema tão logo seja possível. 

d) Em relação à ausência de documentos relativos à Cotação 001/2018: 

O Instituto reconhece a falha apontada e se compromete a inserir os documentos no 
Siconv tão logo seja possível. 

Achado n° 04 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz apresentou a seguinte manifestação: 

“Na época a pessoa que executava o convénio no SICONV, não informou que o 
pagamento não poderia ser realizado. Ressaltou que se o documento de liquidação 
tivesse sido emitido dentro da vigência o sistema não impediria o pagamento. Este erro 
não foi intencional e nos comprometemos a não repeti-lo.” 

Análise da equipe de auditoria 

O Instituto reconhece que, por desconhecimento da legislação, realizou pagamento de 
despesa fora do prazo de vigência do convênio e se compromete em não mais repetir 
tal impropriedade. 

Achado n° 05 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz apresentou a seguinte manifestação: 
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“O Processo de Cotação Prévia Eletrônica 005/2018 está aguardando o ACEITE do 
concedente. Ainda não sabemos se todos os vencedores do processo serão aprovados 
pelo concedente. Por isso não inserimos os contratos. 

Com relação ao item SUPORTE DO SORO, tendo a vencedora a empresa PALAS 
COMERCIAL LTDA. Estamos aguardando a liberação do sistema para incluir o contrato 
com a mesma que já foi assinado e está conosco. 

Todos os contratos já estão assinados e tão logo possível inseriremos no SICONV.” 

Análise da equipe de auditoria 

O Instituto informou que foi realizada a Cotação Prévia Eletrônica 005/2018 e que já 
está de posse de todos os contratos, inclusive o da empresa PALAS COMERCIAL, 
vencedora do item “suporte do soro” e que tão logo seja possível, irá inserir no Siconv 
toda a documentação. 

Achado n° 06 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz apresentou a seguinte manifestação: 

“Destacamos que realmente as improbidades (ressalvas) mencionadas no relatório final 
de prestação de contas do referido convénio, foram involuntárias e não geraram danos 
ao erário público. 

Informamos que já estamos qualificando e capacitando nossa equipe administrativa 
com relação à legislação de TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO e também tecnicamente na 
PLATAFORMA BRASIL / SICONV, para que estes problemas não ocorram novamente, 
pois nossa intenção é de realizar os convênios assinados de forma mais profissional 
possível.” 

Análise da equipe de auditoria 

O Instituto confirma que a Prestação de Contas foi aprovada com ressalva e que está 
qualificando e capacitando equipe administrativa para evitar a ocorrência de novos 
problemas na gestão de seus convênios. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 

A presente ação de controle se refere a trabalhos de fiscalização da aplicação de 
recursos da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica 
(Assistência Farmacêutica), o escopo dos trabalhos foi uma análise transversal (incluindo 
os recursos da Farmácia Básica; Média e Alta Complexidade; e Atenção Básica), dos 
dispêndios para a aquisição de medicamentos, quanto da regularidade dos processos de 
aquisição. 

O resultado desse trabalho objetiva responder as seguintes questões de auditoria: 

a) O processo de aquisição de medicamentos foi regular? 

b) Os quantitativos dos bens/serviços contratados foram bem fundamentados? 

c) Os preços contratados são compatíveis com os valores de mercado/tabelas oficiais? 

d) O município adquiriu medicamentos vencidos ou com prazo de validade inferior a seis 
meses? 

Para tanto, foram realizadas diversas ações no intuito de realizar os trabalhos, quais 
sejam: levantamento de dados e informações junto a Prefeitura de Araripina/PE, bem 
como à Secretaria Municipal de Saúde; entrevista com o Secretária de Saúde; análise 
dos processos licitatórios, quais sejam, Pregão Presencial 006/2017 e 004/2018, assim 
como, dos respectivos processos de pagamento e cotejamentos dos preços contratados 
e pagos com os de mercado.  

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira 
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, 
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses 
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para 
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de 
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não 
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o 
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.  
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Superfaturamento de R$ 215.174,35, na amostra avaliada, nas 
aquisições de medicamentos por meio do Pregão presencial nº 
004/2018. 

Foram identificados, por amostragem, medicamentos adquiridos com preços acima dos 
de mercado nas compras oriundas do Pregão Presencial 004/2018, pelo município de 
Araripina/PE. A análise consistiu na comparação dos valores das aquisições constantes 
nas notas fiscais com a mediana dos preços de 2018 do “Painel de Preços do Ministério 
da Economia” (a maior mediana entre as aquisições de Pernambuco/Piauí/Ceará ou do 
Brasil inteiro).  

Segue detalhamento da situação verificada, onde serão mostradas as informações dos 
gastos ocorridos em 2018 e 2019: 

Tabela 1 - Superfaturamento na aquisição de medicamentos com recursos federais da 
Farmácia Básica e do Bloco da Atenção Básica. 

Medicamento 
Qtde. 

adquirida 

Preço 
Unitári
o – R$ 

Preço de 
Mercado 

(unitário) – 
R$ 

Preço Total 
– R$ 

Valor de 
Mercado 

(total) – R$ 
Prejuízo -R$ 

% de 
sobrepre

ço 

Cefalexina 250mg/5ml 
pó para súspensão oral 
frasco 60ml 

2.934 11,03 6,57 32.362,02 19.276,38 13.085,64 67,88 

Carbamazepina 2% 
frasco 100ml 

680 23,35 11,55 15.878,00 7.854,00 8.024 102 

Dipirona sódica 500 
mg/ml frasco 10ml 

9.864 1,46 0,79 14.401,44 7.792,56 6.608,88 84,81 

Paracetamol 200mg/ml 
frasco com 15ml  

13.353 1,27 0,85 16.958,31 11.350,05 5.608,26 49,41 

Risperidona 1mg/ml com 
pipeta dosadora, 
frasco 30ml  

800 30,7 14 24.560 11.200 13.360 119,30 

Sais para Reidrataçaão 
Oral pó para solução 
oral, envelope com 27,9g  

2.900 1 0,78 2.900 2.262 638 28,20 

Clonazepam 2,5 mg/ml 
frasco 20ml 

1.000 4,02 2,80 4.020,00 2.800,00 1.220,00 43,57 

Solúção Fisiológica NaCl 
0,9% 500ml - Solúçaão 
parenteral 

6.810 4,86 3,09 33.096,6 21.042,90 12.053,7 57,28 

Amoxicilina 250mg/5ml 
pó para suspensão oral 
frasco 60ml 

6.200 7,9 6,35 48.980 39.370 9.610 24,40 

Metronidazol 100mg/g 
geléia vaginal bisnaga 

1.328 7,1 5,78 9.428,8 7.675,84 1.752,96 23 
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Medicamento 
Qtde. 

adquirida 

Preço 
Unitári
o – R$ 

Preço de 
Mercado 

(unitário) – 
R$ 

Preço Total 
– R$ 

Valor de 
Mercado 

(total) – R$ 
Prejuízo -R$ 

% de 
sobrepre

ço 

50g com no míúnimo 01 
aplicador 

Ibuprofeno 50mg/ml 
súspensão oral frasco 
30ml  

8.822 2,3 1,29 20.290,60 11.380,38 8.910,22 78,29 

Colagenase+Clorafenicol 
pomada bisnaga 30g 

530 19,4 11,39 10.282 6.036,7 4.245,3 70,32 

Cloridrato de 
metformina 850 mg 
comprimido 

180.000 0,11 0,07 19.800 12.600 7.200 57,14 

Haloperidol 5mg 
comprimido 

41.800 0,22 0,13 9.196 5.434,00 3.762,00 69,23 

Albendazol 400mg/10ml 
frasco 10ml 

900 2,17 1,3 1.953 1.170 783 66,92 

Maleato de 
dexclorfeniramina 
0,4mg/ml frasco 100ml 

5.261 2,18 1,03 11.468,98 5.418,83 6.050,15 111 

Súlfato Salbútamol 
2mg/5ml xarope frasco 
100ml 

4.000 2,05 1,32 8.200 5.280 2.920,00 55,30 

Levomepromazina 
100mg comprimido 

18.000 1,53 0,71 27.540 12.780 14.760,00 115,49 

Cefalexina 500 mg 
caúpsúla 

23.000 0,62 0,48 14.260 11.040 3.220 29,16 

Súlfametoxazol + 
trimetoprima (40 mg + 
8mg)/ml Solúçaão oral 
frasco 50ml  

2.390 1,95 1,69 4.660,5 4.039,1 621,4 15,38 

Cloridrato de 
clorpromazina 40mg/ml 
frasco 20ml 

150 8,7 5,03 1.305,00 754,50 550,5 72,96 

Cefalexina 250mg/5ml 
poú para súspensaão 
oral frasco 60ml (COTA 
RESERVADA DO ITEM 34) 

2.511 11,03 6,57 27.696,33 16.497,27 11.199,06 67,88 

Benzilpenicilina 
benzatina 1.200.000 ui 
Pó  
p/ suspensão injetável  

1.600 18,15 9,40 29.040,00 15.040,00 14.000,00 93,08 

Losartana Potaússica 
50mg comprimido 

469.980 0,06 0,04 28.198,80 18.799,20 9.399,60 50 

Dexametasona 0,1% 
creme bisnaga 15g 

1.500 1,78 1,10 2.670,00 1.650,00 1.020,00 61,8 

Cloridrato de biperideno 
2 mg comprimido 

20.200 0,34 0,18 6.868 3.636 3.232 88,88 

Fenobarbital 40mg/ml 
solúção oral frasco 20ml 

25.492 5,1 3,46 130.009,20 88202,32 41.806,88 47,39 

Omeprazol 20mg 
caúpsúla 

105.920 0,17 0,08 18.006,40 41.806,88 9.532,80 112,5 

TOTAL 215.174,35  

Fonte: Comprovantes de despesas com medicamentos e “painel de Preços do Ministério da Economia”. 
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Os dados evidenciam um superfaturamento no montante de R$ 215.174,35, 
considerando os gastos ocorridos em 2018 e 2019. 

Parte 2 – Gestor Local 

2. Presença de medicamentos com prazo expirado na Central de 
Distribuição de Medicamentos (CAF), com prejuízo identificado 
de R$ 7.112, e nas unidades básicas de saúde. 

Entre os dias os 07 e 08.08.2019, a partir de fiscalização in loco na Central de Distribuição 
de Medicamentos (CAF) e em quatro unidades básicas de saúde de Araripina/PE, foram 
encontrados medicamentos com prazo de validade vencidos.  

Seguem exemplos e registros fotográficos: 

- CAF: 2.800 unidades de Paracetamol 200mg/ml (V 05/19 - Lote 8532A); quatro caixas 
de Alendromato de Sódio 70 mg (V 07/19 - Lote 6232144); oito caixas de Fumarato de 
Tenafovir Desoproxila (lote 15010256L); Sulafato de Atazanavir, sendo onze caixas (9/17 
- Lote 5J83488A) e duas caixas (V 01/2017 lote 5B825773A); e setenta envelopes de 
Menbedazol 100mg/comp (V 05/19 - Lote 170485). 

Figura 1 - Caixa com 2.800 unidades de Paracetamol vencidas. 

 

Fonte: Registro fotográfico na CAF realizada em 08.08.2019. 

Cabe destacar que foi disponibilizado um documento sem nome e data, originário do 
CAF e rubricado pela farmacêutica onde informa que o total de unidades do Paracetamol 
200mg/ml (V 05/19 - Lote 8532A) vencidas é de 5.600 unidades. Dessa forma, verifica-
se um prejuízo de R$ 7.112, tendo em vista que o valor pago por cada unidade é de R$ 
1,27 (conforme nota fiscal). 
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- UBS Nascente: uma caixa contendo 36 unidades Cefalexina 250 mg/5ml, 100 ml (V 
05/19 – Lote 107110C) se encontrava na área de descarte. 

Figura 2 - Caixa com 36 unidades de Cefalexina vencidas. 

 

Fonte: Registro fotográfico na UBS Nascente realizada em 07.08.2019. 

- UBS Gergelim: quarenta pacotes de Sulfametoxazol 400mg+ 80 mg (V 06/19 - Lote 
17F84Y) e 74 bisnagas de Sulfato de neomicina (V 06/19 - Lote 170545) se encontravam 
na área de descarte. 

- USB Vila Vila Santa Maria: treze caixas de Alendronato de Sódio (V07/2019 Lote 
6232144) se encontravam na farmácia básica da unidade. 

3. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e 
seus quantitativos a serem contratados nos processos de 
compras. 

Em análise aos processos de compras, Pregão Presencial 006/2017 e Pregão Presencial 
004/2018, verificou-se que não houve uma adequada justificativa, por parte dos setores 
requisitantes ou de unidades técnicas competentes, para os itens e/ou para os 
quantitativos licitados. A necessidade da adequada justificativa das contratações 
advém, dentre outros, do princípio da motivação, de acordo com o qual é indispensável 
a indicação dos pressupostos que determinam a decisão do gestor governamental.  

Inclusive, a ausência de planejamento nos ajustes torna-se evidente quando 
comparados os valores contratados decorrentes dos citados pregões, pois percebe-se 
uma majoração de 429%, em valores contratados de um exercício para o outro (Pregão 
Presencial 006/2017 pactuou R$ 787.874,44, e o Pregão Presencial 004/2018, R$ 
4.168.400). 

Cabe ressaltar que, no caso da licitação na modalidade de pregão, a obrigatoriedade de 
se justificar a necessidade da contratação e o seu objeto está expressamente prevista 
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no art. 3º, incisos I e III, da Lei nº 10.520/2002. O objetivo, portanto, é que sejam 
eliminadas alternativas antieconômicas sob o aspecto técnico ou social e priorizadas as 
contratações que melhor se mostrarem oportunas e convenientes. A avaliação 
equivocada dos itens e quantitativos a serem licitados pode ensejar gastos 
desnecessários de recursos escassos, com maior risco de prejuízo à Administração.  

Ademais, vale ressaltar que o art. 15, §7º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, dispõe que, nas 
licitações, as unidades e as quantidades a serem adquiridas devem ser definidas em 
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que 
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 

4. Não realização de pregão eletrônico na aquisição de 
medicamentos com recursos federais. 

A partir da análise das informações prestadas pela Secretaria de Saúde do município de 
Araripina/PE, foi identificado que a Prefeitura, ao utilizar os procedimentos de licitação, 
não realiza para aquisição de medicamentos o meio do pregão eletrônico, tendo sido 
evidenciada a realização de pregão na modalidade presencial. 

Esclareça-se que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005 e com 
o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, nas licitações realizadas 
no âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e serviços 
comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só poderá 
ser preterida quando comprovada e justificada a inviabilidade. 

Nesse contexto, cabe destacar que o município de Araripina/PE procedeu contratações 
nos dois processos licitatórios analisados, quais sejam, Pregão Presencial 006/2017 e 
Pregão Presencial 004/2018, no montante de R$ 4.956.274,44, o que demonstra a 
relevância da necessidade da realização do pregão eletrônico pela referida Prefeitura. 
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RECOMENDAÇÕES 

Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá 
recomendações. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foram 
encontradas situações que demandam providências de regularização, a partir das 
seguintes conclusões, em resposta às questões de auditoria: 

a) O processo de aquisição de medicamentos foi regular? 

Não. Não houve a realização de pregão eletrônico na aquisição de medicamentos com 
recursos federais, além dos quantitativos contratados não estarem bem 
fundamentados, de acordo com a amostra avaliada. 

b) Os quantitativos dos bens/serviços contratados foram bem fundamentados? 

Não. A Prefeitura Municipal de Araripina não realizou estudos para determinar os itens 
e quantidades dos medicamentos a serem adquiridos nos processos de licitações 
realizados. 

c) Os preços contratados são compatíveis com os valores de mercado/tabelas oficiais? 

Não. Os preços contratados na aquisição de medicamentos não estão compatíveis com 
os praticados no mercado. 

d) O município adquiriu medicamentos vencidos ou com prazo de validade inferior a seis 
meses? 

Não foram observadas aquisição de medicamentos vencidos ou com prazo de validade 
inferior a seis meses na análise realizada. A amostra averiguou as notas fiscais referentes 
aos processos de pagamento ocorridos em 2018 e 2019, em função do Processo 
licitatório nº 004/2018 – Pregão Presencial nº 004/201. 

Diante de todo o exposto, vê-se que os objetivos do programa não vêm sendo 
alcançados de forma satisfatória, impactando diretamente o atendimento da 
população. 

 

 

  



 

14 
 

ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado nº 1 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte 
manifestação: 

 “1. Superfaturamento de R$ 215.174,35, na amostra avaliada nas aquisições de 
medicamentos por meio de Pregão Presencial nº 04/2018. 

Dá análise do apontado no tópico 1 onde informa-se haver superfaturamento no 
montante de R$ 215.174,35 nas aquisições de medicamentos Pregão Presencial nº 
004/2018, importante salientar a existência de pesquisa de mercado prévio ao referido 
processo, tendo sido feita a devida cotação dos itens demandados pela Secretaria de 
Saúde em empresas de abrangência regional.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em que pese a manifestação do gestor em informar que efetuou a devida cotação dos 
itens demandados no processo licitatório, quando a equipe da CGU procedeu a consulta 
da mediana dos preços de 2018 no “Painel de Preços do Ministério da Economia” (a 
maior mediana entre as aquisições de Pernambuco/Piauí/Ceará ou do Brasil inteiro), 
observou-se que os valores contratados e cotados estavam acima do valor de mercado, 
o que gerou um ato antieconômico. 

Achado nº 2 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte 
manifestação: 

 “2. Presença de medicamentos com prazo de validade expirado na Central de 
Abastecimento de Medicamentos (CAF), com prejuízo identificado de R$ 7.112,00, e 
nas Unidades Básicas de Saúde. 

Quanto ao apontado em Relatório acerca de medicamentos encontrados com prazo de 
validade expirado, no intuito de corrigir distorções desse tipo a gestão fez alteração na 
equipe responsável pela assistência farmacêutica (anexo 01 a 04) e implantou o sistema 
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HORUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica o qual irá otimizar a 
distribuição e controle evitando dessa forma possíveis desperdícios melhorando a 
gestão do controle de medicação.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em sua manifestação o Gestor corrobora o entendimento firmado pela equipe, inclusive 
efetuando alteração de equipe responsável pela gestão farmacêutica e introduzindo o 
sistema HORUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica. 

Achado nº 3 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte 
manifestação: 

 “3. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e seus quantitativos a 
serem contratados nos processos de compras. 

É citado nesse tópico a falta de planejamento quando da comparação entre o que fora 
contratado em 2017 (R$ 787.874,44), e o contratado em 2018 (R$ 4.169.545,00). A 
situação justifica-se pelo fato de em 2017 a demanda de medicamentos ser menor haja 
vista a quantidade de Unidades de Saúde em funcionamento em torno de 7, passando 
o município a contar com cerca de 21 Unidades no ano de 2018, (anexo 05) o que 
ampliou a demanda pela requisição de medicamentos, informando ainda que não foi 
utilizado a totalidade do valor licitado.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

A constatação trata da ausência de fundamentos para se determinar os itens e/ou 
quantitativos licitados, que não foram disponibilizados para justificar as contratações. O 
comparativo serviu para demonstrar a discrepância entre as contratações realizadas em 
2017 e 2018. O aumento da demanda de medicamentos entre 2017 e 2018, devido ao 
incremento de 21 unidade de saúde da família, respalda o aumento do valor contratado, 
porém não justifica a ausência de estudos e de planejamento para as quantidades 
adquiridas que devem ser definidas em função do consumo e utilização prováveis, cuja 
estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas 
de estimação que não foram demonstradas. 

Achado nº 4 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte 
manifestação: 
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“4. Não realização de Pregão Eletrônico na aquisição de medicamentos com recursos 
Federais. 

Considerando que o Pregão Eletrônico demanda necessidade da utilização de uma 
plataforma de uso e acesso específico via internet. A utilização dessa plataforma de uso 
e acesso específica necessita de treinamento próprio, e, literalmente direcionado, a 
depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede lógica completa e eficiente 
bem como maquinário da mesma forma. 

A prefeitura não possui servidor capacitado para utilização da plataforma, bem como 
acesso à respectiva plataforma. A rede lógica da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, 
bem como seu maquinário não suporta a utilização da conexão para o Pregão eletrônico 
por inconsistente e inconstante a conexão via internet utilizada, bem como o 
desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o 
procedimento. 

Informamos, ainda, que será ministrado um curso de pregão eletrônico no Município de 
Araripina, pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, no Município de 
Araripina, com data a ser definida pela própria Escola. Conforme Decreto Federal 10.024 
de 20 de setembro de 2019, o Município de Araripina/PE, elaborou o decreto 054 de 20 
de setembro de 2019, que institui o Pregão Eletrônico no Âmbito do Município de 
Araripina/PE, além disso o Município já cadastrou os Pregoeiros e Equipe de apoio junto 
ao Ministério da Economia para acesso ao ambiente de produtividade de Pregão 
Eletrônico. Todos os documentos que compõem essa informação seguem anexos. 
(anexo 06 e 07).” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em que pese a manifestação do gestor em afirmar que não existe pessoal qualificado 
para prestar serviços, que não há suporte de rede lógica, além da ausência de 
maquinários, para realizar os pregões na modalidade eletrônica, conclui-se que tais 
argumentos não são suficientes para o município deixar de contratar por meio dessa 
modalidade. O tempo decorrido entre os marcos legais e a situação encontrada pela 
fiscalização da CGU já seria suficiente para o suposto ajuste citado na manifestação, no 
intuito de implantar a referida modalidade de pregão eletrônico. 

A lei que trata do Pregão Eletrônico data de 2002, e foi regulamentada em 2005, ou seja, 
a modalidade do tipo pregão eletrônico deveria ser regra. Quanto ao suporte de rede 
lógica, o município de Araripina dispõe de mais de cinco diferentes tipos de provedores 
de internet, inclusive alguns que trabalham com fibra ótica. Em relação ao maquinário 
apropriado, qualquer computador de custo médio é capaz de ter a plataforma do pregão 
presencial instalada em seus drives. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Não há necessidade de 
preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos 
relatórios agregados, tendo 
em vista que as informações 
serão consolidadas no 
Relatório Agregador por 
município. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 

 

 

 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 
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 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

RENAVAM – Registro Nacional de Veículos Automotores 

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

CGU – Controladoria-Geral da União 

CTB – Código de Trânsito Brasileiro 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

TCEPE – Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FEF – Programa de Fiscalização em Entes Federativos 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório divulga os resultados da avaliação do Programa Nacional de 
Transporte Escolar (PNATE) executado pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE com 
recursos financeiros liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). Os exames realizados contemplaram o período de janeiro de 2017 a maio de 
2019. 

Este trabalho faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos 
(FEF), cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de 
gestores estaduais, distritais e municipais. 

Ademais, o objetivo específico para a avaliação do PNATE no município de Araripina/PE 
envolveu responder às seguintes questões: 

1. As contratações no âmbito do PNATE foram regulares? 

2. Os pagamentos efetuados estão de acordo com os preços contratados? 

3. A prestação do serviço de transporte escolar está sendo feita de acordo com o 
contratado? 

4. As despesas com as referidas contratações definidas na amostra são elegíveis frente 
aos objetivos do programa? 

5. Existem efetivos mecanismos de controle dos serviços prestados pelas empresas 
contratadas? 

6. As despesas realizadas em favor da empresa contratada foram efetivamente 
comprovadas? 

A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização 
de fiscalização in loco, de entrevistas, de análise documental e de análises extraídos de 
sistemas informatizados. 

Houve restrição aos trabalhos da CGU por não apresentação de documentação e/ou 
justificativa atinentes ao Pregão Presencial nº 001/2018. 

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira 
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, 
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses 
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para 
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de 
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não 
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o 
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor 
federal. 

Parte 2 – Gestor Local 

1. Irregular subcontratação total do Contrato nº 001/2014 
referente à serviços de locação de veículos para a realização do 
transporte escolar de alunos matriculados no município de 
Araripina/PE, no decorrer do exercício de 2017, em 
descumprimento ao art. 72 da Lei nº 8.666/1993. Falta de 
apresentação de elementos suficientes e inequívocos que 
comprovem os gastos da subcontratação de serviços de 
transporte escolar, de forma a justificar, ainda que parcialmente, 
o montante recebido pela contratada, de R$ 2.196.015,61, 
referente ao exercício de 2017. 

A Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE, por meio da Concorrência nº 
001/2014, celebrou o Contrato nº 001/2014, de 09.04.2014, com a empresa GA – 
Transportes Ltda EPP (CNPJ nº 17.533.674/0001-54), com vistas à prestação de serviços 
de transporte escolar de estudantes no município, no valor anual estimado de R$ 
4.912.632,76.  

Cumpre frisar que foram formalizados sete termos aditivos ao contrato, alterando valor 
e vigência do ajuste, de forma que o primeiro alterou o valor global para R$ 
5.326.315,36, que o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto realizaram sucessivas 
alterações de prazo culminando com a vigência final de 31.12.2017, e que o sétimo 
promoveu, em 11.04.2017, a supressão de rotas e alteração do valor global para R$ 
3.490.092,85. 

Em análise ao itens 02.01.01 e 02.01.02 do edital do certame, restou claro a 
determinação de que os serviços de transporte deveriam ser executados pelo licitante 
vencedor, utilizando-se de veículos automotores (van, micro ônibus e ônibus), com 
custos de combustível e condutor por conta da contratada, bem como das despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, a exemplo de, impostos, taxas seguro obrigatório e 
danos patrimoniais e civis, manutenções, remunerações, salários, comissões, encargos 
sociais e quaisquer outros custos incidentes. 
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Com vistas a avaliar a prestação de serviços da contratada, no exercício de 2017, esta 
Controladoria requereu, inicialmente, a relação dos veículos terceirizados utilizados 
naquele ano, com identificação do tipo, placa, marca, modelo, ano de fabricação, rotas 
realizadas, nome do motorista, bem com a apresentação dos certificados de registro e 
licenciamento dos veículos. 

O fato é que confrontando as placas dos veículos e os respectivos certificados de registro 
e licenciamento, com os dados de veículos contidos no Registro Nacional de Veículos 
Automotores (RENAVAM) em nome da empresa GA Transportes Ltda – EPP (CNPJ 
17.533.674/0001-54), obtidos por meio de sistema corporativo da CGU, verificou-se que 
nenhum dos veículos utilizados no transporte escolar, no exercício de 2017, foram e/ou 
são de propriedade da contratada. 

Ademais, cotejando os dados dos motoristas responsáveis pelas rotas escolares 
realizadas naquele exercício, com os dados dos empregados da contratada declarados 
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), referente ao período de 2013 a 2018, 
identificados mediante sistema corporativo da CGU, constatou-se que nenhum deles 
constam como funcionários da empresa. 

Diante dos fatos expostos, que evidenciam a subcontratação integral dos serviços de 
transporte escolar em 2017, solicitou-se ao gestor municipal que apresentasse os 
eventuais contratos firmados pela contratada com os efetivos proprietários dos veículos 
utilizados nas rotas escolares, bem como os comprovantes de pagamentos realizados 
aos subcontratados em questão. 

Requereu-se ainda a apresentação dos eventuais contratos firmados em 2017 entre os 
motoristas dos veículos das rotas escolares e a empresa contratada, ou mesmo, os 
celebrados com os proprietários dos veículos. 

Em resposta, a atual administração municipal limitou-se a informar que a contratada 
não repassou, durante o ano de 2017, qualquer informação sobre as eventuais 
subcontratações e respectivos pagamentos realizados aos proprietários dos veículos, 
conforme texto transcrito a seguir: 

Eventuais subcontratações realizadas por esta empresa, e os eventuais 
contratos firmados entre a G.A Transportes e os proprietários dos veículos 
(subcontratados), eram de responsabilidade apenas da empresa, que não 
repassou durante todo o ano de 2017, para esta Secretaria de Educação, 
qualquer informação sobre estes eventuais contratos, nem qualquer 
comprovante de pagamento destes. 

No que tange ao vínculo dos motoristas, o gestor informou não saber se os pagamentos 
e os contratos dos motoristas foram efetivamente pagos pela empresa ou não, 
mediante a seguinte resposta: 

A esta Secretaria de Educação, cabia apenas, a fiscalização, chefiado pelo 
Setor de Transporte Escolar desta, sempre que possível solicitava 
informações que entendia necessário, e o pagamento dos serviços que foram 
executados, quanto ao transporte escolar. 
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Cabe salientar que estes pagamentos eram feitos diretamente para a G.A. 
Transportes, não sabendo responder esta Secretaria, sobre se os pagamentos 
e os contratos dos motoristas foram efetivamente pagos pela empresa ou 
não! 

Sendo assim, na falta de documentação que atestasse a execução dos serviços de 
transporte escolar por parte diretamente da contratada, restou evidenciada a integral 
subcontratação do objeto contratado, em afronta ao disposto ao art. 72 da Lei nº 
8.666/1993. No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas da União 
(Acórdão nº 2.189/2011 – Plenário) ao dispor que é ilegal e inconstitucional a 
subcontratação total, por contrariar os princípios constitucionais da moralidade e da 
eficiência, dentre outros. 

Observa-se que, mesmo havendo licitação, como no caso em questão, a subcontratação 
total possibilitou que terceiros, que não participaram do certame, por conseguinte, 
alheios ao contrato administrativo, efetivamente prestassem os serviços do transporte 
escolar, burlando o princípio da licitação (art. 37, XXI, da Constituição Federal). 

Acrescente-se que tanto os motoristas como os proprietários dos veículos utilizados nas 
rotas escolares em 2017, detinham domicílio, em sua maioria, na sede do município, 
bem como em cidades localizadas nos arredores de Araripina/PE. 

Por fim, restou solicitada a disponibilização de documentação probatória dos gastos de 
manutenção preventiva e corretiva incorridos pela contratada em relação aos veículos 
utilizados no transporte escolar no exercício sob exame, a exemplo, de bateria, pneus, 
peças, acessórios, lavagem, óleo e lubrificantes, conforme previsão das planilhas de 
custos e formação de preços das rotas contratadas junto à municipalidade de 
Araripina/PE. 

Em resposta, a atual gestão municipal apenas informou que a contratada, ainda que 
requisitada, deixou de repassar documentação comprovando a realização das 
manutenções previstas, segundo relato a seguir: 

Ilustre Autoridade, conforme bem prevê o citado inciso VI, da Cláusula 
Décima Segunda do Contrato nº 001/2014, a obrigação para a revisão dos 
veículos, e etc., era da própria contratada, qual seja a GA Transportes, que 
mesmo após algumas solicitações informais feitas por esta Secretaria, jamais 
repassou qualquer documentação que comprove a realização das 
manutenções previstas. 

O fato é que a mera apresentação de notas fiscais contendo valores globais, 
acompanhadas de planilhas demonstrando os custos mensais das rotas percorridas, 
revela-se insuficiente na comprovação inequívoca das despesas de serviços de 
transporte escolar, que resultaram em pagamentos realizados pela prefeitura de 
Araripina/PE, referentes ao exercício de 2017, em favor da GA Transportes Ltda – EPP, 
no valor total de R$ 2.196.015,61. 

2. Pagamentos de diárias de rotas em valores superiores aos 
pactuados no contrato nº 01/2014 e respectivos termos aditivos, 
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no período de maio a outubro de 2017, gerando um 
superfaturamento aproximado de R$ 31.086,38, sendo R$ 
20.827,87 atinentes a recursos próprios e R$ 10.258,51, 
envolvendo recursos federais. 

Em análise ao sétimo termo aditivo ao Contrato nº 001/2014, verificou-se que em 
11.04.2017, foram pactuados entre a Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE 
e a empresa GA – Transportes Ltda EPP, a supressão de quatorze rotas em 2017, bem 
como o reequilíbrio financeiro do ajuste, por meio da majoração em 11,50% do valor 
contratual, tendo por base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA/IBGE, no período de 11.04.2017 a 31.12.2017, redundando em novo valor 
global de R$ 3.490.092,85, contemplando o período de 11.04.2017 a 31.12.2017. 

Sendo assim, procedeu-se a verificação da regular aplicação do índice acima nos 
pagamentos realizados à prestadora dos serviços, referentes ao período de maio a 
outubro de 2017. 

Para tanto, cotejamos os preços das diárias das rotas definidos na proposta de preços 
da contratada com os valores efetivamente faturados, consignados nos boletins de 
medição apresentados atinentes ao período examinado, atestados e pagos pela 
Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE. 

A partir deste comparativo, identificaram-se rotas cujos valores das diárias foram 
reajustados acima do índice acordado, de forma que as diferenças apuradas por rota, 
valoradas pelo total de dias letivos referente ao período de maio a outubro de 2017, 
redundaram na ocorrência de superfaturamento no valor total aproximado de R$ 
31.086,38, conforme demonstrado na tabela a seguir:  

Tabela 1 – Superfaturamento de valores de diárias por rota no período de maio a 
outubro de 2017, no bojo do Contrato nº 001/2014, no valor total de R$ 31.086,36. 

Rota 

Valor 
Diária 
sem 
reajuste 
(R$) 

Valor 
Diária 
com 
reajust
e (R$) 
A 

Valor  
fatura
do nos 
meses  
de 
maio a 
outubr
o/17 
(R$) B 

Diferen
ça C=B-
A 

Dias 
letiv
os 
mai/
17 

Dias 
letiv
os 
jun/
17 

Dias 
letiv
os 
jul/1
7 

Dias 
letiv
os 
ago/
17 

Dias 
letiv
os 
set/
17 

Dias 
letiv
os 
out/
17 

Total 
Dias 
Letiv
os 
mai 
a 
out/
17 

Superfatur
amento 
(R$) 

LOTE 
I                         

1 162,80 181,52 181,78 0,26 22 21 9 16 18 19 105 27,09 

5 148,40 165,47 165,73 0,26 22 21 16 20 18 17 114 30,10 

8 147,69 164,67 168,94 4,27 22 21 16 21 18 19 117 499,08 

9 145,16 161,85 166,8 4,95 22 21 16 21 18 18 116 573,81 

10 148,68 165,78 167,87 2,09 22 21 16 20 18 19 116 242,65 

11 151,62 169,06 170,02 0,96 22 21 16 19 18 18 114 109,86 

12 146,59 163,45 164,66 1,21 22 21 16 20 18 19 116 140,61 

17 152,64 170,19 170,55 0,36 22 21 16 22 18 19 118 42,06 
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Rota 

Valor 
Diária 
sem 
reajuste 
(R$) 

Valor 
Diária 
com 
reajust
e (R$) 
A 

Valor  
fatura
do nos 
meses  
de 
maio a 
outubr
o/17 
(R$) B 

Diferen
ça C=B-
A 

Dias 
letiv
os 
mai/
17 

Dias 
letiv
os 
jun/
17 

Dias 
letiv
os 
jul/1
7 

Dias 
letiv
os 
ago/
17 

Dias 
letiv
os 
set/
17 

Dias 
letiv
os 
out/
17 

Total 
Dias 
Letiv
os 
mai 
a 
out/
17 

Superfatur
amento 
(R$) 

18 152,64 170,19 170,55 0,36 22 21 12 21 18 0 94 33,50 

21 149,60 166,80 167,87 1,07 22 21 16 21 18 19 117 124,72 

26 150,11 167,37 167,87 0,50 22 21 16 22 18 19 118 58,69 

27 150,80 168,14 170,02 1,88 22 21 16 21 18 19 117 219,73 

28 230,19 256,66 257,67 1,01 22 21 12 20 18 17 110 110,90 

32 149,00 166,14 166,8 0,67 22 21 16 20 18 17 114 75,81 

42 163,30 182,08 186,46 4,38 22 21 16 20 18 19 116 508,14 

47 149,00 166,14 166,8 0,67 22 21 16 21 18 19 117 77,81 

49 150,20 167,47 168,94 1,47 22 21 16 21 18 19 117 171,64 

67 350,26 390,54 404,82 14,28 22 21 16 20 19 18 116 1.656,49 

68 362,66 404,37 415,46 11,09 22 21 16 22 19 17 117 1.298,01 

70 172,25 192,06 192,87 0,81 22 21 16 22 19 17 117 94,92 

71 172,79 192,66 192,87 0,21 22 21 16 22 19 17 117 24,47 

80 183,74 204,87 205,71 0,84 22 21 12 20 18 19 112 94,07 

96 176,14 196,40 196,74 0,34 22 21 16 22 18 19 118 40,58 

98 179,39 200,02 201,02 1,00 22 21 16 21 19 18 117 117,02 

99 156,89 174,93 175,36 0,43 22 21 16 22 18 19 118 50,46 

100 150,44 167,74 168,41 0,67 22 21 8 22 18 19 110 73,63 

103 164,12 182,99 184,32 1,33 22 21 16 22 18 17 116 153,84 

109 190,81 212,75 213,28 0,53 22 21 16 21 19 18 117 61,64 

112 149,87 167,11 167,87 0,76 22 21 16 22 18 19 118 90,26 

LOTE 
II                         

2 157,23 175,31 175,89 0,58 22 21 16 22 18 19 118 68,27 

4 185,09 206,38 207,84 1,46 22 21 16 22 19 19 119 174,29 

7 173,97 193,98 194,6 0,62 22 21 16 20 18 18 115 71,70 

13 153,13 170,74 171,09 0,35 22 21 9 20 16 16 104 36,41 

14 146,35 163,18 163,6 0,42 22 21 16 19 18 18 114 47,85 

15 157,84 175,99 176,43 0,44 22 21 9 22 18 19 111 48,66 

19 152,97 170,56 171,09 0,53 22 21 16 21 18 17 115 60,77 

22 220,11 245,42 246,34 0,92 22 21 16 20 18 19 116 106,41 

34 179,61 200,27 203,15 2,88 22 21 9 22 18 19 111 320,22 

40 157,30 175,39 176,43 1,04 22 21 16 20 18 19 116 120,70 

45 188,89 210,61 212,12 1,51 22 21 16 22 18 19 118 177,90 

46 164,35 183,25 185,39 2,14 22 21 16 22 19 19 119 254,63 

53 183,92 205,07 209,93 4,86 22 21 14 22 18 19 116 563,67 

54 175,33 195,49 199,28 3,79 22 21 16 19 19 19 116 439,30 

57 189,09 210,84 215,86 5,02 22 21 14 20 18 19 114 572,81 

65 341,26 380,50 383,54 3,04 22 21 15 21 18 18 115 349,04 
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Rota 

Valor 
Diária 
sem 
reajuste 
(R$) 

Valor 
Diária 
com 
reajust
e (R$) 
A 

Valor  
fatura
do nos 
meses  
de 
maio a 
outubr
o/17 
(R$) B 

Diferen
ça C=B-
A 

Dias 
letiv
os 
mai/
17 

Dias 
letiv
os 
jun/
17 

Dias 
letiv
os 
jul/1
7 

Dias 
letiv
os 
ago/
17 

Dias 
letiv
os 
set/
17 

Dias 
letiv
os 
out/
17 

Total 
Dias 
Letiv
os 
mai 
a 
out/
17 

Superfatur
amento 
(R$) 

66 277,40 309,30 318,38 9,08 22 21 16 21 18 18 116 1.053,16 

81 162,86 181,59 182,18 0,59 22 21 16 21 18 19 117 69,16 

85 154,66 172,45 173,63 1,18 22 21 16 21 18 19 117 138,54 

87 324,22 361,51 364,92 3,41 22 21 15 21 18 19 116 396,11 

94 340,72 379,90 383,54 3,64 22 21 14 21 18 18 114 414,64 

105 165,94 185,02 185,39 0,37 22 21 16 21 18 17 115 42,19 

106 168,82 188,23 190,73 2,50 22 21 16 21 19 18 117 292,00 

114 149,60 166,80 167,84 1,04 22 21 116 21 18 18 216 223,78 

116 174,93 195,05 196,08 1,03 22 21 16 22 18 19 118 121,90 

117 183,74 204,87 205,71 0,84 22 21 16 20 18 17 114 95,75 

LOTE 
III                         

3 369,43 411,91 418,13 6,22 22 21 16 20 18 19 116 721,00 

6 193,22 215,44 215,99 0,55 22 21 16 22 18 19 118 64,86 

43 149,30 166,47 167,34 0,87 22 21 14 21 18 19 115 100,11 

48 261,54 291,62 298,68 7,06 22 21 16 21 18 18 116 819,30 

52 179,57 200,22 200,89 0,67 22 21 16 20 19 19 117 78,33 

60 185,02 206,30 209,93 3,63 22 21 16 19 18 19 115 417,76 

61 355,21 396,06 404,82 8,76 22 21 16 20 18 17 114 998,74 

62 304,65 339,68 351,63 11,95 22 21 16 20 18 19 116 1.385,65 

63 261,93 292,05 319,7 27,65 22 21 16 19 19 19 116 3.207,17 

69 320,58 357,45 367,58 10,13 22 21 16 21 19 19 118 1.195,73 

72 264,99 295,46 305,08 9,62 22 21 16 19 18 17 113 1.086,62 

73 293,99 327,80 343,64 15,84 22 21 16 22 18 18 117 1.853,41 

74 172,74 192,61 193,18 0,57 22 21 16 22 18 19 118 67,84 

75 323,30 360,48 367,58 7,10 22 21 16 20 18 18 115 816,56 

76 361,26 402,80 404,82 2,02 22 21 16 19 18 19 115 231,74 

77 391,07 436,04 436,88 0,84 22 21 16 19 19 19 116 97,09 

78 288,24 321,39 325,02 3,63 22 21 16 21 18 19 117 424,99 

83 277,49 309,40 318,38 8,98 22 21 16 21 18 19 117 1.050,50 

84 369,30 411,77 415,44 3,67 22 21 14 20 19 17 113 414,77 

86 322,54 359,63 362,26 2,63 22 21 16 21 19 19 118 310,09 

88 266,61 297,27 298,42 1,15 22 21 16 21 18 19 117 134,53 

89 197,34 220,03 223,32 3,29 22 21 16 22 18 19 118 387,74 

90 348,87 388,99 394,17 5,18 22 21 16 19 18 19 115 595,69 

91 380,57 424,34 426,1 1,76 22 21 16 21 19 19 118 208,21 

93 372,00 414,78 415,46 0,68 22 21 16 19 18 19 115 78,20 

97 176,95 197,30 198,88 1,58   21 16 22 18 19 96 151,75 

101 301,29 335,94 338,32 2,38   21 16 21 18 17 93 221,49 

104 284,96 317,73 319,7 1,97   21 16  20 19 19 95 187,11 
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Rota 

Valor 
Diária 
sem 
reajuste 
(R$) 

Valor 
Diária 
com 
reajust
e (R$) 
A 

Valor  
fatura
do nos 
meses  
de 
maio a 
outubr
o/17 
(R$) B 

Diferen
ça C=B-
A 

Dias 
letiv
os 
mai/
17 

Dias 
letiv
os 
jun/
17 

Dias 
letiv
os 
jul/1
7 

Dias 
letiv
os 
ago/
17 

Dias 
letiv
os 
set/
17 

Dias 
letiv
os 
out/
17 

Total 
Dias 
Letiv
os 
mai 
a 
out/
17 

Superfatur
amento 
(R$) 

111 275,85 307,57 307,73 0,16   21 16 20 19 19 95 14,94 

113 284,79 317,54 325,02 7,48   21 16 21 19 17 94 703,04 

Total (R$) 31.086,38 

Fonte: Notas fiscais e boletins de medição dos serviços de transportes referentes ao período de maio a 
outubro de 2017; proposta de preços da contratada e sétimo termo aditivo ao contrato nº 001/2017. 

Por fim, cumpre ressaltar que os pagamentos realizados à GA Transportes Ltda EPP, no 
âmbito do Contrato nº 001/2014, referentes ao período de maio a outubro de 2017, 
totalizaram R$ 2.196.015,61, sendo R$ 1.478.151,83, envolvendo recursos próprios e R$ 
717.863,78, atinentes à recursos federais, denotando a participação de 67% e 33%, das 
respectivas fontes de recursos em relação ao total pago. 

Aplicando-se tal proporcionalidade no valor de R$ 31.086,38, tem-se um 
superfaturamento aproximado de R$ 20.827,87 (recursos próprios) e R$ 10.258,51 
(recursos federais).  

3. Falta de inequívoca comprovação de despesas de pessoal 
(salários e encargos sociais) atestadas e pagas em favor da 
empresa GA Transportes Ltda EPP, no valor de R$ 1.372.023,40, 
referentes ao período de março a outubro de 2017, no âmbito 
do Contrato nº 001/2014. 

Em exame ao inciso I, da cláusula décima segunda do Contrato nº 001/2014, de 
09.04.2014, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE e a 
empresa GA Transportes Ltda EPP, verificou-se que foi prevista a responsabilidade da 
contratada pelos encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros, decorrentes da 
execução do ajuste, com base nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/1993.  

Ademais, constatou-se que o valor do contrato de R$ 4.912.632,76, restou detalhado na 
proposta de preços da contratada, onde foram elencados os custos diários, mensais e 
anuais por trecho, subdivididas nos lotes 1, 2 e 3.   

Ressalte-se que a contratada estimou os preços diários das rotas, por meio da 
elaboração de planilhas individualizadas de custos e formação de preços, as quais 
discriminaram os valores de salários e encargos, os custos fixos (depreciação, 
fardamento, vale refeição, licenciamento, IPVA, seguro obrigatório, etc.) e os variáveis 
(combustível, lubrificantes, lavagem e graxas, pneus, manutenção, etc.), bem como os 
custos indiretos, tributos e lucro.  
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No que se refere especificamente ao item salários e encargos sociais, tem-se que foi 
fixado o salário do motorista no valor de R$ 1.081,52 (de acordo com a convenção 
coletiva de trabalho 2013/2014 da categoria dos motoristas de transporte escolar, 
referendada pelo sindicato de transporte escolar no estado de Pernambuco), sobre o 
qual incidiram encargos sociais de 72,50%, no valor de R$ 784,08, totalizando gastos de 
pessoal de R$ 1.865,60. 

Visando avaliar a regularidade na execução das despesas em apreço, relativamente ao 
exercício de 2017, esta Controladoria solicitou à administração municipal a 
apresentação de documentação que comprovasse o cumprimento mensal por parte da 
contratada, naquele exercício, dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários 
assegurados aos motoristas (empregado ou contratado) dos veículos utilizados no 
transporte escolar, relativamente à: 

- Pagamento do piso salarial da categoria; 

- Pagamento de gratificações, adicionais e auxílios (13º salário, férias, auxílio 
alimentação, aviso prévio, dentre outros); 

- Retenção e recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS). 

Em resposta, o gestor municipal disponibilizou tão somente os documentos relativos à 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos – MTE, 
Certidão Negativa FGTS, Comprovantes de Pagamento de Guia de Previdência Social e 
Relação Negativa de Infrações Trabalhistas, baseado no relato a seguir: 

Ainda sob a consideração de que era de responsabilidade da GA Transportes 
o cumprimento de tais obrigações, temos que quanto as documentações 
solicitadas acima, esta Secretaria de Educação, dispõe apenas dos 
documentos que constam anexos ao presente Ofício de resposta. 

Os documentos solicitados, e que se encontram de posse desta Secretaria 
estão anexos ao presente Ofício, em ARQUIVO DIGITAL: ITEM V – CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – 
MTE; CERTIDÃO NEGATIVA FGTS; COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE GUIA 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL; RELAÇÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS. 

Cumpre destacar que os documentos apresentados, de fato, não comprovam os efetivos 
pagamentos de salários e encargos sociais, por parte da contratada, atinentes 
exclusivamente aos motoristas responsáveis pelas rotas escolares realizadas 
mensalmente, no decorrer do exercício de 2017, no bojo do Contrato nº 001/2014.  

Em relação aos encargos sociais, frise-se que foram apresentados comprovantes de 
pagamento de guias da previdência social em nome da contratada, referentes às 
competências de 08/2015 e 01/02/03/2017, bem como certificados de regularidade do 
FGTS, o que não comprova a retenção e recolhimento de INSS e FGTS, incidentes sobre 
o salário dos motoristas sob questão. 
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Faz-se necessário repisar que em consulta à Rais da contratada, mediante sistema 
corporativo da CGU, referente ao período de 2013 a 2018, verificou-se que inexistem 
empregados na relação da empresa ocupando a função de motorista.  

Ademais, conforme já apontado neste relatório, frise-se que o gestor municipal não 
atendeu ao pedido de disponibilização de eventuais contratos firmados em 2017, 
envolvendo a contratada, proprietários de veículos e/ou motoristas das rotas escolares, 
bem como os comprovantes de pagamentos realizados aos subcontratados em questão. 

Diante do exposto, esta equipe de fiscalização procedeu ao cálculo aproximado das 
despesas de salários e encargos sociais que deixaram de ser comprovadas, tomando por 
base o total de rotas mensais apontadas nos respectivos boletins de medição, que 
suportaram os pagamentos realizados à contratada, pertinentes ao período de março a 
outubro de 2017. 

Considerando que ao longo da vigência contratual (2014 a 2017), os custos das rotas 
sofreram um único reajuste de 11,5% em abril de 2017, entende-se que a despesa de 
pessoal no valor de R$ 1.865,60 (salário + encargos) deve ser valorada pela quantidade 
de rotas pagas em relação aos meses de março e abril de 2017 e o total de R$ 2.080,14 
(R$ 1.865,60 + 11,5%), aplicado ao total de percursos desembolsados atinentes aos 
meses de maio a outubro de 2017, de forma que restaram apurados os seguintes valores 
mensais de salários e encargos sociais a comprovar: 

Tabela 2 – Cálculo de despesas de pessoal (salários e encargos sociais) em relação aos 
valores das rotas atestadas e pagas à contratada, no período de março a outubro de 

2017, no bojo do Contrato nº 001/2014. 
Mês/Ano Total de despesas de 

pessoal por rota (R$) 
Quantidade de rotas 

pagas (UND) 
Valor mensal de 

despesas de pessoal 
(R$) 

Março/2017 1.865,60 85 158.576,00 

Abril/2017 1.865,60 85 158.576,00 

Maio/2017 2.080,14 85 175.811,90 

Junho/2017 2.080,14 85 175.811,90 

Julho/2017 2.080,14 85 175.811,90 

Agosto/2017 2.080,14 85 175.811,90 

Setembro/2017 2.080,14 85 175.811,90 

Outubro/2017 2.080,14 85 175.811,90 

Total (R$) 1.372.023,40 

Fonte: Proposta de preços da contratada, planilhas de custos e formação de preços, documentos de 
despesas (empenhos, notas fiscais, boletins de medição, comprovantes de pagamentos, dentre outros), 
referentes aos meses de março a outubro de 2017. 

Diante do exposto, conclui-se que não restou comprovada a inequívoca realização de 
despesas de pessoal no valor de R$ 1.372.023,40, em que pese terem sido estimadas no 
bojo da composição de custos das rotas contratadas, bem como atestadas e pagas em 
favor da GA Transportes Ltda EPP. 
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4. Inexistência de controles para acompanhamento dos serviços 
de transporte escolar nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, 
contratados no bojo da Concorrência nº 001/2014 e Pregões 
Presenciais nº 001 e 020/2018, respectivamente. 

Mediante a formalização da Concorrência nº 001/2014 e dos Pregões Presenciais nº 001 
e 020/2018, a administração municipal de Araripina/PE promoveu a contratação de 
serviços referente ao transporte escolar dos alunos rede público de ensino, referentes 
aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, escopo de análise desta CGU. 

De acordo com a proposição dos termos de referência das licitações acima, restou 
prevista a obrigação de fiscalização e acompanhamento do objeto, por parte do gestor 
do contrato, mediante o registro e anotação das ocorrências relacionadas com o serviço 
prestado, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que fosse necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 

Frise-se que coube ao fiscal do contrato, ainda assim, a verificação do cumprimento das 
seguintes obrigações instituídas à contratada, previstas nos itens 8, 8.2 e 5.2 dos 
certames Concorrência nº 001/2014, Pregão Presencial nº 001/2018 e Pregão Presencial 
nº 020/2018, respectivamente, dentre outras: 

- Manutenção e revisão dos veículos locados; 

- Determinações estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do 
CONTRAN e Resolução Normativa nº 6/2013 do Tribunal de Contas de Pernambuco; 

- Cumprimento de horários e percursos, desempenho e comportamento dos condutores 
dos veículos. 

Visando avaliar a efetividade dos controles de transporte escolar, requereu-se ao gestor 
municipal a disponibilização de documentação comprobatória dos mecanismos 
adotados para acompanhar a execução das rotas escolares, nos exercícios de 2017, 2018 
e 2019, bem como relatar eventuais medidas pretendidas com vistas a promover 
melhorias no transporte escolar dos alunos beneficiados. 

Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação alegou a adoção de medidas de 
controle, a exemplo de fiscalização dos ônibus escolares junto com a Autarquia 
Municipal de Mobilidade de Transporte e Trânsito, reuniões e capacitações realizadas 
com os condutores escolares, criação de canal de comunicação para receber denúncias, 
contratação de fiscais de rotas escolares, dentre outras, conforme texto transcrito a 
seguir: 

Fiscalização junto com a Autarquia Municipal de Mobilidade de Transporte e 
Trânsito – AMMTT, dos ônibus escolares, sejam os contratados ou os de frota 
própria; 
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Reuniões setorizadas com os condutores escolares (contratados), com o 
intuito de conscientizar os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na 
realização das rotas escolares; 

Reuniões semanais com os condutores de frota própria, com o intuito de 
conscientizar os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na realização 
das rotas escolares; 

Criação e disponibilização de número de telefone ((87) 99127-3944), com 
acesso ao whatsapp, que serve como ouvidoria para receber denúncias; 

Contratação de fiscais de rota para fiscalizar as rotas do município, bem como, 
para averiguar as denúncias recebidas na Secretaria de Educação quanto ao 
transporte escolar; 

Levantamento de todas as rotas do município para verificar a viabilidade das 
mesmas, sob a pretensão de economicidade e otimização de utilização das 
mesmas; 

Promoção de formação continuada para os condutores de veículos escolares, 
realizada em parceria com a Gerência Regional de Educação – GRE do Sertão 
do Araripe; 

Parceria junto ao SEST – SENAT para a realização por parte dos condutores do 
curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar, com 
custo arcado pelos próprios condutores, em obediência ao inciso V, do art. 
138, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. (grifo do autor) 

Em que pese o anúncio de tomada de medidas de controle, o fato é que não restaram 
apresentados relatórios, livros, fichas, listagens, dentre outros documentos, que 
evidenciassem a implementação sistemática do acompanhamento diário da execução 
dos serviços prestados nos exercícios sob análise.  

Embora os gestores de contrato tenham sido formalmente designados no bojo das 
licitações citadas, tem-se que não restou comprovado a adoção dos procedimentos de 
controle interno relativos ao serviço de transporte escolar, conforme previstos nos 
incisos I e III do art. 2º da Resolução TCE/PE nº 6, de 13.03.3013.  

Ademais, reitere-se que esta Controladoria solicitou ao gestor municipal a apresentação 
de comprovação da realização de seguro total e de manutenção preventiva e corretiva, 
por parte da contratada, dos veículos de transporte escolar em 2017, o que acarretou 
na resposta de que a responsabilidade para tais atribuições era da contratada, e que os 
documentos comprobatórios nunca foram disponibilizados pela demandada, em que 
pese terem sido solicitados informalmente pela Secretaria Municipal de Educação. 

Ressalte-se que indagada a respeito de documentação que comprovasse o cumprimento 
mensal nos exercícios de 2018 e 2019, das despesas administrativas, operacionais e 
referentes à pneus, seguro de vida do motorista e fardamento, o gestor municipal não 
apresentou qualquer manifestação e/ou documentação frente à solicitação desta CGU. 
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Ademais, verificou-se que dos totais de veículos terceirizados nos anos de 2017, 2018 e 
2019, foram identificadas unidades com ano de fabricação acima do permitido nos itens 
3.2 da Concorrência nº 001/2014 e 7.1.8 dos Pregões Presenciais nº 001 e 020/2018, de 
forma que restaram identificados os índices de 90% e 97%, respectivamente, de veículos 
realizando indevidamente o transporte escolar no município, conforme demonstração 
a seguir: 

Tabela 3 – Índice de veículos utilizados no transporte escolar nos exercícios de 2017, 
2018 e 2019, em descumprimento às exigências de editais e termos de referências. 

Exercício Nº total de 
veículos 

utilizados no 
ano 

Total de veículos 
com ano de 

fabricação fora 
do permitido 

Índice de veículos 
com ano de 

fabricação fora do 
permitido 

Exigência Editalícia 

2017 89 80 90% Ano de fabricação não 
inferior a 2003 

2018 90 87 97% Máximo de 10 anos de 
fabricação para ônibus e 
micro-ônibus e 8 anos para 
os demais veículos 

2019 93 90 97% 

Fonte: Relação contendo o ano de fabricação dos veículos utilizados no transporte escolar em 2017, 2018 
e 2019. Termos de referência das licitações sob exame. 

Sendo assim, conclui-se que a supracitada ocorrência tão somente contribui para 
evidenciar a inexistência de controles sistemáticos e efetivos dos serviços de transporte 
escolar no período sob exame. 

5. Falta de inequívoca comprovação de despesas de pessoal 
(salários e encargos sociais) atestadas e pagas em favor da 
empresa J2 Construções e Serviços Ltda, no valor de R$ 
398.775,84, referentes ao período de maio a novembro de 2018, 
no âmbito do Contrato nº 069/2018. 

Mediante a realização do Pregão Presencial nº 001/2018, foi celebrado o Contrato nº 
069/2018, em 12.03.2018, entre a Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE e 
a empresa J2 Construções e Serviços Ltda (CNPJ 97.545.946/0001-75), no valor de R$ 
1.373.727,90, com vistas à prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da 
rede público de ensino, relativamente às rotas escolares 01, 02, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 
18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 51, 54, 62, 65, 69, 70 e 89, ao 
longo de doze meses a contar da assinatura da avença. 

Em exame ao edital da citada licitação, em específico, às planilhas de custos e formação 
do preço formuladas pela contratante, verificou-se que integraram a composição de 
custos das rotas, dentre outras, as despesas de pessoal, incluindo os salários e encargos 
sociais dos motoristas de ônibus, micro-ônibus e van. 

Registre-se que a planilha de custos estabeleceu a remuneração dos motoristas de 
ônibus e micro-ônibus no valor de R$ 2.038,87, sendo R$ 1.165,65, atinentes ao salário 
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e R$ 873,22, referente à encargos sociais, enquanto para os responsáveis pelas vans, 
restou definido o montante de R$ 1.956,54, sendo o salário no valor de R$ 1.118,58, 
acrescido de encargos sociais de R$ 837,96.   

Registre-se, ainda, que, de acordo com os documentos de despesas (notas fiscais, 
empenhos, sub-empenhos, comprovantes de pagamentos, boletins de medição, dentre 
outros), a administração municipal efetuou pagamentos à contratada no total de R$ 
934.263,31, referentes aos meses de maio a novembro de 2018. 

Sendo assim, visando avaliar, em especial, a regularidade das despesas de pessoal 
(salários e encargos sociais), esta Controladoria requereu ao gestor municipal a 
apresentação de documentação comprobatória do cumprimento mensal no decorrer 
dos exercícios de 2018 e 2019, no bojo do Pregão Presencial nº 001/2018, dos direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários assegurados aos motoristas (empregado ou 
contratado) dos veículos utilizados no transporte escolar, relativamente à: 

- Pagamento do piso salarial da categoria; 

- Pagamento de gratificações, adicionais e auxílios (13º salário, férias, auxílio 
alimentação, viso prévio, dentre outros); 

- Retenção e recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS). 

Em que pese ter sido questionada formalmente, o fato é que a administração municipal 
não apresentou qualquer documentação e/ou manifestação, visando atender ao 
requerido acima. 

Desta forma, procedeu-se ao levantamento das despesas de pessoal não comprovadas, 
que resultou no valor aproximado de R$ 398.775,84, por meio da valoração dos totais 
de rotas mensais realizadas por ônibus/micro-ônibus e os percorridos por van, em 
relação à remuneração dos motoristas, nos valores respectivos de R$ 2.038,87 e de R$ 
1.956,54, referentes ao período de maio a novembro de 2018, conforme demonstrado 
na tabela a seguir: 

Tabela 4 – Cálculo de despesas de pessoal (salários e encargos sociais) em relação aos 
valores das rotas atestadas e pagas à contratada, no período de abril a novembro de 

2018, no bojo do Contrato nº 069/2018. 
Mês/Ano Total 

de 
rotas - 
ônibus 
e micro 
ônibus 

Remunera
ção 

motorista 
de ônibus 

e micro 
ônibus 

(R$) 

Total 
despesas  

rotas - 
ônibus e 

micro 
ônibus (R$)   

A 

Total 
de 

rotas 
- van 

Remunera
ção 

motorista 
de van 

(R$) 

Total 
despesas 

rotas - 
van (R$)  

B 

Total geral 
de despesas 
de pessoal 

(R$)  C=A+B 

Mai/2018 22 2.038,87 44.855,14 5 1.956,54 9.782,70 54.637,84 

Jun/2018 24 2.038,87 48.932,88 5 1.956,54 9.782,70 58.715,58 

Jul/2018 24 2.038,87 48.932,88 5 1.956,54 9.782,70 58.715,58 
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Ago/2018 23 2.038,87 46.894,01 5 1.956,54 9.782,70 56.676,71 

Set/2018 23 2.038,87 46.894,01 5 1.956,54 9.782,70 56.676,71 

Out/2018 23 2.038,87 46.894,01 5 1.956,54 9.782,70 56.676,71 

Nov/2018 23 2.038,87 46.894,01 5 1.956,54 9.782,70 56.676,71 

Total (R$) 398.775,84 

Fonte: Planilhas de custos e formação de preços, contrato nº 069/2018, documentos de despesas 
(empenhos, notas fiscais, boletins de medição, comprovantes de pagamentos, dentre outros) referentes 
aos meses de maio a novembro de 2018. 

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a inequívoca realização de despesas de 
pessoal no valor de R$ 398.775,84, atestadas e pagas em favor da J2 Construções e 
Serviços Ltda, no âmbito do Contrato nº 069/2018, referentes aos meses de maio a 
novembro de 2018. 

6. Falta de disponibilização de informações e documentos 
requisitados por esta CGU no âmbito do Pregão Presencial nº 
001/2018. Formalização de ata de reunião da comissão 
permanente de licitação em 27.02.2018 sem constar 
informações sobre a disputa de lances e os decorrentes 
vencedores das 91 rotas licitadas. 

Em exame aos autos do Pregão Presencial nº 001/2018, identificaram-se as seguintes 
ocorrências que merecem ser destacadas: 

a) Inexistência de elementos que comprovassem a disputa de lances entre os licitantes 
participantes, haja vista que a ata de reunião da comissão permanente de licitação, de 
27.02.2018, fez menção apenas do início de tal procedimento; 

b) Não localização das planilhas de custos e formação do preço das empresas 
contratadas, de forma a demonstrar a composição de custos das rotas propostas pelos 
licitantes. 

Sendo assim, requereu-se a apresentação de mapas, relatórios, planilhas, dentre outros 
documentos, que evidenciassem a disputa de preços entre os licitantes, bem como o 
resultado final, acerca das 91 rotas previstas no objeto do certame. 

Da mesma forma, solicitou-se a disponibilização da composição de custos das rotas das 
propostas pelas licitantes, assim como informar se teria sido formalizada ata além da 
datada de 07.03.2018. 

Contudo, até o fechamento deste relatório, o gestor não apresentou quaisquer 
documentos e/ou manifestação em atendimento a esta demanda, implicando em ação 
de embaraço à atuação deste Órgão de Controle na avaliação da execução dos 
programas de governo. 
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Ademais, em exame à ata de reunião da comissão permanente de licitação, de 
27.02.2018, verificou-se que foram elencados em planilha os preços propostos pela 
empresa Masterloc Locação e Serviços Eireli – EPP (CNPJ 23.052.799/0001-65), dentre 
outras licitantes, bem como restou consignado a sua regular condição para participar da 
rodada de lances. 

Face a falta de clareza e informação na referida ata acerca da disputa de lances entre os 
licitantes e o resultado final, procedeu-se à análise das propostas de preços das 
empresas credenciadas e dos decorrentes contratos firmados com a administração 
municipal, tendo-se verificado que a empresa em comento não restou contratada, em 
que pese ter apresentado preços mais competitivos que os contratados pela 
municipalidade junto à empresa J2 Construções e Serviços Ltda, no âmbito das rotas 01, 
02, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 51, 54, 
62, 65, 69, 70 e 84.  

O fato é que o certame foi homologado em 07.03.2018, tendo a empresa Masterloc 
Locação e Serviços Eireli – EPP apresentado uma declaração de desistência na licitação 
em 09.03.2018. 

Sendo assim, conclui-se que a falta de documentação suporte da operacionalização da 
disputa do certame, bem como a ausência de clareza e abrangência dos fatos narrados 
na ata de 27.02.2018, impossibilitaram a avaliação da regular formalização do Pregão 
Presencial nº 001/2018. 
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CONCLUSÃO 

Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão 
proposta: 

a) As contratações no âmbito do PNATE foram regulares? 

Foram identificadas contratações que foram realizadas de forma irregular, necessitando 
de providências corretivas por parte da Poder Público. 

b) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado? 

As composições de custos e formação de preços das rotas previstas em licitação 
revelaram-se adequadas. 

c) A prestação do serviço de transporte escolar está sendo feita de acordo com o 
contratado? 

Não. Foram realizados pagamentos à prestadora de serviços em valores superiores aos 
contratados. 

d) As despesas com as referidas contratações definidas na amostra são elegíveis frente 
aos objetivos do programa? 

Os documentos comprobatórios das despesas evidenciam a aplicação de recursos 
públicos exclusivamente no transporte escolar da rede pública municipal.  
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ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado nº 1  

Manifestação da unidade examinada 

“Alega esta Douta Autoridade, que houve a irregular subcontratação total do contrato 
nº 001/2014 (GA Transportes), em razão da prática de locação de veículos feitas pela 
mesma para a realização do transporte escolar no município no decorrer do exercício 
de 2017.  

Alega ainda a falta de elementos suficientes e inequívocos que comprovem os gastos da 
subcontratação de serviços de transporte escolar, de modo que justifique, o montante 
recebido pela contratada de R$ 2.196.015,61, referente ao exercício de 2017. 

Quanto a argumentação apresentada por Vossa Senhoria sobre o presente item, temos 
que conforme respondido no Ofício nº 497/2019, em resposta a Solicitação de 
Fiscalização nº 35, o município de Araripina em meados do ano de 2015, foi alvo da 
Operação Paradise, posta em prática pela Polícia Federal, e que levou muitos dos 
documentos desta Secretaria de Educação para análise de ocorrência de fraudes 
praticadas pela antiga gestão. 

Por este motivo, muitos dos documentos que poderiam embasar qualquer decisão desta 
atual gestão municipal com relação a diversos itens, inclusive quanto ao transporte 
escolar, foram extraviados.  

Assim a atual gestão começou seu papel perante a Prefeitura de Araripina, atuando 
literalmente às cegas. 

Em vistas disso, parte, por desconhecimento real andamento dos contratos, e em outra 
grande parte, para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, a Prefeitura 
Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, quanto ao transporte 
escolar, resolveu, após a elaboração do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria 
Jurídica, dar continuidade aos serviços prestados, e embasados no Contrato nº 
001/2014, até ter real conhecimento de seus ditames.  

Inobstante, e após alguns meses de gestão e já com o melhor conhecimento sobre os 
contratos que estavam em vigor, esta Secretaria de Educação, juntamente com a 
Prefeitura Municipal, optou por fazer um ajuste em todos os contratos e serviços 
contratados, resolvendo na ocasião por encerrar, de imediato, o contrato de prestação 
de serviços de Transporte Escolar, com a empresa GA Transportes, justamente, por 
identificar as irregularidades praticadas pela mesma quanto as subcontratações.  



 

25 
 

Nesse sentido, e conforme os argumentos aqui suscitados, é fácil dizer que os vícios 
apresentados pela GA Transportes na execução dos contratos do Transporte Escolar já 
vinham sendo cometidos desde a gestão anterior, marcada por inúmeros desvios de 
finalidade quanto aos recursos enviados e de irregularidades quanto a devida execução 
de diversos contratos.  

No que tange a atual gestão, vemos que, assim que foram identificadas tais 
irregularidades, quanto a subcontratação irregular de veículos para o transporte 
escolar, estas foram imediatamente, encerradas, e todas as rotas relicitadas para suprir 
a demanda do município.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em exame às explicações apresentadas pelo gestor municipal, esta Controladoria 
entende que nenhuma das alegações ilidem as irregularidades apontadas nesta 
constatação. 

Com vistas a um melhor entendimento desta análise, reitere-se que esta constatação 
trata da decisão por parte da atual gestão em manter a subcontratação total do objeto 
do Contrato nº 001/2014, no decorrer de 2017, bem como acerca da falta de 
apresentação de documentação comprobatória dos gastos de subcontratação 
incorridos pela contratada, no total de R$ 2.196.015,61, naquele exercício. 

Visando refutar as constatações supracitadas, o gestor alegou que o município, em 
2015, foi alvo da Operação Paradise, e que muitos documentos da Secretaria da 
Educação foram arrecadados pela Polícia Federal, impactando, assim, na análise de 
fraudes praticadas pela antiga gestão. Também pontuou que decorridos alguns meses 
de gestão, e tendo um melhor conhecimento sobre os contratos em vigor, em específico 
quanto às irregularidades nas subcontratações realizadas pela contratada, optou por 
encerrar, de imediato, o contrato em questão. 

Isto posto, é fato que as alegações do gestor se mostraram evasivas e sem 
embasamento, visto não terem sido acompanhadas dos elementos probatórios e de 
convicção que motivaram a gestão atual a tomar a decisão de encerrar o alusivo 
contrato somente em 31.12.2017, tendo decorrido doze meses de mandato. Ademais, 
não foram apontados quais os documentos que foram arrecadados pela Polícia Federal, 
em 2015, que impediram a tempestiva identificação, por parte da atual gestão, da 
irregular subcontratação total do objeto contratado, no início do exercício de 2017.  

No tocante à falta de apresentação de documentos comprobatórios dos gastos de 
subcontratação realizados pela contratada, em 2017, frise-se que o gestor permaneceu 
silente quanto à ocorrência em tela.  

Reitere-se que, inicialmente, esta Controladoria solicitou a apresentação de eventuais 
contratos firmados pela contratada com os efetivos proprietários dos veículos utilizados 
nas rotas escolares, os supostos contratos firmados com os motoristas, bem como os 
comprovantes de pagamentos realizados pela contratada aos subcontratados, durante 
o ano de 2017. Contudo, o gestor limitou-se a declarar que a contratada não repassou à 
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Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE, naquele exercício, qualquer 
informação e/ou documento a esse respeito.  

O fato é que a administração municipal realizou pagamentos à contratada, no exercício 
sob exame, com base tão somente na apresentação de notas fiscais contendo valores 
globais, acompanhadas de planilhas demonstrando também os custos mensais das rotas 
percorridas, bem como não demonstrou a iniciativa de ter requerido formalmente à 
contratada, alguma manifestação e/ou a disponibilização acerca das informações e 
documentos solicitados por esta equipe de fiscalização. 

Sendo assim, esta Controladoria entende que não foram apresentados os elementos 
mínimos que possibilitassem a avaliação da regularidade das despesas pagas em favor 
da contratada, no valor de R$ 2.196.015,61, bem como não restou justificada a 
subcontratação total do Contrato nº 001/2014, em 2017. 

Achado nº 2 

Manifestação da unidade examinada 

“Alega esta Douta Autoridade que após a devida análise, foram identificadas rotas cujos 
valores das diárias foram reajustados acima do índice acordado, de forma que as 
diferenças apuradas por rota, valoradas pelo total de dias letivos referente ao período 
de maio a outubro de 2017, redundaram na ocorrência de superfaturamento no valor 
total aproximado de R$ 31.086,38, sobre os quais R$ 10.258,51, foram pagos com 
recursos federais.  

Quanto a isso Douta Autoridade, temos que a repactuação nos valores das rotas, muito 
provavelmente, deve-se ao fato de que a diferença de custeio desta de 2014 até o ano 
de 2017, teve certo aumento.  

Nesse sentido, e mesmo com a execução dos dados firmados no sétimo termo aditivo, 
temos que ainda assim, houve um reajuste de preços no combustível, por exemplo, 
acima do que era esperado.  

Ademais, cabe salientar, que após este levantamento feito por esta Ilustre Autoridade, 
a Procuradoria Jurídica, em conjunto com a Secretaria de Educação, resolveu por 
apurar a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Interno, para 
verificar as eventuais práticas irregulares promovidas pela Empresa GA Transportes, 
no sentido de reaver os valores indevidamente pagos, seja com recursos próprios, seja 
com os recursos federais.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

A resposta apresentada pelo gestor de que a administração municipal resolveu por 
apurar a necessidade de instauração de procedimento administrativo interno, com 
vistas a identificar eventuais práticas irregulares, e no sentido de reaver os valores 
indevidamente pagos à contratada, denota tão somente a concordância do gestor 
acerca deste achado de auditoria, de sorte que resta mantida esta constatação. 
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Achado nº 3 

Manifestação da unidade examinada 

“Douta Autoridade, quanto aos argumentos suscitados no presente item, temos que o 
município de Araripina, após ser notificado pela Justiça do Trabalho, quanto as 
irregularidades no pagamento dos encargos sociais, praticados pela GA Transportes, em 
desfavor dos seus contratados, procedeu com o devido acordo de tais pagamentos 
perante aquele órgão judiciário.  

Tal acordo, resta comprovado na documentação anexa ao presente Ofício de Resposta.  

Por fim, saliente-se que os valores pagos na Justiça do Trabalho, se limitaram aos valores 
contratuais, há que a GA Transporte teria direito a receber da Prefeitura de Araripina, 
sendo todo esse montante pago com recursos próprios do município e devidamente 
cumprido.  

Sendo estas as alegações que temos quanto ao referido item.” 

Análise da equipe de auditoria 

Frise-se que este achado trata da não comprovação de despesas de pessoal (salários e 
encargos sociais), no total de R$ 1.372.023,40, pagas pela Secretaria Municipal de 
Educação de Araripina/PE em favor da empresa GA Transportes Ltda EPP, referentes ao 
período de março a outubro de 2017. 

Cumpre destacar que consta neste relatório que, inicialmente, esta Controladoria 
solicitou à administração municipal a apresentação de documentação que comprovasse 
o cumprimento mensal pela contratada, dos direitos sociais, trabalhistas e 
previdenciários assegurados aos motoristas dos veículos utilizados no transporte escolar 
em 2017. 

Em análise aos documentos apresentados pelo gestor, naquele momento, constatou-se 
que a referida documentação, definitivamente, não comprovava o pagamento mensal 
dos salários e encargos sociais dos motoristas, pactuados no bojo do Contrato nº 
001/2014. 

Visando ainda justificar esta ocorrência, o gestor apresentou o argumento de que foi 
notificado pela Justiça do Trabalho, quanto às irregularidades no pagamento de 
encargos sociais, praticados pela GA Transportes Ltda EPP em desfavor dos seus 
contratados, e que procedeu com o devido acordo de tais pagamentos perante aquele 
órgão judiciário. 

Ora, há de registrar que a alegação do cumprimento de passivos trabalhistas por parte 
da municipalidade, envolvendo a empresa GA Transportes Ltda EPP, ainda que estejam 
relacionados, dentre outros, com o Contrato nº 001/2014, não ilide a constatação da 
falta de comprovação de despesas no valor de R$ 1.372.023,40, desembolsadas em 
favor da contratada. 
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Achado nº 4 

Manifestação da unidade examinada 

“Quanto as considerações manifestadas por esta Autoridade Fiscalizadora, temos que o 
município tomou sim, as devidas providências para acompanhamento dos serviços de 
transporte escolar, quais sejam:  

- Fiscalização junto com a Autarquia Municipal de Mobilidade de Transporte e Trânsito 
– AMMTT, dos ônibus escolares, sejam os contratados ou os de frota própria; 

- Reuniões setorizadas com os condutores escolares (contratados), com o intuito de 
conscientizar os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na realização das rotas 
escolares; 

- Reuniões semanais com os condutores de frota própria, com o intuito de conscientizar 
os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na realização das rotas escolares; 

- Criação e disponibilização de número de telefone ((87) 99127-3944), com acesso ao 
whatsapp, que serve como ouvidoria para receber denúncias; 

- Contratação de fiscais de rota para fiscalizar as rotas do município, bem como, para 
averiguar as denúncias recebidas na Secretaria de Educação quanto ao transporte 
escolar; 

- Levantamento de todas as rotas do município para verificar a viabilidade das mesmas, 
sob a pretensão de economicidade e otimização de utilização das mesmas;  

- Promoção de formação continuada para os condutores de veículos escolares, realizada 
em parceria com a Gerência Regional de Educação – GRE do Sertão do Araripe; 

- Parceria junto ao SEST – SENAT para a realização por parte dos condutores do curso 
especializado para condutores de veículos de transporte escolar, com custo arcado 
pelos próprios condutores, em obediência ao inciso V, do art. 138, do Código de Trânsito 
Brasileiro – CTB. 

Além disso, o Setor de Transportes da Secretaria de Educação, vem adotando medidas 
de melhorias, como a inserção e aplicação para os condutores escolares, de Cursos de 
Capacitação de modo a potencializar a devida prestação de serviços dos mesmos, bem 
como vem adquirindo e incorporando ao sistema de transporte escolar municipal, os 
seguintes equipamentos: 

- Aquisição de GPS, para instalação em toda a frota de transporte escolar municipal; 

- Aquisição de rastreador, para instalação em toda a frota de transporte escolar 
municipal; 
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- Ponto digital, através de identificação biométrica, para os condutores escolares, com 
o intuito de diminuir a incidência de faltas dos condutores, ou de não cumprimento das 
rotas; 

Sendo estas as alegações que temos quanto ao referido item.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em exame à resposta do gestor, verificou-se que nenhum fato novo foi apresentado 
como forma de ilidir a constatação em tela. Registre-se que nesta manifestação a 
administração municipal tão somente replicou a resposta apresentada no Ofício nº 
439/2019, de 08.08.2019, já analisada neste relatório, com vistas a justificar o 
acompanhamento dos serviços de transporte escolar, referentes aos exercícios de 2017, 
2018 e 2019. 

Ora, sendo assim, mantém-se o fato de que não restaram apresentados relatórios, 
livros, fichas, listagens, dentre outros documentos, que evidenciassem a implementação 
sistemática do acompanhamento diário da execução dos serviços de transporte escolar 
prestados nos exercícios em questão. 

Achado nº 5 

Manifestação da unidade examinada 

“Douta Autoridade, quanto as alegações suscitadas por Vossa Senhoria no item ora em 
comento, temos que todas as documentações relativas a contratação da Empresa J2 
Construções e Serviços LTDA, foram encaminhadas por esta Prefeitura, quando da 
Resposta a Solicitação de Fiscalização nº 15. 

Sendo o que temos a dispor quanto ao referido item.” 

Análise da equipe de auditoria 

Em exame à resposta do gestor, verificou-se que não foram apresentados documentos 
e/ou esclarecimentos adicionais que elidissem a constatação da falta de comprovação 
de despesas de pessoal (salários e encargos sociais) realizadas em favor da empresa J2 
Construções e Serviços Ltda, no valor de R$ 398.775,84, referente ao período de maio a 
novembro de 2018. 

Registre-se que a manifestação do gestor se limitou a pontuar que todas as 
documentações relativas à contratação da empresa J2 Construções e Serviços Ltda já 
tinham sido disponibilizadas em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 15. 

Ora, reitere-se, que aquela solicitação requereu tão somente os documentos de 
despesas realizadas em favor da contratada, quais sejam, empenhos, notas fiscais, 
comprovantes de pagamentos e relatórios. 
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De fato, já consta neste relatório que a administração municipal foi instada a 
disponibilizar, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 40, a documentação 
comprobatória do cumprimento dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários 
assegurados aos motoristas nos exercícios de 2018 e 2019, no bojo do Pregão Presencial 
nº 001/2018, contudo, nenhuma documentação e/ou manifestação foi apresentada a 
esta Controladoria, o que justifica a manutenção deste achado de auditoria. 

Achado nº 6 

Manifestação da unidade examinada 

“Quanto a este item, esta Douta Autoridade, em relação ao Pregão Presencial nº 
01/2018, temos: 

Os procedimentos referentes ao pregão presencial 01/2018 da Secretaria Municipal de 
Educação no dia 27 de fevereiro de 2018 foram iniciados exatamente às 08:30h e 
estiveram presentes entre empresas e MEI´S mais de 70 (setenta) pessoas dessa forma 
ficou um pouco conturbada a sessão e após credenciamento de todos alguns 
representantes de empresas se retiraram da sessão alegando ir pra licitações em outro 
Município, Simões – PI, como a empresa MASTERLOC apresentou a menor proposta para 
todos os itens, uma proposta até muito reduzida, em todos os itens houve apenas 01 
(uma) rodada de lances, motivo pelo qual temos as proposta iniciais e propostas finais. 

Ademais, temos que a empresa J2 Construções e Serviços LTDA., foi declarada 
vencedora do presente certame, após a desistência da empresa Masterloc Locação e 
Serviços Eirelli – EPP, NÃO HAVENDO qualquer irregularidade constatada no pregão 
realizado.  

Sendo o que temos a dispor quanto ao referido item.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em exame à resposta do gestor, verificou-se que nenhum elemento novo foi 
apresentado de forma a contradizer a constatação da não disponibilização de 
documentos e/ou informações no bojo do Pregão Presencial nº 001/2018, assim como 
ao fato de que na ata de reunião da comissão permanente de licitação de 27.02.2018, 
não fez constar informações sobre a disputa de lances e os decorrentes vencedores das 
91 rotas licitadas. 

O gestor limitou-se a informar que estiveram presentes mais de setenta pessoas, entre 
empresas e MEIs, tendo ficado conturbada a sessão em tela. Também alegou que alguns 
representantes de empresas se retiraram da sessão alegando a participação em 
licitações em outro município. Ademais, alegou que a empresa J2 Construções e Serviços 
Ltda foi declarada vencedora após a desistência da empresa Masterloc Locação e 
Serviços Eirelli – EPP. 

Sendo assim, mantemos a constatação da inexistência de elementos que comprovassem 
a disputa de lances entre os licitantes participantes, haja vista que a ata de reunião de 
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27.02.2018 apenas fez menção do início de tal procedimento, bem como pelo fato de 
que a desistência formal da empresa Masterloc Locação e Serviços Eirelli – EPP ocorreu 
em momento posterior à homologação do certame, qual seja, 07.03.2018, sem que tal 
fato sequer fosse consignado na referida ata. 

Ademais, mantemos a constatação da falta de apresentação das planilhas de custos e 
formação de preço das empresas contratadas, o que impossibilitou a avaliação da 
adequação da composição de custos das rotas propostas pelas licitantes. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por finalidade verificar a regularidade da contratação e dos 
pagamentos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Araripina, em vista dos 
Planos de Ações Articuladas (PAR) nºs 201801560-6, 201600788, 201803623-4, 
201802434-4 e 4230, firmados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

Registre-se que a execução do PAR nº 201801560-6 ocorreu mediante adesão à Ata de 
Registro de Preços (ARP) nº 04/2017, no bojo do Pregão Eletrônico nº 10/2017, do FNDE, 
visando à aquisição de 3.242 conjuntos mesa/cadeira para aluno, no valor de R$ 
816.984. 

No que tange às aquisições realizadas no bojo dos PAR nºs, 201600788, 201803623-4, 
201802434-4 e 4230, ressalte-se que também decorreram de adesão à Ata de Registro 
de Preços do FNDE. 

O trabalho em questão faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos, cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de 
gestores estaduais, distritais e municipais. 

Ademais, o objetivo específico para avaliação da regularidade da contratação em 
comento buscou responder as seguintes questões: 

a) A contratação e as despesas realizadas ocorreram de forma regular? 

b) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos? 

c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no 
mercado? 

d) Os pagamentos ocorreram de forma regular? 

A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização 
de fiscalizações in loco, de entrevistas e de análise documental. 

Importante destacar que, ao serem disponibilizados os documentos solicitados, no 
âmbito do PAR nº 201801560-6, verificou-se que em todos eles não havia numeração 
nas páginas, visto não ter sido autuado um processo específico para a contratação em 
pauta. Isto fragiliza o trabalho de análise da fiscalização, uma vez que impossibilita saber 
a documentação que tempestivamente já deveria estar presente no processo, na ordem 
cronológica natural dos fatos.  

Ressalte-se, de antemão, que os objetos adquiridos que já foram distribuídos 
encontram-se em bom estado de conservação, enquanto que as unidades que ainda se 
encontram guardadas no depósito da Secretaria de Educação, estão acondicionadas de 
forma razoável, conforme registrado na vistoria realizada. 
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Por fim, frise-se que no bojo do PAR nº 201803623-4 restou à administração municipal 
efetuar a aquisição de um veículo escolar, previsto no valor de R$ 199.940 com prazo de 
execução de 09/2018 a 09/2019.  
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor 
federal. 

Parte 2 – Gestor Local 

1. Ausência de estudos técnicos/levantamentos que 
justificassem a quantidade contratada, no âmbito do PAR nº 
201801560-6. 

Foi constatado, considerando a documentação enviada pela Prefeitura de Araripina, que 
não existiu nenhum estudo prévio que demonstrasse a quantidade real necessária para 
suprir a demanda do município.    

Tal levantamento é essencial para saber se houve ou não um superdimensionamento 
nas quantidades adquiridas, que possa ter acarretado um desperdício de recursos 
públicos.   

2. Ausência de demonstração na vantajosidade da adesão à Ata 
de Registro de Preços, no âmbito do PAR nº 201801560-6. 

Não houve apresentação, na documentação enviada pela Prefeitura, de pesquisa de 
preços que justificasse a vantajosidade em aderir à Ata de Registro de Preços nº 04/2017 
– FNDE. 

Esta omissão contraria o disposto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, bem 
como o item 14.4 do Edital do pregão Eletrônico nº 10/2017, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educação (FNDE): 

(...)  

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de 
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

(...) (grifo nosso) 

 

(...) 
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14.4. Quaisquer órgãos ou entidades da Administração que não tenham 
participado dos procedimentos iniciais da licitação (Órgãos Não 
Participantes), quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, 
por meio de adesão, deverão manifestar seu interesse junto ao FNDE, desde 
que devidamente comprovada a vantajosidade da adesão, observando as 
regras estabelecidas no Decreto n.º 7.982/13, na Lei n.º 8.666/93, no que 
couber, e ainda o seguinte: 

(...) (grifo nosso) 

3. Ausência de identificação do agente público responsável, do 
munícipio de Araripina, pela autorização da adesão à Ata de 
Registro de Preços, no âmbito do PAR nº 201801560-6. 

Ressalte-se que, mesmo considerando-se as impropriedades citadas nos dois achados 
anteriores, inexiste, nos documentos apresentados à equipe de fiscalização, documento 
formalizando a autorização do agente público responsável, do município de Araripina, 
em se permitir a adesão à Ata de Registro de Preços em questão. 

4. Contratação efetivada após o prazo legal, no âmbito do PAR 
nº 201801560-6. 

Conforme o §6º, do art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013: 

(...) 

 § 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência da ata. 

(...) (grifo nosso) 

Entretanto, o órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços (ARP) – FNDE, autorizou a 
adesão no dia 25.07.2018, enquanto o contrato efetivando a aquisição foi assinado 
somente em 19.11.2018, além do prazo indicado no trecho do normativo acima 
reproduzido.  

5. Realização de pagamentos sem observância da comprovação 
de regularidade fiscal da empresa beneficiária (condição de 
habilitação prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2017 – 
FNDE), no âmbito do PAR nº 201801560-6.  

O Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2017 – FNDE prescreve em seu item 6.1.3 que: 

(...) 

 6.1. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigida, a documentação 
relativa: 
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(...) 

6.1.3. À regularidade fiscal: 

6.1.3.1. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Nacional, Estadual e 
Municipal; 

6.1.3.2. Certidão Negativa de Débitos com o sistema da seguridade social 
(INSS); 

6.1.3.3. Certidão Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS; 

6.1.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento 
ao disposto no Inciso V, do Art. 29, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

(...)  

Já nos itens 6.1.6 e 6.2.7 da Cláusula Sexta do contrato celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Araripina e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA – EPP 
está previsto que: 

(...) 

CLÁUSULASEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1. Compete à CONTRATANTE: 

(...) 

6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido 
neste Contrato. 

(...) 

6.2. Compete à CONTRATADA: 

(...) 

6.2.7. Manter, durante toda a execução do objeto deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. 

(...) (grifo nosso) 

Isto posto, constatou-se que não foram apresentados os comprovantes de regularidade 
fiscal relativos ao pagamento da Nota Fiscal (NF) nº 008.438. Ademais, os pagamentos 
referentes a todas as outras NF’s foram efetuados, mesmo estando a contratada com a 
Certidão Negativa Municipal vencida. Acrescentando, ainda, que para alguns 
pagamentos a Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) também se encontrava vencida, conforme tabela abaixo:    
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Tabela 1 – Pagamentos efetuados sem observância da comprovação da regularidade 
fiscal da contratada.  

NF 
Validade Certidão 

Negativa 
Municipal 

Validade Certidão 
Regularidade FGTS 

Data 
Pagamento 

 
Valor (R$) 

 

008.494 12.05.2019 18.05.2019 14.05.2019  125.496,00  

008.481 12.05.2019 18.05.2019 14.05.2019  193.536,00  

008.514 12.05.2019 18.05.2019 20.05.2019  193.536,00  

008.553 12.05.2019 18.05.2019 24.05.2019  184.968,00  

Fonte: Documentação enviada pela Prefeitura Municipal de Araripina em resposta à SF nº 03. 

Foi verificado, diante dos documentos apresentados, que não houve nenhuma 
comunicação à contratada para que a mesma regularizasse as pendências relativas à sua 
regularidade fiscal, a fim de permitir que se procedesse o pagamento de forma devida. 

6. Fragilidade nos controles de distribuição do objeto 
contratado, no âmbito do PAR nº 201801560-6.  

Foi verificado, durante visita ao setor de Patrimônio da Secretaria de Educação, no dia 
08.08.2019, a fim de se compreender o fluxo de controle dos objetos adquiridos, que há 
um monitoramento básico, por meio de documento em Word, em relação a quantidade 
de unidades do objeto que cada escola deve receber. Controle este feito pela gestora 
do setor, a partir da análise das solicitações formais entregues por cada unidade escolar, 
o qual foi disponibilizado à fiscalização. 

Contudo, não foram apresentados documentos que controlem a retirada dos objetos no 
depósito da Secretaria (local onde ficam guardados os objetos), contendo o nome da 
pessoa responsável pela autorização, a quantidade de unidades do objeto a ser 
entregue, nem do local onde deve ser feita a referida entrega.     

Há de se acrescentar, também, que toda a distribuição dos objetos foi feita antes mesmo 
de possuírem identificação de tombamento patrimonial, de acordo com o observado na 
vistoria nas escolas escolhidas como amostra.   

A situação acima descrita, de ausência de controles na distribuição e falta de 
tombamento patrimonial, colabora para que os objetos possam vir a ser desviados da 
sua finalidade precípua.  

Ademais, não foi apresentado o ato de designação do fiscal do contrato nem 
documentação comprobatória das fiscalizações efetuadas, na qual poderia constar 
possíveis falhas na distribuição dos objetos.  
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RECOMENDAÇÕES 
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá 
recomendações.  
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CONCLUSÃO 

No que concerne ao PAR nº 201801560-6, que se refere à aquisição de 3.242 conjuntos 
mesa/cadeira para aluno, conclui-se: 

a) As contratações e das despesas realizadas no âmbito do bloco de educação - PAR - 
Genérico ocorreram de forma regular? 

Diante dos documentos apresentados à equipe de fiscalização, constatou-se que a 
contratação em pauta foi efetivada fora do prazo previsto no Decreto nº 7.892, de 23.01. 
2013, conforme apontado no achado nº 4 deste Relatório. Além disso, verificou-se a 
ausência de requisitos prévios que justificassem a referida contratação, tais como: 

- Ausência de estudos técnicos/levantamentos que justificassem a quantidade 
contratada (achado nº 1); 

- Ausência de demonstração na vantajosidade da adesão à Ata de Registro de Preços 
(achado nº 2); e 

- Ausência de identificação do responsável pela autorização da adesão à Ata de Registro 
de Preços (achado nº 3). 

Em relação às despesas que foram realizadas na execução do contrato, elas 
transcorreram de forma regular, conforme demonstrado na documentação 
apresentada. 

b) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos?  

O objeto alvo da contratação foi entregue de acordo com as especificações previstas, 
conforme atestos apostos nas respectivas NF’s, e tem suprido a necessidade de 
reposição de conjuntos mesa/cadeira para aluno da rede municipal de ensino. 

c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no 
mercado? 

Os valores contratados tomaram por base os preços definidos em Ata de Registro de 
Preços do FNDE. 

d) Os pagamentos ocorreram de forma regular? 

Quanto aos pagamentos, houve a ocorrência de quatro pagamentos mesmo a 
contratada não estando com a situação fiscal regular, indo contra o disposto no contrato 
firmado entre as partes (achado nº 5).   

No que concerne aos PAR nºs 201600788, 201803623-4, 201802434-4 e 4230, os 
exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão proposta: 
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a)  As contratações e as despesas realizadas no âmbito do bloco de educação - PAR     - 
Genérico ocorreram de forma regular? 

As contratações no âmbito dos PAR nºs 201600788, 201802434-4 e 4230 ocorreram de 
forma regular. Em relação ao PAR nº 201803623-4, registre-se que a despesa ainda não 
foi realizada, visto a administração municipal estar no aguardo de prorrogação de prazo 
do ajuste e da liberação de carta de autorização por parte do FNDE. 

b) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos? 

Os objetos dos PAR nºs 201600788, 201802434-4 e 4230 de forma integral e o de nº 
201803623-4, de maneira parcial. 

c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no 
mercado? 

Os valores licitados tomaram por base os preços definidos em Ata de Registro de Preços 
do FNDE. 

d) Os pagamentos ocorreram de forma regular? 

No tocante aos PAR nºs 201600788, 201802434-4 e 4230, verificou-se que os 
pagamentos ocorreram de forma regular.   
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ANEXOS 

I - MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado n° 01 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Segundo esta Douta Autoridade, foi constatada, em resumo, que ‘não existiu’ por parte 
do município ‘nenhum estudo prévio que demonstrasse a quantidade real necessária 
para suprir a demanda do município’. 

Entretanto, em sentido contrário ao afirmado acima, temos que quando da adesão pelo 
município ao PAR (Termo de Compromisso nº 201801560-6), o município faz o seu 
planejamento baseado no que é informado através do Censo Escolar disponibilizado no 
Sistema do INEP. Tal sistemática é adotada pelo próprio sistema SIMEC. 

Nesse sentido, e utilizando-se do total de alunos matriculados na rede municipal de 
ensino nos anos de 2016 (total de alunos: 12.659) e 2017 (total de alunos: 13.335), 
conforme relatório de matrículas anexo (Anexo: PAR – Genérico – Item 1 – 
Levantamento de matrículas 2016 e 2017 – Planejamento PAR), é que se fez o pedido 
dos materiais em discussão, quais sejam, Conjunto aluno/CJA-06 e a Mesa pessoa em 
cadeira de rodas ma-02. 

Ocorre que mesmo após todo o levantamento feito, temos que o FNDE, conforme 
consta no Termo de Compromisso PAR nº 201801560-6 anexo (Anexo: PAR – Genérico 
– Termo de Compromisso), até a presente data, autorizou a aquisição de apenas 3.242 
(três mil duzentos e quarenta e dois) Conjuntos Aluno – Tamanho 06 (Modelo 1 – 
MDF/MDP). 

Já quanto ao item Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-02, temos também, que todo 
o planejamento foi feito da mesma forma. 

Entretanto, quanto a este item, temos que até a presente data o município não recebeu 
qualquer autorização do FNDE, sendo recebido apenas, e repita- se, a autorização para 
aquisição dos 3.242 Conjuntos Aluno – Tamanho 06 (Modelo 1 – MDF/MDP), conforme 
Termo de Autorização nº 2822/2018 – CGARC/DIRAD/FNDE, anexo (Anexo: PAR – 
Genérico – Termo de Autorização nº 2822/2018 – CGARC/DIRAD/FNDE). 

Quanto a autorização para aquisição do item Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas MA-02, 
temos que foi enviado pelo município o Ofício SME nº 322/2019, solicitando a 
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prorrogação do prazo do Termo de Compromisso nº 201801560-6, em razão da não 
autorização do FNDE, para aquisição do item acima.  

Com isso, e conforme demonstrado acima, temos que todo o planejamento é feito pelo 
município, através do próprio sistema do PAR, e de acordo com o senso que já vem 
descrito no próprio sistema, sendo tal solicitação enviada ao FNDE que analisa o pedido, 
e envia ou não a carta de autorização para aquisição dos itens solicitados.  

Assim, temos que não se pode afirmar em hipótese alguma, que há ausência de 
estudos técnicos/levantamento por parte do município, quando da solicitação de 
aquisição de bens para a educação através do PAR, pois, conforme relatado acima, 
todos os pedidos são baseados nas informações prestadas pelos próprios sistemas do 
FNDE, que é quem autoriza a aquisição dos itens solicitados, não havendo, portanto, 
e até o presente momento qualquer comprovação de superdimensionamento das 
quantidades adquiridas pelo município.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Sobre o argumento do Gestor de que “quando da adesão pelo município ao PAR (Termo 
de Compromisso nº 201801560-6), o município faz o seu planejamento baseado no que 
é informado através do Censo Escolar disponibilizado no Sistema do INEP. Tal 
sistemática é adotada pelo próprio sistema SIMEC.”, seria suficiente o envio dos prints 
das telas dos citados Sistemas que comprovassem tal condição. Isto porque os 
documentos apresentados como prova de tal planejamento apresentam várias 
inconsistências como: inúmeras rasuras, dados inseridos posteriormente à caneta e 
ausência de identificação do responsável pelas informações, as quais fragilizam a 
qualidade e a confiabilidade da referida documentação. 

Achado n° 02 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Afirma esta Douta Autoridade que não houve na documentação enviada pela 
Prefeitura, apresentação de pesquisa de preços que justificasse a vantajosidade em 
aderir à Ata de Registro de Preços nº 04/2017 – FNDE, indicando que esta omissão 
contraria o disposto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, bem como o item 
14.4 do Edital do pregão Eletrônico nº 10/2017, do FNDE.  

Entretanto, Douta Autoridade Fiscalizadora, não houve nenhuma omissão por parte da 
Prefeitura de Araripina. Em verdade, temos que a pesquisa de preços referente ao 
registro de preços nº 04/2017-FNDE, teve a sua adesão feita pelo próprio FNDE de 
acordo com o Termo de Compromisso nº 201801560-06, a Carta de Autorização do 
FNDE nº 2822/2018, e o Ofício de Anuência nº 204/2018, todos anexos, cabendo ao 
município, apenas a adesão a mesma.  
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Neste caso o FNDE, como bem elucida o Decreto nº 7.892, de 23.01.2013 é tratado como 
Órgão Gerenciador, e por assim estar classificado, cabe apenas ao FNDE a prática de 
todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, inclusive 
quanto:  

I - Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo federal; 

II - Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos 
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;  

III - Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento 
licitatório;  

IV - Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e, 
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 
participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2 º e 3 º do art. 6 º deste Decreto; 
(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014);  

V - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser 
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;  

VI - Realizar o procedimento licitatório;  

VII - Gerenciar a ata de registro de preços;  

VIII – Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;  

IX - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de 
infrações no procedimento licitatório; e  

X - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.  

XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6 º 
do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo 
órgão não participante. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)  

Todas as hipóteses acima listadas, encontram-se transcritas no art. 5º do Decreto nº 
7.892, de 23.01.2013.  

Ainda, o art. 22, do Decreto nº 7.892/2013, afirma em seu §1º:  

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.  
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Tal regramento se encaixa perfeitamente ao caso do município de Araripina, pois a 
adesão aos itens previstos no Termo de Compromisso nº 201801560-06, foram 
consolidados através da Carta de Autorização do FNDE nº 2822/2018. 

Nesse sentido, tendo em vista que toda a pesquisa de preços, bem como toda a pesquisa 
de vantajosidade de preços e afins, foi feita única e exclusivamente pelo FNDE, não se 
pode responsabilizar o município por qualquer omissão contraria ao disposto no art. 
22 do Decreto nº 7.892/2013.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em sua resposta, o Gestor discorre, basicamente sobre o Capítulo III, do Decreto nº 
7.892/2013, referente às competências do órgão gerenciador.  

Entretanto, não considerou que a utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos ou 
entidades não participantes é regulada no Capítulo IX, do citado Decreto. (grifo nosso) 

Numa simples leitura do caput do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013, já se tem nítida a 
condição de que, para que algum órgão ou entidade não participante poder utilizar a 
ARP, é necessária que seja devidamente justificada a vantajosidade deste ato. (grifo 
nosso) 

Ressalte-se que tal situação também foi ressaltada no Edital do Pregão Eletrônico nº 10, 
do FNDE, conforme já registrada no achado em comento.  

A forma para se demonstrar tal vantagem é feita mediante uma pesquisa de preços, 
utilizando-se das metodologias já indicadas em posicionamentos do TCU.  

Desta forma, ficou patente que houve adesão à ARP nº 04/2017 – FNDE, sem que fosse 
comprovado haver vantajosidade para a Administração.     

Achado n° 03 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Alega esta Douta Autoridade que, inexiste nos documentos apresentados à equipe de 
fiscalização, documento formalizando a autorização do agente público responsável, do 
município de Araripina, em se permitir a adesão à Ata de Registro de Preços em questão.  

Ocorre Douta Autoridade Fiscalizadora, que pelo fato do próprio FNDE ter procedido 
com todo o alinhamento e procedimento da Ata de Registro de Preços, temos que, a 
respectiva Autorização da Adesão à Ata de Registro de Preços, também se deu por este 
órgão através do Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preços – SIGARP 
do FNDE.  
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Nesse sentido, não há hipótese de identificação do agente público responsável do 
município, quando este é feito diretamente pelo próprio FNDE.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Em seu argumento, o Gestor novamente confunde as situações. 

Toda contratação deve ser precedida da autorização do agente público responsável, até 
para efeito de identificação para possíveis sanções. 

O registro efetuado pelo FNDE, no Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de 
Preços – SIGARP, foi apenas sua manifestação de autorização para que fosse permitida 
à adesão à ARP em pauta. Não se deve confundir este ato como se fosse a autorização 
para efetivar a contratação propriamente dita, visto ser essa uma competência da 
unidade demandante, no caso o município de Araripina/PE.    

Achado n° 04 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Esta Douta Autoridade Fiscalizadora, alega que a contratação para aquisição dos itens 
previstos, fora efetivada fora do prazo legal, tendo em vista que o órgão gerenciador da 
Ata de Registro de Preços (FNDE), autorizou a adesão no dia 25/07/2018, enquanto, o 
contrato efetivando a aquisição foi assinado apenas em 19/11/2018.  

Entretanto, Douta Autoridade, não foi o que de fato ocorrera, pois, apesar de o contrato 
efetivando a aquisição ter sido assinado somente no dia 19/11/2018, temos que o 
mesmo se deu dentro do prazo estipulado, tendo em vista pedido de prorrogação do 
prazo previsto, feito pelo município e que fora autorizado pelo FNDE.  

Tal hipótese encontra-se prevista no inciso XI, do art. 5º do Decreto nº 7.982/2013, 
senão vejamos:  

XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6 º 
do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo 
órgão não participante. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)  

Nesse sentido, não há que se mencionar como pena ao município qualquer contratação 
que tenha sido efetivada após o prazo legal, tendo em vista, que o município, com a 
aceitação do pedido de prorrogação de prazo feito perante o FNDE, para o cumprimento 
da aquisição dos itens autorizados, cumpriu todos os prazos há que estava exposto.” 
(grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 
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Sobre a possibilidade de autorização, excepcional e justificadamente, para a 
prorrogação do prazo previsto no § 6 º, do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013, ela 
realmente existe. 

Porém, o Gestor não apresentou o documento que comprove o pedido de prorrogação 
feito pelo município de Araripina/PE nem o de autorização do FNDE para dilação desse 
prazo.  

O Ofício nº 322/2019, de 24.05.209, solicita prorrogação de prazo do Termo de 
Compromisso nº 20180560-6 e não a prorrogação do prazo previsto para efetivar a 
aquisição dos conjuntos de cadeiras/mesas para aluno, mediante à utilização da ARP. 

São dois instrumentos distintos, regidos por normas igualmente distintas.  

Achado n° 05 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Esta Autoridade alega que não foram apresentados os comprovantes de regularidade 
fiscal relativos ao pagamento da Nota Fiscal nº 008.438. Alega ainda, que os pagamentos 
referentes a todas as outras NF’s foram efetuadas mesmo estando a contratada com a 
Certidão Negativa Municipal vencida, ocorrendo o mesmo para alguns pagamentos 
quando da apresentação de Certidão Regularidade do FGTS.  

Entretanto, Ilustre Autoridade, no que diz respeito aos pagamentos efetuados mesmo 
com a apresentação de certidões de regularidades vencidas, temos que apesar de os 
mesmos pagamentos terem sido efetuados após o vencimento das respectivas 
certidões, os empenhos relativos as referidas notas, foram emitidos em datas anteriores 
aos vencimentos das referidas certidões, conforme podemos comprovar na 
documentação anexa ((Doc.) Item 5 – Empenhos emitidos).  

Nesse sentido, não houve qualquer irregularidade nos pagamentos efetuados, tendo em 
vista, que a data em que se deve ser considerada para regularidade nos pagamentos é 
a data da emissão dos empenhos, pois é nesta data que as empresas devem apresentar 
as documentações necessárias para a efetivação do pagamento. Já o pagamento pode 
ser efetuado em data posterior, sendo o mesmo liberado conforme disponibilidade dos 
recursos para tal.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

Ao contrário do argumentado pelo Gestor, não é na data de emissão dos empenhos que 
a contratada deve apresentar os documentos relativos à sua regularidade fiscal e 
trabalhista, visto que o empenho é a fase inicial da despesa pública, pois nesta situação 
ainda não houve sequer a comprovação da execução do objeto, que ocorre na 
liquidação.  



 

21 
 

Ademais, independente de quando foram apresentadas as certidões pela contratada, é 
cláusula contratual, já registrada no achado, que é obrigação da empresa manter, 
durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Edital. 

Também consta no Termo Contratual que é obrigação da contratante efetuar o 
pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato. (grifo nosso) 

Desta forma, tem-se que na data do pagamento é obrigação da contratante também 
verificar se a contratada mantém suas condições de habilitação e qualificação, conforme 
dispositivos insertos no Contrato. 

Achado n° 06 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Alega esta Douta Autoridade, que ‘não foram apresentados documentos que 
controlem a retirada dos objetos no depósito da Secretaria, contendo o nome da pessoa 
responsável pela autorização, a quantidade de unidades do objeto a ser entregue, nem 
do local onde deve ser feita a referida entrega’.  

Alega ainda, que ‘a ausência de controles na distribuição e falta de tombamento 
patrimonial, colabora para que os objetos possam vir a ser desviados da sua finalidade 
precípua’, finalizando que ‘não foi apresentado o ato de designação do fiscal do contrato 
nem documentação comprobatória das fiscalizações efetuadas, na qual poderia constar 
possíveis falhas na distribuição dos objetos’.  

Ilustre Autoridade, em que pese os argumentos apresentados por Vossa Senhoria no 
relatório ora rebatido, temos que a atual gestão, quando assumiu a prefeitura 
encontrou uma situação de caos, sem o menor controle de qualquer bem de seu 
patrimônio, além de notar o extravio de vários bens patrimoniais. 

De lá para cá, vem tentando organizar o seu controle patrimonial, tanto que criou o 
Setor de Patrimônio na Secretaria Municipal de Educação, com vistas a controlar e fazer 
o levantamento de todo o patrimônio.  

Em paralelo a isso, e durante a gestão foram adquiridos com recursos federais, 3.242 
(três mil duzentos e quarenta e dois) conjuntos aluno/CJA-06-MDF, para alunos com 
altura entre 1,59m e 1,88m, e 92 (noventa e dois) equipamentos de ar-condicionado.  

E é justamente, quanto a estes equipamentos adquiridos que o Setor de Patrimônio vem 
registrando o controle para onde cada unidade destes equipamentos está sendo 
direcionada.  
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Além disso, cada gestor das unidades recebedoras dos equipamentos aqui citados, estão 
assinando o devido Termo de Responsabilidade quanto a posse e a manutenção dos 
equipamentos.  

Tal alegação é facilmente comprovada ao analisar a documentação anexa referente ao 
presente Item 6.  

Nesse sentido, mesmo que reconhecida a dificuldade de controle do patrimônio 
constante na Secretaria de Educação, temos que já estão sendo adotadas medidas que 
minimizem o máximo possível qualquer possibilidade de desvio destes 
equipamentos.” (grifo do autor) 

Análise da equipe de auditoria 

A dificuldade de controle do patrimônio da Secretaria de Educação do município de 
Araripina/PE é reconhecida pelo Gestor. 

Apesar de louvável o início da adoção de medidas para se manter um controle 
patrimonial, considerando os documentos anexados ao Ofício de resposta citado na 
manifestação da unidade examinada, tal iniciativa ainda padece de aperfeiçoamento, de 
modo que permita um controle eficiente. 

Podemos citar como pontos ainda falhos que dificultam um melhor controle sobre o 
patrimônio:  

a) a numeração de tombamento (001) idêntica para objetos diferentes (aparelhos de ar-
condicionado e conjunto de cadeiras/mesas para aluno), quando na verdade cada 
objeto, de cada item, deve possuir numeração de tombamento de forma 
individualizada; 

b) ausência de planilha que consolide, em um único documento, a localização, a 
quantidade, o responsável pelos bens e o número de tombamento de cada item 
transferido; 

c) inexistência de documento contendo autorização da pessoa responsável em permitir 
a retirada dos objetos armazenados no depósito da Secretaria de Educação, bem como 
a quantidade a ser retirada. Os Termos de Transferência de Responsabilidade de Bens 
Patrimoniais, indicam que o gestor de cada escola assume a quantidade pela qual ficará 
responsável. Porém, não restou evidenciado como se controla a quantidade dos objetos 
que são retirados a cada saída do depósito; 

d) execução contratual sem designação de fiscal e, consequentemente, inexistência de 
relatórios sobre a regularidade da execução contratual. 

Assim, diante do acima exposto, conclui-se que se mantém o risco de que os objetos 
contratados possam vir a ser desviados da sua finalidade precípua, principalmente 
devido à grande quantidade adquirida do conjunto de cadeiras/mesas para aluno (3.242 
unidades).   
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Não há necessidade de 
preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos 
relatórios agregados, tendo 
em vista que as informações 
serão consolidadas no 
Relatório Agregador por 
município. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 

 

 

 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CGU – Controladoria-Geral da União 

CRLV – Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo 

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social 

SDS – Secretaria de Desenvolvimento Social 

TCU – Tribunal de Contas da União 

TR – Termo de Referência   
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por finalidade verificar a regularidade da contratação e dos 
pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Araripina, em favor da empresa P 
CUNHA GOMES - ME, CNPJ 20.943.960/0001-00, face à prestação do serviço de locação 
de veículos, com condutor e sem combustível, para a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, durante o período de janeiro de 2015 a maio de 2019, 
decorrente do Pregão presencial nº 01/2015.   

Deve-se registrar que, comprovadamente, por meio de Notas de Empenho, no ano de 
2017 foram utilizados recursos federais, transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS), para pagamento dos citados serviços, diferente do que, inicialmente, havia 
sido informado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Araripina, 
quando solicitada a enviar documentação referente à contratação do objeto em comento.  

Na fiscalização relativa ao Pregão presencial nº 01/2015 não foi possível acesso ao 
processo físico, restando como base para análise apenas a versão digital do mesmo. 
Cumpre registrar que, quando solicitada a informar o motivo da não apresentação do 
processo físico do referido Pregão, a Prefeitura Municipal de Araripina não encaminhou 
resposta. 

O trabalho em questão faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos, cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de 
gestores estaduais, distritais e municipais. 

Ademais, o objetivo específico para avaliação da regularidade da contratação em 
comento buscou responder as seguintes questões: 

a) Os processos licitatórios e contratações ocorreram de forma regular? 

b) A prestação do serviço contratado está sendo feita de acordo com o contratado? 

c) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado? 

d) Os pagamentos realizados para a empresa contratada ocorreram de forma regular? 

A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização 
de fiscalizações in loco, de entrevistas e de análise documental. 

 

 

  



 

8 
 

RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 
Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor 
federal. 

Parte 2 – Gestor Local 

1. Não utilização de pregão eletrônico nas despesas realizadas 
com recursos federais no município de Araripina/PE. 

A partir da análise das informações constantes da página oficial na internet do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco (Sistema Tome Contas), foi identificado que o 
município de Araripina/PE não realiza aquisições de bens e serviços comuns por meio do 
Pregão eletrônico, tendo sido evidenciada a realização de pregões na modalidade 
presencial. 

Cabe destacar que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450, de 31 de 
maio de 2005 e com o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), nas licitações 
realizadas no âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e 
serviços comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só 
poderá ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.  

Ademais, deve-se destacar que a possibilidade de sessões de julgamento realizadas em 
dias posteriores à apresentação das propostas, comum em pregões presenciais, permite 
que os representantes das empresas participantes se conheçam antes da oferta de lances, 
gerando um risco de conluios e quebra da isonomia dos certames.  

Sobre esse último aspecto, ainda que não haja vedação expressa na legislação relativa ao 
Pregão à realização das fases em datas distintas, tal procedimento deveria ser adotado 
apenas se estritamente necessário. Tais ponderações são análogas às constantes dos 
Acórdãos nº 110/2012 – Plenário, nº 906/2012 – Plenário e nº 4.968/2011 – Segunda 
Câmara, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, sobre a estipulação de data e 
horário únicos para a realização de vistorias técnicas por interessados em participar de 
licitações:  

31. Com relação à exigência de que os competidores devem realizar visita 
técnica ao local da obra, em dia e hora único, definido no edital, foi 
demonstrado que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de repudiar 
tal medida, por configurar restrição indevida à competitividade do certame e 
por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a falta é 
suficiente para macular a licitação e ensejar proposta para a anulação do 
processo licitatório, sem prejuízo de dar ciência ao omissis que a inserção no 
edital de licitação de exigência para a realização de vistoria técnica em um único 
dia e horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao disposto 
no art. 3º, caput, e §1º, inciso II, da Lei 8.666/1993, além de favorecer ajustes 
entre os potenciais competidores (Acórdão nº 110/2012 – TCU – Plenário). 



 

9 
 

Assim, de forma semelhante à exigência de visita técnica em um único dia e horário a que 
se refere o Acórdão do TCU, o edital do Pregão presencial define um local, uma data e um 
horário para a entrega das propostas, oportunidade em que as licitantes e a 
Administração tomam conhecimento de quais são os participantes do certame. E a 
possibilidade de realização da fase de lances em dia distinto daquele em que as empresas 
interessadas se apresentam pode comprometer a obtenção de proposta mais vantajosa 
para o Município, em razão de impor ônus excessivo às concorrentes e de que o período 
entre as duas fases pode propiciar a realização de ajustes entre as licitantes e delas com 
a Administração.  

2. Ausência de estudos técnicos/levantamentos que justificassem 
a quantidade contratada. 

Foi constatado, considerando a documentação enviada pela Prefeitura de Araripina, que, 
previamente à elaboração do Termo de Referência (TR), cujo objeto é serviço de locação 
de veículos, com condutor e sem combustível, não houve nenhum estudo 
técnico/levantamento que demonstrasse a quantidade real necessária para suprir a 
demanda do município.    

Tal levantamento é essencial para saber se houve ou não um mau dimensionamento na 
quantidade contratada, que possa ter acarretado um desperdício de recursos públicos.   

3. Falhas na metodologia para obtenção do preço de referência 
para o pregão presencial nº 01/2015. 

Verificou-se que a pesquisa de preços realizada para obtenção dos preços de referência 
para o pregão presencial nº 01/2015, foi realizada, apenas, de forma direta com quatro 
fornecedores. 

Ocorre que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, apesar de estabelecer três 
como o número mínimo aceitável de orçamentos para a pesquisa de preços, vem 
reconhecendo que os orçamentos de fornecedores não refletem, necessariamente, o 
preço de mercado. Daí a necessidade de se considerar outras fontes para obtenção de 
preços reais: 

Acórdão TCU 299/2011-Plenário: 

[...] 

2.14. A estimativa que considere apenas cotação de preços junto a 
fornecedores pode apresentar preços superestimados, uma vez que as 
empresas não têm interesse em revelar, nessa fase, o real valor a que estão 
dispostas a realizar o negócio. Os fornecedores têm conhecimento de que o 
valor informado será usado para a definição do preço máximo que o órgão 
estará disposto a pagar e os valores obtidos nessas consultas tendem a ser 
superestimados.  

[...] 
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Acórdão 2.816/2014-Plenário: 

[...] 

b) recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de 
Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público que orientem os órgãos e 
entidades a eles vinculados sobre as cautelas a serem adotadas no 
planejamento de contratações de empresas para prestação de serviços de 
organização de eventos, de modo a não restringir a pesquisa de preços às 
cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando também outras 
fontes como parâmetro, principalmente as contratações similares realizadas 
por outros órgãos ou entidades públicas, conforme previsto no art. 2º da IN 
5/2014 SLTI/MPOG, c/c o art. 15, V, da Lei 8.666/93; (grifo nosso) 

[...] 

 

Acórdão 2.637/2015-Plenário: 

(...)  

9.3. com base no art. 7º da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência à Fundação 
Nacional de Saúde sobre as seguintes impropriedades, relativas ao pregão 
eletrônico 2/2015, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à 
prevenção de ocorrências semelhantes: 

[...] 

9.3.2. realização de pesquisa de preços com amplitude insuficiente, restrita ao 
possível envio de dois e-mails a oito empresas do ramo, tendo-se obtido apenas 
três orçamentos, não obstante o mercado fornecedor do serviço ser vasto; e, 
ainda, que não se considerou a utilização de preços de contratações similares 
na Administração Pública e a informações de outras fontes, tais como o 
ComprasNet e outros sites especializados, afrontando o art. 26, parágrafo 
único, incisos II e III, e o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, conforme 
entendimento do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.170/2007 e 819/2009, ambos 
do Plenário; 

(...) 

Assim, foi observado que não houve uma ampla pesquisa de preços, abrangendo mais 
fontes além de fornecedores, visando à obtenção de preços de referência mais próximos 
aos realmente praticados pela Administração Pública.   

4. Restrição à competitividade no pregão presencial nº 01/2015. 

Devido à não adoção do Pregão Eletrônico, de acordo com o descrito no achado nº 1 deste 
Relatório, o qual torna viável um maior número de participantes nos Pregões em razão 
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da possibilidade de participação de forma remota nas sessões públicas, a competitividade 
foi restrita. 

Para corroborar o argumento acima exposto, somente um licitante compareceu à sessão 
pública do Pregão presencial nº 01/2015, mesmo o objeto da contratação (locação de 
veículos, com condutor e sem combustível) possuindo um mercado bastante amplo, 
devido à ausência de complexidade em suas especificações.    

Diante da situação acima descrita, restou nítido que com a não adoção do pregão 
eletrônico na licitação em comento, não possibilitando que um maior número de 
empresas do ramo participasse, restringiu-se acentuadamente a competitividade.   

5. Falha no procedimento de verificação das condições de 
participação no pregão presencial nº 01/2015. 

O edital do pregão presencial nº 01/2015 dispõe, em seu item 4.2: 

(...) 

4.2 Não poderão concorrer neste Pregão empresas que estejam declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública (Federal, 
Estadual e no Município de Araripina-PE), enquanto perdurarem os motivos da 
punição. 

(...) 

Entretanto, não consta, no processo licitatório enviado pela Prefeitura Municipal de 
Araripina, documento que comprove não ter havido algum registro de inidoneidade da 
empresa P CUNHA GOMES – ME, no dia do certame, sendo que tal condição teria que ser 
obrigatoriamente verificada antes até do credenciamento da referida empresa 

Cumpre ressaltar, ainda, que em relação à consulta para observar se a empresa 
interessada em participar da licitação estava declarada inidônea no Portal da 
Transparência do Governo Federal, esta informação poderia ser facilmente obtida, à 
época, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis. 

6. Objeto contratado em desconformidade com o descrito no 
Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial nº 01/2015. 

O Termo de Referência descreve o objeto a ser contratado em seu item 1 da seguinte 
forma: 

(...) 

DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Processo Licitatório a contratação de empresa 
para Locação de Veículos 0 (zero) km ou não superior a 04 (quatro) anos de uso, 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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com condutor e sem combustível dos Tipos: Veículos de passeio, Kombi e Van, 
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social, no cumprimento das suas atividades. 

(...) (grifo nosso) 

Tal descrição também aparece de forma semelhante no item 1 do 
Edital:  

(...) 

1. OBJETO 

O objeto do presente pregão consiste na contratação de empresa para Locação 
de Veículos 0 (zero) km ou não superior a 04 (quatro) anos de uso, com 
condutor e sem combustível dos Tipos: Veículos de passeio, Kombi e Van, 
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
social, conforme relacionado no Anexo I deste Edital. 

(...) (grifo nosso) 

Contudo, em vistoria realizada no dia 08.08.2019, verificou-se que os carros contratados 
junto à empresa P CUNHA GOMES são dos seguintes modelos e anos de fabricação: 

Quadro 01 – Veículos postos à disposição pela empresa P CUNHA GOMES - ME, objeto 
do contrato decorrente do Pregão presencial nº 01/2015. 

VEÍCULO/MODELO PLACA ANO 
FABRICAÇÃO/MODELO 

GOL P*Q – 9**0 2013/2014 

GOL O*V – 4**9 2014/2015 

GOL O*R – 6**8 2014/2015 

SIENA P*U – 3**5 2011 

KOMBI N*L – 4**8 2010/2011 

FIAT DUCATO O*R – 6**8 2011/2012 

Fonte: Registros fotográficos dos Certificados de Registro de Licenciamento dos Veículos (CRLV). 

 

De acordo com o Quadro 01 acima, e com a descrição do objeto no item 1 do TR e do 
Edital, percebe-se que três veículos não atendem ao que se pretendia contratar, por 
possuírem mais de quatro anos de uso: Siena (2011), Kombi (2010/2011) e Fiat Ducato 
(2011/2012).  

Deve-se ressaltar que, sendo contratada a locação de veículos com ano e modelo/ 
fabricação mais antigos que os previstos no TR, houve um ato antieconômico em desfavor 
da Administração, uma vez que o valor de referência foi calculado considerando-se 
veículos mais novos do que os efetivamente contratados, cujos valores ficaram muito 
próximos aos valores de referência: 
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Tabela 01 – Valores de referência e valores contratados - Pregão presencial nº 01/2015. 

ITEM 
VALOR ANUAL (TR) 

(Referência) 

(R$) 

VALOR ANUAL        

(Contratado) 

(R$) 

1 116.000,04 113.760,00 

2 108.392,04 109.188,00 

3 41.000,04 40.596,00 

                    Fonte: TR e Ata da Sessão pública do Pregão presencial nº 01/2015. 

 

Assim, está vigente um contrato em que a empresa P CUNHA GOMES – ME não atende 
ao objeto descrito no Edital e no Termo de Referência.   

     

7. Contratação, sem ato motivado, de item acima do valor 
estimado. 

O item 2 do TR foi contratado acima do valor estimado: 

  

Tabela 02 – Valor de referência e valor contratado para o item 2 - Pregão 
presencial nº 01/2015 

ITEM 
VALOR ANUAL (TR) 

(Referência) 

(R$) 

VALOR ANUAL        

(Contratado) 

(R$) 

2 
108.392,04 109.188,00 

                    Fonte: TR e Ata da Sessão pública do Pregão presencial nº 01/2015. 

 

Tal ato foi realizado sem motivação, contrariando o disposto no item 9.4 do Edital: 

(...) 

9.4 O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do 
menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no 
Edital, decidindo motivadamente a respeito. 

(...) (grifo nosso)  

 

Cumpre registrar que, apesar do acima apresentado, não consta do processo licitatório 
indicação do Pregoeiro ter ao menos tentado negociar com a licitante vencedora uma 
redução dos valores, mesmo constando tal previsão no Edital: 

 

(...) 
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9.13 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço. 

(...)  

 

8. Impropriedades no documento de qualificação técnica da 
licitante vencedora do pregão presencial nº 01/2015. 

A licitante vencedora, P CUNHA GOMES – ME, apresentou como comprovação de 
qualificação técnica, atestado emitido pela empresa AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 

Sobre o documento comprobatório acima citado, apontam-se as seguintes 
impropriedades: 

a) A empresa emitente do atestado possuía, à época da licitação em pauta, endereço 
em São Lourenço da Mata-PE, conforme carimbo aposto no referido documento. 

Entretanto, o atestado apresentado teve como local de emissão a cidade de 
Araripina-PE; 

b) A licitante vencedora, P CUNHA GOMES, teve sua abertura em 29.08.2014, 
conforme o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ. 

O atestado apresentado em seu favor, foi emitido no dia 18.02.2015, ou seja, 
pouco mais de cinco meses depois de sua abertura. 

Pelos indicativos acima elencados, visando o zelo pelos recursos públicos, caberia ao 
Pregoeiro efetuar diligências a fim de obter mais informações para esclarecer tais pontos, 
conforme o entendimento do TCU:  

 

Acórdão 3.418/2014-Plenário: 

[...] 

9.2. determinar ao Centro de Inteligência do Exército - CIE que, nos próximos 
certames, ao constatar incertezas sobre atendimento pelas licitantes de 
requisitos previstos em lei ou edital, especialmente as dúvidas que envolvam 
critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em 
disputa, utilize do seu poder-dever de promover diligências, previsto no art. 43, 
§ 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos 
documentos que servirão de base para tomada de decisão da Administração 
nos procedimentos licitatórios; 

[...] (grifo nosso) 

 

9. Prorrogações contratuais sem comprovação da vantajosidade 
para a Administração Pública e respectiva autorização. 

Para nenhum dos quatro Termos Aditivos que tiveram por finalidade a prorrogação 
contratual, houve demonstração da vantajosidade para a Administração Pública na 
manutenção da avença acordada entre a Prefeitura Municipal de Araripina e a empresa 
P CUNHA GOMES, em conformidade com o prescrito na Lei nº 8.666/1993: 

(...) 
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Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

(...) 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada 
a sessenta meses;      

(...) (grifo nosso) 

Tal demonstração deveria ser efetuada mediante pesquisa de preços, observando as 
melhores práticas para tanto, já indicadas no achado nº 3 deste Relatório. A contratada 
não possui o direito subjetivo de prorrogação contratual automática.  

Ainda em relação às prorrogações contratuais tratadas neste achado, não houve, nos 
documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Araripina, comprovação de 
autorização prévia à celebração dos Termos Aditivos, segundo prevê a Lei 8.666/1993: 

 

(...) 

Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

(...) 

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

(...) (grifo nosso) 

 

10. Descumprimento do edital do pregão presencial nº 01/2015: 
pagamentos efetuados sem atesto nas Notas Fiscais e 
inobservância à regularidade fiscal/trabalhista da contratada. 

O Edital do Pregão presencial nº 01/2015 prescreve o seguinte: 

(...) 

8.4 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos: 

(...) 

8.4.2 QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

(...) 

8.4.2.3 Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Federal, 
através de certidão conjunta quanto a tributos e contribuições federais, bem 
como quanto à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal. 

8.4.2.4 Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Estadual 
da sede da proponente. 

8.4.2.5 Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Municipal 
da sede da proponente. 
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8.4.2.6 Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei (CRF-FGTS). 

8.4.2.7 Certidão Negativa de débitos emitida pelo Município de Araripina; 

8.4.2.8 Certidão que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos trabalhistas instituídos por lei. 

(...)  

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATUAIS 

13.1 A contratada obriga-se a: 

(...) 

13.1.4 Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas. Todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

(...) 

13.2 A Secretaria de Desenvolvimento Social obriga-se a:  

13.2.1 Efetuar os pagamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos na 
contratação. 

(...) 

13.2.4 Atestar na Nota fiscal a entrega efetiva do material. 

(...) 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a apresentação de 
Nota fiscal, devidamente atestada e comprovada à manutenção das exigências 
da habilitação, conforme especificado neste Edital.  

(...) 

  

Desta forma, pela análise efetuada na documentação disponibilizada pela Prefeitura 
Municipal de Araripina, relativa aos pagamentos efetuados de janeiro de 2017 a maio de 
2019, observou-se que não houve atesto nas Notas Fiscais apresentadas pela empresa P 
CUNHA GOMES – ME ou outro termo de recebimento que comprovasse a efetiva 
execução do serviços, nem verificação da regularidade fiscal e trabalhista da referida 
empresa, contrariando frontalmente o disposto no Edital do Pregão presencial em pauta.  

 

11. Falhas na execução dos serviços. 

Conforme informado pela Secretária de Desenvolvimento Social do Município de 
Araripina, por meio do Ofício SDS/PMA nº 82/2019, de 27.08.2019: 

(...) os quatro veículos estão diariamente à nossa disposição logo no início do 
expediente, em frente à sede da nossa secretaria, e recebem do setor de 
patrimônio e compras a demanda do roteiro que farão, de acordo com a 
necessidade de cada equipamento, de modo a propiciar um bom 
funcionamento do serviço público (...)   
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Entretanto, conforme informado pelo proprietário da empresa contratada (P. C. G., CPF 
***.373.334-**), no dia 08.08.2019, em visita realizada à Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Município de Araripina, um dos veículos (SIENA, placa P*U-3**5) estava 
quebrado, juntamente com a Kombi, placa N*L-4**8, há alguns dias em uma oficina. Fato 
este confirmado através de fiscalização in loco na citada oficina. 

Importante destacar o disposto no item 7.3, da Cláusula Oitava do Termo Contratual: 

(...) 

CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

(...) 

7.3 O veículo que apresentar problemas que impossibilitem seu uso, deverá ser 
substituído por outro reserva, com especificações similares, no prazo máximo 
de 24 horas 

(...)  

Desta forma resta claro que a empresa P CUNHA GOMES – ME, por não ter substituído os 
veículos danificados, descumpriu as regras contratuais, sem que tenha sido demonstrada 
a adoção de nenhuma providência por parte do Gestor do Contrato.   

Ademais, ainda durante a mencionada vistoria, foi constado que um dos motoristas 
disponibilizados pela contratada para a execução dos serviços (G. A. R.) não portava 
documento de habilitação, que pudesse comprovar sua aptidão para o desempenho 
daquela atividade, nem documentos pessoais de identificação. 

Consta, também, no Termo Contratual como obrigação da contratada: 

(...) 

5.1.19 A CONTRATADA tem a obrigação de recolher e guardar os veículos, 
quando estes não estiverem sendo usados pela CONTRATANTE. 

(...) 

O local de guarda dos veículos não foi mostrado à equipe de fiscalização, mas conforme 
visita feita ao endereço constante como sede da empresa, no dia 09.08.2019, verificou-
se que no referido local não seria possível se fazer tal procedimento, haja vista, que o 
local é um prédio conjugado de três pavimentos (sendo o térreo um estabelecimento 
comercial - Bené Tecidos - da genitora do proprietário da empresa P CUNHA GOMES - ME 
e os demais pavimentos destinados à residência dos membros da família, não havendo 
espaço para garagem. 

Figura 1 – Fachada do local constante como endereço da empresa P CUNHA GOMES – 
ME, em Araripina-PE, no dia 09.08. 2019. 
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Fonte: Registros fotográficos do imóvel indicado, no Contrato e nos Termos Aditivos, como sede da 
empresa P CUNHA GOMES – ME. 

 

Assim, não se pôde saber o local exato, nem em quais condições, em que os veículos 
contratados pela Prefeitura Municipal de Araripina, em decorrência do Pregão presencial 
nº 01/2015, são deixados quando não estão em uso pela CONTRATANTE, especialmente 
após o término do expediente e nos dias não úteis.    

 

12. Inexistência de controles sobre o uso dos veículos.  

Não foram apresentados pela Prefeitura Municipal de Araripina, apesar de solicitado 
formalmente pela equipe de fiscalização desta CGU, documentos que comprovassem 
algum controle sobre o uso dos veículos locados postos à disposição da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social. 

O que pôde ser constatado, durante visita à referida Secretaria e em entrevista realizada 
com a Assessora Jurídica da SDS (K. H. N. S.), no dia 08.08.2019, é que não há qualquer 
controle sobre o uso dos veículos locados: 

a) Não se checa a hora e quilometragem de chegada dos veículos no começo do dia; 

b) Não há uma guia de autorização para cada saída que precise ser realizada, 
registrando a hora e a quilometragem; 

c) Não se checa a hora e quilometragem do retorno de cada saída realizada. 

A ausência de tais controles é grave, pois a partir do momento em que não se controla as 
quilometragens, não há como conferir se o uso dos veículos deu-se estritamente se em 
deslocamentos a serviço, além de não permitir aferir se o abastecimento de combustível 
dos veículos locados em questão, que é pago pela Prefeitura Municipal de Araripina em 
um contrato à parte, está sendo feito dentro dos parâmetros razoáveis para as distâncias 
percorridas nas atividades que são executadas em favor da SDS.   
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Ademais, não consta na documentação apresentada pela Prefeitura Municipal de 
Araripina, nenhum documento de fiscalização efetuada pela Administração.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

20 
 

RECOMENDAÇÕES 

Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá 
recomendações. 
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CONCLUSÃO 

Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão 
proposta: 

a) Os processos licitatórios e contratações ocorreram de forma regular? 

O Pregão nº 01/2015 foi realizado na forma presencial, contrariando entendimento do 
TCU, uma vez que na execução contratual decorrente da citada licitação foram utilizados 
recursos federais. A não adoção do Pregão na forma eletrônica trouxe enorme restrição 
à competitividade. Também não foi verificada, anteriormente à abertura da sessão 
pública, a situação de idoneidade da empresa P CUNHA GOMES – ME, conforme previsto 
no Edital;    

b) A prestação do serviço contratado está sendo feita de acordo com o contratado? 

O serviço está sendo executado com a locação de três veículos em desacordo com o 
especificado no TR e no Edital, em relação ao ano/modelo de fabricação e a contratada 
não efetua a substituição dos veículos avariados; 

c) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado? 

Não foi realizada pesquisa de preços anteriormente à nenhuma prorrogação contratual. 
De tal modo, não foi possível aferir a razoabilidade dos preços contratados; e 

d) Os pagamentos realizados para a empresa contratada ocorreram de forma regular? 

Os pagamentos realizados para a empresa P CUNHA GOMES – ME foram efetuados sem 
as Notas Fiscais estarem atestadas e sem a observância da manutenção das condições de 
habilitação da contratada, previstas no Edital do Pregão presencial nº 01/2015.  

Considerando os achados descritos neste Relatório, os quais apontam falhas tanto no 
processo licitatório como na execução contratual, pode-se concluir que os recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) foram mal aplicados no objeto do Pregão 
presencial nº 01/2015.  
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado n° 01 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Primeiramente, convém esclarecer que o Decreto Federal nº 5.504, de 2005, apenas 
impõe a adoção do pregão eletrônico quando de contratações feitas com verbas federais 
decorrentes de transferências voluntárias da União, o que não se aplica ao caso posto que 
foram utilizados recursos próprios, conforme já informado acima.  

Ademais, o referido Decreto apenas estabelece o caráter preferencial da utilização do 
pregão eletrônico, admitindo expressamente sua não utilização quando houver 
inviabilidade, conforme § 1º do art. 4º:  

“Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a 
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.  

§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada 
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.”  

No que se refere aos tópicos 1 e 4, considerando que o Pregão Eletrônico demanda 
necessidade da utilização de uma plataforma de uso e acesso específico via internet. A 
utilização dessa plataforma de uso e acesso específica necessita de treinamento próprio, 
e, literalmente direcionado, a depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede 
lógica completa e eficiente bem como maquinário da mesma forma. A prefeitura não 
possui servidor capacitado para utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva 
plataforma. A rede lógica da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, bem como seu 
maquinário não suporta a utilização da conexão para o Pregão eletrônico por 
inconsistente e inconstante a conexão via internet utilizada, bem como o 
desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o 
procedimento.  

Informamos, ainda, que será ministrado um curso de pregão eletrônico no Município de 
Araripina, pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, no Município de 
Araripina, com data a ser definida pela própria Escola. Conforme Decreto Federal 10.024 
de 20 de setembro de 2019, o Município de Araripina/PE, elaborou o decreto nº 054 de 
20 de setembro de 2019, que institui o Pregão Eletrônico no Âmbito do Município de 
Araripina/PE, além disso o Município já cadastrou os Pregoeiros e Equipe de apoio junto 
ao Ministério da Economia para acesso ao ambiente de produtividade de Pregão 
Eletrônico. Todos os documentos que compõem essa informação seguem anexos.” 
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Análise da equipe de auditoria 

Cumpre registrar que, diferentemente do argumento apresentado pelo Gestor, foram 
utilizados, em 2017, na execução contratual em comento, recursos federais transferidos 
pelo FNAS, conforme demonstrado no campo “Fonte recurso” dos empenhos emitidos 
no referido ano. Isto, por si só, possibilita a fiscalização de todo o processo licitatório 
referente ao Pregão presencial nº 01/2015 por parte desta Controladoria-Geral da União. 

Sobre o Decreto Federal nº 5.504/2005, cabe salientar que a utilização do pregão 
eletrônico é a regra há vários anos, só podendo ser desconsiderado se devidamente 
comprovada a inviabilidade de sua utilização, que não é o caso do município de 
Araripina/PE, conforme abaixo explicitado. 

Sobre a alegação de que necessitaria, para realização do Pregão eletrônico, de uma 
plataforma de uso e acesso específico via internet, ressalte-se que o município dispõe de 
computadores e de internet, em pleno uso. Ademais, o tempo decorrido entre o marco 
legal e a situação encontrada pela fiscalização da CGU já seria suficiente para o suposto 
ajuste citado na manifestação, no intuito de implantar a referida modalidade de Pregão 
eletrônico. 

A questão de capacitação de servidores também padece de temporalidade, haja vista que 
já houve prazo suficiente para capacitação de equipes e, da mesma forma, para a 
aquisição de maquinário e implantação de rede lógica e de conexão eficiente de internet. 
Apesar das alegações de falta de estrutura e de capacitação, a presente fiscalização teve 
diversos documentos disponibilizados de forma digital, bem como enviados pela internet, 
devendo-se ressaltar, inclusive, que a Prefeitura já utiliza assinatura digitais em seus 
documentos, a exemplo da resposta, ora em análise, que foi assinada dessa maneira. 
Portanto, não se observam grandes dificuldades para implantação da referida 
modalidade, tendo em vista que o município já adota procedimentos baseados em 
ferramentas de informática. Tanto é assim, que em face dos questionamentos da CGU 
sobre o tema, apesar de sua inexistência não ser condição impeditiva para utilização dessa 
modalidade, o gestor municipal resolveu assinar o Decreto n º 54, de 20.09.2019, 
regulamentando o pregão eletrônico no município. Ressalte-se que, nessa mesma data, 
foi assinado o novo Decreto Federal sobre o pregão eletrônico, Decreto nº 10.024, de 
20.09.2019, que corrobora o entendimento já existente sobre a matéria. Assim, diante de 
tudo que foi exposto, a alegação de opção pelo Pregão presencial, pela falta de estrutura 
e de capacitação, não pode ser acatada. 

Por fim, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o Gestor 
informou que será realizado um curso sobre Pregão eletrônico, sem, entretanto, 
especificar datas, e noticiou, apesar de não apresentar a respectiva publicação, a 
assinatura do citado Decreto Municipal nº 54/2019, além de já ter cadastrado os 
Pregoeiros e Equipe de apoio, junto ao Ministério da Economia, para acesso ao ambiente 
de produtividade de Pregão eletrônico. Contudo, apesar das medidas adotadas, o Gestor 
não especificou o cronograma ou o prazo para adoção efetiva do Pregão eletrônico em 
seus processos de contratação. 

Achado n° 02 



 

24 
 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Por ter sido realizado na gestão anterior, não podemos especificar qual foi à metodologia 
utilizada pela equipe da época (2015) para chegar à quantidade necessária para suprir a 
demanda do município, o que podemos afirmar, é que todos os veículos locados são 
usados por esta secretaria e até o momento, têm sido importantes para o 
desenvolvimento dos serviços.” 

[...] 

Análise da equipe de auditoria 

O Gestor afirmou, de forma genérica, que “todos os veículos locados são usados por esta 
secretaria e até o momento, têm sido importantes para o desenvolvimento dos serviços.”, 
não apresentando documentos comprobatórios que sanassem a falha apontada no 
achado. 

Achado n° 03 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

[...] 

“Sobre o tópico 3, não podemos afirmar se houve outras formas de pesquisa de preços e/ou 
porque não foram juntadas ao PL n° 001/2015.” (grifos do original) 

[...] 

Análise da equipe de auditoria 

O Gestor não apresentou documentos comprobatórios que sanassem a falha apontada 
no achado. 

Achado n° 04 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

[...] 
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“No que se refere aos tópicos 1 e 4, considerando que o Pregão Eletrônico demanda 
necessidade da utilização de uma plataforma de uso e acesso específico via internet. A 
utilização dessa plataforma de uso e acesso específica necessita de treinamento próprio, 
e, literalmente direcionado, a depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede 
lógica completa e eficiente bem como maquinário da mesma forma. A prefeitura não 
possui servidor capacitado para utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva 
plataforma. A rede lógica da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, bem como seu 
maquinário não suporta a utilização da conexão para o Pregão eletrônico por 
inconsistente e inconstante a conexão via internet utilizada, bem como o 
desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o 
procedimento.”  

[...] 

Análise da equipe de auditoria 

Na resposta encaminhada pelo Gestor, no tocante à adoção do pregão eletrônico, 
conforme já analisado no achado nº 01, a Prefeitura Municipal de Araripina já dispunha 
de meios, à época, para poder realizar tal modalidade de licitação. 

Ademais, não custa reforçar que, o pregão eletrônico torna viável um maior número de 
participantes nos Pregões em razão da possibilidade de participação de forma remota nas 
sessões públicas o que, consequentemente, traz maior competitividade ao certame.   

Achado n° 05 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Pelos mesmos motivos citados no item anterior, não podemos justificar o motivo da 
ausência de documento que comprove não ter havido algum registro de inidoneidade da 
empresa P CUNHA GOMES – ME no PL n° 001/2015, no entanto, segue em anexo, 
pesquisa atual no cadastro de empresas inidôneas, no qual não consta nenhum registro 
no histórico da empresa vencedora do certame.” 

Análise da equipe de auditoria 

O Gestor afirmou, de forma genérica, que “no entanto, segue em anexo, pesquisa atual 
no cadastro de empresas inidôneas, no qual não consta nenhum registro no histórico da 
empresa vencedora do certame.” 

Tal informação torna-se desnecessária diante do fato apontado no achado, qual seja, a 
não comprovação, previamente à abertura da sessão pública, da possibilidade de 
participar ou não do certame, da única licitante presente. 

Achado n° 06 
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Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Informamos que já solicitamos por meio do Ofício SDS/PMA n° 92/2019, em anexo, que 
a empresa tome as providências necessárias à substituição dos veículos que estão em 
desacordo com o que fora pactuado em contrato, bem como, que regulariza a situação 
dos motoristas que, por ventura, estejam sem a devida habilitação.” 

Análise da equipe de auditoria 

Diante da resposta apresentada pelo Gestor, restou patente que o Contrato estava sendo 
executado de forma irregular, visto possibilitar que a contratada fornecesse veículos em 
desconformidade com o exigido no Termo de Referência e no Edital. 

Como agravante, ficou nítida a falta de ação por parte do Fiscal do Contrato perante uma 
falha grave como a apontada no achado, pois não foi apresentada comprovação da 
aplicação de nenhuma penalidade à contratada, em decorrência do descumprimento 
contratual em pauta. 

Ademais,  na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o Gestor, 
por meio do Ofício SDS/PMA nº 92/2019, de 07.10.2019, solicita à contratada a 
substituição dos veículos que possuem acima de quatro anos de uso, os quais contrariam 
às exigências previstas no instrumento convocatório do Pregão presencial nº 01/2015, 
contudo não determinou prazo para atendimento de tal obrigação. 

Achado n° 07 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Em relação a item contratado acima do valor estimado, indagamos a empresa que nos 
informou que, à época apresentou valor acima do estimado e não manifestou interesse 
em negociação, pois o valor já estava abaixo do valor de mercado.  

Quanto à ausência de motivação, não podemos afirmar o motivo de não estar nos autos 
do PL n° 001/2015.” 

Análise da equipe de auditoria 

Na resposta apresentada pelo Gestor, apesar de ter afirmado que “indagamos a empresa 
que nos informou que, à época apresentou valor acima do estimado e não manifestou 
interesse em negociação, pois o valor já estava abaixo do valor de mercado.”, tal 
afirmação não condiz com o que consta na Ata de Reunião da Comissão Permanente de 
Licitação do Pregão presencial nº 01/2015, na qual consta que para o item 02 da licitação 



 

27 
 

houve vencedor sem negociação, ou seja, não houve negociação para o valor que estava 
acima do valor estimado. Caso tivesse ocorrido, ao menos a tentativa, por parte do 
Pregoeiro, de negociar o valor estimado, isto deveria estar presente na citada Ata.  

Ademais, o Gestor não trouxe mais elementos que sanassem a falha apontada no achado. 

Achado n° 08 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 11.10.2019, a unidade apresentou a seguinte 
manifestação: 

“Inexistem as improbidades apontadas no relatório preliminar acerca do atestado emitido 
pela AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pois, conforme fora a nós afirmando pelo proprietário 
da empresa P CUNHA GOMES – ME, a AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME tomou os serviços de 
sua empresa, meados de janeiro de 2015, em Araripina – PE, portanto, o atestado fora 
emitido nesta cidade, não tendo relevância nenhuma a cidade que consta no carimbo da 
empresa contratante, afinal, os serviços foram prestados em Araripina – PE.  

Menor relevância ainda possui o período entre a abertura da P CUNHA GOMES – ME e o 
atestado emitido pela AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME, ora, o serviço foi prestado, posterior 
a isso, o atestado foi solicitado, pois, como exigido em edital, necessário para a P CUNHA 
GOMES – ME participar do certame, logo, fora feito.  

Logo, não existe nenhuma incerteza que tornasse necessário ao pregoeiro da época 
efetuar qualquer diligência.” 

Análise da equipe de auditoria 

Sobre a resposta encaminhada pelo Gestor, registro que não houve apresentação de 
qualquer documentação capaz de eliminar as impropriedades apontadas, conforme 
abaixo descrito:   

O Gestor argumentou que  “...conforme fora a nós afirmando pelo proprietário da 
empresa P CUNHA GOMES – ME, a AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME tomou os serviços de 
sua empresa, meados de janeiro de 2015, em Araripina – PE, portanto, o atestado fora 
emitido nesta cidade, não tendo relevância nenhuma a cidade que consta no carimbo da 
empresa contratante, afinal, os serviços foram prestados em Araripina – PE.”. 
Fundamentou-se, assim, em informação prestada pela própria contratada, não 
procurando cercar-se de elementos mais robustos, visando ao zelo e a boa administração 
dos recursos públicos. A finalidade da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica 
é justamente comprovar a satisfatoriedade da execução de objeto similar ao da licitação. 
Logo, os atestados apresentados devem se revestir de alguns requisitos de 
confiabilidade, exprimindo com veracidade informações relevantes que possam 
subsidiar a Administração a tomar uma decisão segura quando do julgamento da 
habilitação dos licitantes. Existindo incertezas em relação ao conteúdo do atestado, em 
especial sobre a veracidade dos fatos ali declarados e sua compatibilidade com os 
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requisitos do edital, deve a Administração agir com cautela, promovendo as diligências 
necessárias (de acordo com o art. 43, § 3º, da Lei 8.666) a fim de dirimir as dúvidas 
existentes. Portanto tal inconsistência apresentada no achado, não deveria ser sanada 
com uma simples informação verbal da própria contratada, interessada diretamente na 
formalização do contrato, ainda mais numa licitação em que houve a participação de 
uma única empresa, visto que, uma vez que a sede da empresa emissora do referido 
Atestado não sendo localizada no município de Araripina/PE e, segundo as informações 
trazidas pelo Gestor, a mencionada empresa estaria, à época da citada emissão, 
prestando serviços no referido município, não se buscou ao menos saber se a pessoa que 
assinou o mencionado Atestado era realmente capaz para emitir tal documento. 

Conforme o inciso II, do artigo 30, da Lei nº 8.666/1993, a fim de se verificar a qualificação 
técnica da licitante deverá haver: “comprovação de aptidão para desempenho de 
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 
da licitação ...”. De acordo com o informado pelo Gestor, também considerando as 
informações verbais prestadas pela empresa P CUNHA GOMES – ME, esta prestou 
serviços à empresa AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME em meados de janeiro de 2015. O 
Atestado de Capacidade Técnica foi emitido em 18.02.2015, ou seja, para a contratação 
de um serviço continuado, com prazo previsto inicialmente de doze meses, com 
possibilidade de prorrogações contratuais até o limite de sessenta meses, o que acabou 
se concretizando, a prefeitura considerou válido para a habilitação da contratada, um 
documento que comprova a execução regular de serviço semelhante ao objeto do 
Pregão presencial nº 01/2015, prestado em, no máximo, um mês.  

Achado n° 09 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Anexa a esta defesa, segue cópia de parecer jurídico feito à época do primeiro termo 
aditivo realizado pela atual gestão ao contrato com a P CUNHA GOMES – ME.  

O termo aditivo é um documento, bilateral, logo, realizado pela vontade das duas partes 
que pactuaram o contrato, portanto, o que trás [sic] em seu corpo é suficiente para 
expressar autorização da parte contratante, de maneira expressa, afinal, assinou o 
documento, bem como, é documento bastante para justificar o ato e indicar o amparo 
legal para tanto. Com isso, os termos aditivos realizados e já fornecidos a CGU são 
documentos que claramente demonstram a autorização para a prorrogação contratual.  

No que se refere a não demonstração de vantajosidade nas prorrogações, insta esclarecer 
que, o mercado de locação de veículos, como afirmado no relatório preliminar, é amplo, 
comum e popular, acessível a quase todas as classes sociais, e sua política de preços 
também é muito conhecida, os preços e variações seguem quase que um padrão, 
variando minimamente. Pecamos em deixar de comprovar a vantajosidade, pois em 
análise interna, verificamos que a condição mais vantajosa era a prorrogação do contrato 
ante aos gastos gerados pelo início de um novo certame, já que, é legalmente permitida 
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à prorrogação vantajosa, e o objeto do contrato, até o momento, atende às necessidades 
da contratada.” 

Análise da equipe de auditoria 

Sobre a resposta encaminhada pelo Gestor, deve-se ressaltar que, contrariamente ao 
argumento apresentado de que “O termo aditivo é um documento, bilateral, logo, 
realizado pela vontade das duas partes que pactuaram o contrato, portanto, o que trás 
em seu corpo é suficiente para expressar autorização da parte contratante, de maneira 
expressa, afinal, assinou o documento, bem como, é documento bastante para justificar 
o ato e indicar o amparo legal para tanto. Com isso, os termos aditivos realizados e já 
fornecidos a CGU são documentos que claramente demonstram a autorização para a 
prorrogação contratual.”, não se coaduna com o disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº 
8.666/1993, conforme registrado no achado. Isto porque, no trecho citado do referido 
normativo, está definido que “Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por 
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o 
contrato.”   

Diante do exposto no parágrafo anterior, resta claro que para haver uma prorrogação 
contratual há dois requisitos distintos: primeiramente, ato contendo autorização prévia 
e justificada da autoridade competente para celebrar o Contrato, até mesmo porque 
após a emissão do parecer do setor jurídico, cabe ao Gestor decidir se dará continuidade 
ou não ao processo de contratação, e, na sequência, a celebração do Termo Aditivo.     

Em relação ao fato de não ter havido demonstração da vantajosidade nas prorrogações 
contratuais, anteriormente à celebração dos Termos Aditivos, o Gestor reconhece a 
pendência apontada no achado, pois trouxe em sua resposta apenas alegações genéricas, 
além de não ter apresentado documentos comprobatórios que elucidassem tal falha.     

Achado n° 10 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Verificamos que, de fato, não houve atesto nas notas fiscais apresentadas pela empresa 
P CUNHA GOMES – ME, até maio de 2019. Informamos que já estamos tomando 
providências, para que, a partir desta data, todas as notas emitidas pela empresa e pagas, 
sejam atestadas.  

Quanto à regularidade fiscal/trabalhista, uma vez que, foram comprovadas, conforme 
exigido em edital para habilitação ao certame, não mais exigimos da empresa, pois se 
mostrou regular dentro do processo licitatório.  

No entanto, nos comprometemos a exigir a comprovação antes dos pagamentos a partir 
de agora, bem como, comprovar nos autos posteriormente.” 
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Análise da equipe de auditoria 

O Gestor reconheceu, na resposta apresentada, que “de fato, não houve atesto nas notas 
fiscais apresentadas pela empresa P CUNHA GOMES – ME, até maio de 2019.” Portanto, 
ficou evidenciada a inobservância do item 15.1 do Edital do Pregão eletrônico nº 01/2015, 
conforme registrado no achado. 

Quanto ao fato de não ter havido, antes de cada pagamento efetuado à contratada, a 
verificação da regularidade fiscal e trabalhista da referida empresa, o Gestor também 
reconheceu a citada falha pois em sua resposta afirma que “Quanto à regularidade 
fiscal/trabalhista, uma vez que, foram comprovadas, conforme exigido em edital para 
habilitação ao certame, não mais exigimos da empresa, pois se mostrou regular dentro 
do processo licitatório. No entanto, nos comprometemos a exigir a comprovação antes 
dos pagamentos a partir de agora, bem como, comprovar nos autos posteriormente.” 
(grifo nosso) 

Assim, restou evidenciado outro descumprimento de regra editalícia, considerando que, 
conforme registrado no achado, “O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a 
apresentação de Nota fiscal, devidamente atestada e comprovada à manutenção das 
exigências da habilitação, conforme especificado neste Edital.” (grifo nosso). 

Desta forma, ficou patente que foram efetuados pagamentos à contratada, mesmo com 
Notas fiscais sem o devido atesto e sem a devida verificação da regularidade fiscal e 
trabalhista da beneficiária. 

Achado n° 11 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a 
seguinte manifestação: 

“Informamos que os veículos que se encontravam em conserto na oficina, quais sejam a 
KOMBI, placa N*L – 4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5, já foram devidamente consertados 
e já estão novamente em uso pela contratante desde agosto de 2019 (declaração da 
oficina em anexo), no entanto, como não foram devidamente substituídos pela empresa, 
conforme prazo contratual, levando aproximadamente trinta dias para serem entregues 
em condições normais de uso pela contratada, faremos a compensação do valor dos 
veículos no pagamento da nota fiscal de serviço do mês de setembro de 2019, abatendo 
o valor correspondente a KOMBI, placa N*L – 4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5.  

Quanto à regularização dos motoristas, conforme já dito no item 2.4 desta defesa, 
solicitamos providências imediatas ao proprietário da empresa fornecedora, por meio do 
Ofício SDS/PMA n° 92/2019.  

No que se refere ao local de guarda dos veículos, assim como fora dito pelo proprietário 
da empresa P CUNHA GOMES - ME aos auditores em fiscalização realizada na Secretaria 
de Desenvolvimento Social, no dia 08.08.2019, os veículos são guardados em uma 
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garagem particular, em um posto de gasolina vizinho da residência e sede da empresa P 
CUNHA GOMES - ME. Ressalte-se que, apesar de a empresa ser localizada no mesmo 
endereço do domicílio do proprietário, fica lotada na sala 02 do prédio, que tem mais de 
um ambiente.  

Importante acrescentar que, após o expediente diário, feriados e aos finais de semana, 
os veículos permanecem guardados na citada garagem, de lá saindo, exclusivamente para 
uso das atividades e serviços da SDS de Araripina - PE.” 

Análise da equipe de auditoria 

Diante da resposta encaminhada pelo Gestor, teve-se a confirmação de que a contratada 
descumpriu cláusula contratual, conforme registrado no achado: “Informamos que os 
veículos que se encontravam em conserto na oficina, quais sejam a KOMBI, placa N*L – 
4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5, já foram devidamente consertados e já estão 
novamente em uso pela contratante desde agosto de 2019 (declaração da oficina em 
anexo), no entanto, como não foram devidamente substituídos pela empresa, conforme 
prazo contratual, levando aproximadamente trinta dias para serem entregues em 
condições normais de uso pela contratada, faremos a compensação do valor dos veículos 
no pagamento da nota fiscal de serviço do mês de setembro de 2019, abatendo o valor 
correspondente a KOMBI, placa N*L – 4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5.” 

Entretanto, mesmo com a falha do fiscal do contrato, em não ter atuado 
tempestivamente de forma que evitasse tal ocorrência, não houve apresentação da 
aplicação de qualquer sanção administrativa à contratada pelo cometimento da 
irregularidade em pauta. 

No tocante à regularização dos motoristas, o Gestor informou que: “solicitamos 
providências imediatas ao proprietário da empresa fornecedora, por meio do Ofício 
SDS/PMA n° 92/2019.”   

No Ofício SDS/PMA n° 92/2019 consta que: “Solicitamos ainda, a imediata regularização 
dos motoristas que, mesmo após solicitação feita verbalmente, por ventura, ainda 
estejam dirigindo sem habilitação para tal.” Contudo, mesmo reconhecendo a existência 
de motoristas que conduzem os veículos locados sem habilitação para tal, não 
determinou prazo para que tal obrigação fosse cumprida. 

Em relação ao local de guarda dos veículos, apesar de ser possível a guarda dos veículos 
em uma garagem particular, em um posto de gasolina vizinho da residência e sede da 
empresa P CUNHA GOMES – ME, como informado pelo Gestor em sua resposta, 
considerando a ausência de uma atuação mais efetiva do Fiscal do Contrato, como 
demonstrado nos dois primeiros parágrafos desta análise, bem como a não apresentação 
de nenhum relatório de fiscalização da execução contratual, aliado ao fato de não haver 
qualquer espécie de controle sobre o uso dos veículos locados (fato a ser analisado no 
item 12), não se pode saber em quais condições tais veículos são guardados, tampouco 
se pode assegurar, segundo o argumento expressado pelo referido Gestor,  de que  após 
o expediente diário, feriados e aos finais de semana, os veículos permanecem guardados 
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na citada garagem, de lá saindo, exclusivamente para uso das atividades e serviços da SDS 
de Araripina/PE.   

Achado n° 12 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 11.10.2019, a unidade apresentou a seguinte 
manifestação: 

“Lamentamos informar que até o momento não realizamos controle do uso dos veículos 
locados, mas passaremos a fazer aos moldes que já controlamos o uso dos veículos 
próprios, como fora observado na oportunidade da fiscalização in loco. Já estamos 
tomando todas as medidas necessárias para a correção dessa grave falha, nos 
comprometendo que ela não se manterá.” 

Análise da equipe de auditoria 

Conforme reconhecido pelo Gestor em sua resposta não há controle algum sobre o uso 
dos veículos locados.  

Na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o Gestor informou 
que serão tomadas todas as medidas necessárias para a correção dessa grave falha, sem, 
entretanto, especificar datas, cronograma ou prazo para adoção de tais providências. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Não há necessidade de 
preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos 
relatórios agregados, tendo 
em vista que as informações 
serão consolidadas no 
Relatório Agregador por 
município. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 

 

 

 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

AIH - Autorização de Internação Hospitalar. 
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CPL - Comissão Permanente de Licitação. 

Ltda - Limitada. 

MAC - Ações e serviços de média e alta complexidade. 

ME - Microempresa. 

OPM - Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

SUS - Sistema Único de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

A maior parte dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) é transferida pelo 
Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde na rubrica 
conhecida como “Teto MAC”. Esses recursos devem ser aplicados pelos Estados e 
Municípios no financiamento de ações e serviços de média e alta complexidade (MAC). 

A presente ação de controle se refere a trabalhos de fiscalização da aplicação de 
recursos nas ações e serviços de média e alta complexidade (MAC), com ênfase nos 
dispêndios para contratação de estabelecimentos de saúde privados para o 
atendimento no SUS, tendo em vista se tratarem de uma das principais formas de 
execução de despesas do Teto MAC. 

O resultado desse trabalho objetiva responder as seguintes questões de auditoria: 

a) As contratações e as despesas realizadas no âmbito do bloco de custeio – despesas 
média e alta complexidade, com ênfase nos repasses ao Instituto Social das Medianeiras 
da Paz e à empresa Sueli N. de Oliveira, ocorreram de forma regular? 

b) Os contratos de prestação de serviços foram devidamente fiscalizados? 

c) Houve sobrepreço/superfaturamento na execução dos contratos de prestação de 
serviço? 

d) Os equipamentos adquiridos com recursos públicos do bloco de custeio – despesas 
média e alta complexidade, por meio do Instituto Social das Medianeiras da Paz, foram 
destinados aos setores do hospital com atendimento pelo SUS? 

Para tanto, foram realizadas diversas ações no intuito de realizar os trabalhos, quais 
sejam: levantamento de dados e informações junto a Prefeitura de Araripina/PE, bem 
como à Secretaria Municipal de Saúde; entrevista com a Secretária de Saúde e a 
responsável pelo setor de regulação da Secretaria, assim como, dos respectivos 
processos de pagamento e cotejamentos dos preços contratados com os valores do SUS.  

Ressalte-se que as análises dos ajustes decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica 
e do Processo Licitatório nº 020/2017, Inexigibilidade nº 001/2017, que embasaram 
contratação de estabelecimentos de saúde privados para o atendimento no SUS, restou 
prejudicada pela não disponibilização por completo da respetiva documentação. 

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira 
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, 
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses 
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para 
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de 
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não 
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o 
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Contextualização sobre as contratações realizadas no âmbito 
do bloco de custeio – despesas média e alta complexidade, com 
ênfase nos repasses ao Instituto Social das Medianeiras da Paz e 
à empresa Sueli N. de Oliveira. 

O escopo das análises das contratações para prestações de serviços médicos de saúde, 
realizadas no âmbito do bloco de custeio – despesas média e alta complexidade – pela 
Prefeitura de Araripina/PE, consistiu na verificação da regularidade dos ajustes firmados 
por meio dos Convênios de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Social das 
Medianeiras da Paz (CNPJ nº 10.739.225/0010-09) e as contratações por serviços 
prestados por meio de credenciamentos. 

Quanto aos Convênios de Cooperação de Técnica, são prestados, em síntese, cinco tipos 
de serviços à população, no caso: contratualização para leitos gerais de hospitalização 
(valor mensal R$ 341.618,47); leitos de retaguarda/ rede de Atenção a Urgência e 
emergência (valor mensal R$ 258.541,67); serviços de atenção ao Usuário de Álcool e 
Drogas (valor mensal R$ 33.660); serviços de obstetrícia (valor mensal R$ 88.769,66); e  
Plantões de urgência e Emergência (valor mensal R$ 91.425,00).  

Esclareça-se que os procedimentos realizados são comprovados através dos espelhos 
das Autorização de Internação Hospitalar (AIH), sendo os pagamentos realizados a partir 
do cumprimento das metas pactuadas. 

Ressalta-se que esse modelo de Convênio de Cooperação Técnica respaldou o Instituto 
Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa Maria), para prestações de 
serviços elencados anteriormente. 

O outro modelo de contratação, teve por objeto o credenciamento de empresas ou 
entidades interessadas na prestação de serviços de fisioterapia, de consultas, exames e 
procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, de exames radiológicos e de exames 
laboratoriais, foi originário do Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 
01/2017, cujos pagamentos dos credenciados devem obedecer à Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do 
SUS. Segue tabela constante do Termo de Referência. 

Tabela 1 - Tipos de serviços e valores credenciados por prestadores de serviços 
médicos. 

Tipo de Serviço LOTE Quantidades de Procedimentos – Itens. Valor Mensal 

Serviços.de Fisioterapia 01 7 17.988,00 

Serviços em Oftalmologia 02 22 27.263,28 
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Tipo de Serviço LOTE Quantidades de Procedimentos – Itens. Valor Mensal 

Exames Radiológicos 03 84 54.388,87 

Exames Laboratoriais   04 149 51.359,17 

TOTAL MÊS 150.999,32 

Fonte: Termo de Referência do Processo Licitatório nº 20/2017 – Inexigibilidade nº 01/2017. 

Ressalta-se que esse modelo de contratação, respaldou o credenciamento do Instituto 
Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa Maria), para prestações de 
serviços de fisioterapia e exames laboratoriais, conforme informado pela Secretaria de 
Saúde. 

Adicionalmente, o Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017, 
respaldou o credenciamento de pelo menos outros sete prestadores de serviços quais 
sejam: 

- DC Modesto Laboratório de Análises Clinicas ME (18.250.989/0001-57) 

- M. P. das Dores Rocha Luz – ME (27.647.004/0001-12) 

- Garibaldo de Santana & Cia Ltda-ME (08.168.860/0001-40) 

- Cedo Saúde - Clínicas Especializadas em Doenças e Saúde Ltda (04.047.386/0001-48) 

- Gyanny Paolo & Cia Ltda ME (14.982.355/0001-38) 

- Centro de Especialistas em Doenças e Saúde Ltda-ME (19.323.416/0001-79) 

- Sueli N. de Oliveira - ME (21.783.464/0001-91) 

Todavia, não foi possível identificar os tipos de serviços prestados pelas citadas pessoas 
jurídicas, tendo em vista a não disponibilização dos processos completos. 

2. Restrição aos exames devido à não disponibilização integral 
do Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017 e 
dos Termos dos Convênios de Cooperação de Técnica (Prefeitura 
de Araripina/PE e o Instituto Social das Medianeiras da Paz). 

Não foram disponibilizados todos os documentos relacionados aos processos que 
respaldaram os Convênios de Cooperação de Técnica firmados entre a Prefeitura 
Municipal de Araripina/PE e o Instituto Social das Medianeiras da Paz.  

Em relação à Inexigibilidade nº 01/2017, que respaldou o credenciamento de oito 
prestadores de serviços de saúde diversos, somente foi disponibilizado um volume do 
processo, não sendo possível verificar a regularidade do mesmo nem identificar os tipos 
de serviços prestados por cada credenciado. 
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A não disponibilização dos processos completos, especificamente no que se refere a 
disponibilização dos contratos firmados com esses prestadores de serviço, restringiu as 
análises da equipe de fiscalização, não sendo, portanto, possível afirmar que os serviços 
de saúde estão sendo prestados de forma regular. 

Importante ressaltar que, mesmo sem o gestor municipal dispor dos contratos firmados, 
por meio de análise de documentos do mês de novembro de 2018, referentes à empresa 
Sueli N. de Oliveira - ME (CNPJ nº 21.783.464/0001-9), verificou-se o pagamento de 
exames radiológicos sem a devida descrição dos tipos e quantidades dos serviços 
contratados, ou seja, não há como afirmar que os valores pagos estão corretos, pois não 
sem o contrato não há informações do objeto e valores contratados.  

Por fim, foi informado que o volume II do Processo Licitatório nº 20/2017 - 
Inexigibilidade nº 01/2017- não foi encontrado pela Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), conforme Ofício sem número do Presidente da CPL (Portaria 006/2019) anexada 
ao Ofício PMA/CGM nº 144/2019, ambos de 06.09.2019. Também não foram 
encontrados, no Sistema Tome Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
os documentos referentes ao Processo. 

3. Discrepância entre as quantidades de procedimentos 
constantes nas guias de exames realizados com os constantes na 
Síntese de Produção. 

No intuito de verificar se os valores pagos, por serviços contratados no âmbito do 
Processo Licitatório nº 20/2017, correspondem aos indicados nos processos de 
pagamento, foram realizados cotejamentos entres as guias de requisição de exames e 
as informações constantes nas sínteses de produção. 

A comprovação das quantidade e tipos de exames realizados é realizada a partir da 
contagem das guias de requisição de exames que são apresentadas mensalmente ao 
setor de regulação da Secretaria de Saúde pelas prestadoras de serviço. Esses dados são 
inseridos no Sistema de Informações Ambulatoriais cujo produto gerado é o documento 
“Síntese da Produção”. 

Para verificar se os valores pagos estavam corretos, foram selecionados os dados do mês 
de novembro de 2018, referentes à empresa Sueli N. de Oliveira - ME (CNPJ nº 
21.783.464/0001-91. A análise desses dados consistiu na comparação das quantidades, 
tipos de exames e procedimentos informados nas guias de exames realizados com os 
dados constantes nas Sínteses de Produção, onde verificou-se que as quantidades de 
exames não eram correspondentes, conforme tabela seguinte: 

Tabela 3 - Diferença entre o total de exames disposto na Síntese de Produção em 
relação às contagens dos exames nas guias de requisição. 
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Item 
do Lote 

3 
Número SUS Total 

Totais de 
exames na 
Síntese de 
Produção. 

Totais de 
Exames nas 

Guias de 
Requisição.  

Diferença 

24 02.04.03.003-2 
Mamografia 

Unilateral 
13 

214* +123 38 02.04.03.018-8 
Mamografia 

Bilateral para 
Rastreamento 

54 

77 02.05.02.009-7 
Ultrassonografia 

mamária bilateral 
24 

72 02.05.02.004-6 
Ultrassonografia 

de Abdômen 
Total 

70 34 -36 

73 02.05.02.005-4 
Ultrassonografia 

de aparelho 
Urinário 

23 1 -22 

74 02.05.02.006-2 
Ultrassonografia 
de Articulação 

45 18 -27 

75 02.05.02.007-0 
Ultrassonografia 
de Bolsa Escrotal 

2 1 -1 

78 02.05.02.010-0 
Ultrassonografia 
de Próstata (Via 

Abdominal) 
22 11 -11 

80 02.05.02.012-7 
Ultrassonografia 

de Tireoide• 
10 0 -10 

81 02.05.02.014-3 
Ultrassonografia 

Obstétrica 
44 15 -29 

84 02.05.02.018-6 
Ultrassonografia 

Pélvica 
(Ginecológica) 

50 54 +4 

Fonte: Guias de Requisição de Exames (novembro de 2018), Síntese de Produção (novembro de 2018) e 
Termo de Referência do Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017. 

Cabe esclarecer, os itens 24, 38 e 77, referentes ao Lote 3 do Termo de Referência, foram 
agrupados quanto da totalização de exames pois não foi possível identificar nas guias o 
tipo de mamografia que foi realizada.  

Na análise dos dados, identifica-se inconsistência entre as informações indicadas na 
Síntese de Produção e as indicadas nas Guias de Requisição de Exames: 

a) em três situações, verificou-se mais guias de realização de exames apresentadas do 
que exames efetivamente faturados, ocorrências evidenciadas nos itens: 24, 38, 77 e 84. 

b) em seis situações, verificou-se mais exames efetivamente faturados do que guias de 
realização de exames apresentadas, ocorrências evidenciadas nos itens: 72, 73, 74, 75, 
78 e 81. 
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c) em uma situação não foi encontra guias de realização de exames, porém observou-se 
o faturamento por exames realizados, ocorrência evidenciada no item 80. 

Conclui-se, portanto, que as quantidades de exames e procedimentos requisitados são 
divergentes, de acordo coma a amostra analisada. 

Parte 2 – Gestor Local 

4. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e 
seus quantitativos a serem contratados a partir Processo 
Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017. 

Em análise ao Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017, verificou-se 
que não houve uma adequada justificativa, por parte das unidades técnicas 
competentes da Secretaria de Saúde de Araripina/PE, para os tipos de procedimentos e 
suas quantidades licitadas. A necessidade da adequada justificativa das contratações 
advém, dentre outros, do princípio da motivação, de acordo com o qual é indispensável 
a indicação dos pressupostos que determinam a decisão do gestor governamental.  

A título de exemplo da ausência de planejamento, observa-se em uma análise 
perfunctória dos serviços de radiologias e afins realizados em novembro de 2018 pela 
empresa Sueli N. de Oliveira - ME (21.783.464/0001-91), onde se percebe uma grande 
variação dos exames estimados para os que foram realizados 

Tabela 4 - Diferença entre o total de exames realizados em relação aos totais 
estimados - Lote 03 - Exames Radiológicos. 

Item Número SUS Total 
Quant. Mensal 

Estimada 
Quant. Faturada 

em 11/2018 
Diferença 

24 02.04.03.003-2 
Mamografia 

Unilateral 
5 13 8 

38 02.04.03.018-8 
Mamografia 

Bilateral para 
Rastreamento 

357 54 -303 

72 02.05.02.004-6 
Ultrassonografia de 

Abdômen Total 
107 70 -37 

73 02.05.02.005-4 
Ultrassonografia de 
aparelho Urinário 

85 23 -62 

74 02.05.02.006-2 
Ultrassonografia de 

Articulação 
43 45 2 

75 02.05.02.007-0 
Ultrassonografia de 

Bolsa Escrotal 
76 2 -74 

77 02.05.02.009-7 
Ultrassonografia 

mamária bilateral 
70 24 -46 
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Item Número SUS Total 
Quant. Mensal 

Estimada 
Quant. Faturada 

em 11/2018 
Diferença 

78 02.05.02.010-0 
Ultrassonografia de 

Próstata (Via 
Abdominal) 

83 22 -61 

80 02.05.02.012-7 
Ultrassonografia de 

Tireoide• 
45 10 -35 

81 02.05.02.014-3 
Ultrassonografia 

Obstétrica 
274 44 -230 

84 02.05.02.018-6 
Ultrassonografia 

Pélvica 
(Ginecológica) 

180 50 -130 

Fonte: Síntese de Produção (novembro de 2018) e Termo de Referência do Processo Licitatório nº 20/2017 
- Inexigibilidade nº 01/2017. 

Por fim, a análise da Inexigibilidade nº 01/2017 foi baseada na parte disponibilizada, 
qual seja, volume I, que finaliza na ata de credenciamento das empresas. Ou seja, a parte 
referente à fundamentação dos tipos de procedimentos e suas quantidades deveria 
constar no início do processo. 

5. Ausência de fiscalização dos ajustes decorrentes do Termo de 
Cooperação de Técnica e do Processo Licitatório nº 020/2017, 
Inexigibilidade 001/2017. 

A partir das análises realizadas e das respostas as indagações do Órgão de Controle, 
observou-se que não existe fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de 
Araripina/PE, aos Convênios decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica e os 
contratos de credenciamento originários do Processo Licitatório nº 020/2017, 
Inexigibilidade 001/2017. 

- Quanto aos Convênios decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica: 

Percebe-se dois modelos de fiscalização/monitoramento que devem ocorrer nos termos 
pactuados dessa modalidade de ajuste. 

Um deles é realizado por uma Comissão com quatro integrantes, dois da Secretária de 
Saúde de Araripina/PE e os outros da executora dos serviços. Porém, considerando o 
período de janeiro de 2017 até maio de 2019, somente foram disponibilizadas duas atas 
de reunião da citada comissão de março de maio de 2019, inclusive com sua criação 
datada de março de 2019. 

O outro modelo seria por meio da figura do fiscal do ajuste, entretanto, conforme 
declaração encaminhada, não existe a designação de fiscais e consequentemente a 
documentação comprobatória das fiscalizações efetuadas. 

- Quanto aos contratos de credenciamento originários do Processo Licitatório nº 
020/2017, Inexigibilidade 001/2017: 
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Foi encaminhada declaração da Secretária de Saúde de Araripina/PE, informado não 
existe a designação de fiscais para proceder à acompanhamento e da execução dos 
serviços contratados decorrentes da Inexigibilidade nº 01/2017. 
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RECOMENDAÇÕES 

Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá 
recomendações. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos resultados alcançados, foi possível concluir que: 

a) As contratações e as despesas realizadas no âmbito do bloco de custeio – despesas 
média e alta complexidade, com ênfase nos repasses ao Instituto Social das Medianeiras 
da Paz e à empresa Sueli N. de Oliveira, ocorreram de forma regular? 

Não. Não há estudos que fundamentem a fixação dos itens e seus quantitativos a serem 
contratados a partir Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017. 
Ademais, houve discrepância entre as quantidades de procedimentos constantes nas 
guias de exames realizados com os constantes na Síntese de Produção.  

Também foram identificados pagamentos de exames radiológicos sem a devida 
descrição dos tipos e quantidades dos serviços contratados.  

É importante registrar que houve restrição aos exames devido à não disponibilização do 
Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017 e dos Termos dos Convênios 
de Cooperação de Técnica (Prefeitura de Araripina/PE e o Instituto Social das 
Medianeiras da Paz). 

b) Os contratos de prestação de serviços foram devidamente fiscalizados? 

Não. Não há fiscalização dos ajustes decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica e 
do Processo Licitatório nº 020/2017, Inexigibilidade nº 001/2017. 

c) Houve sobrepreço/superfaturamento na execução dos contratos de prestação de 
serviço? 

De acordo com a amostra analisada, os valores pagos para  os prestadores de serviços 
estão de acordo com os referendados na tabela SUS, verificação realizada a partir do 
cotejamento dos valores dispostos no documento síntese de produção em conjunto 
com os comprovantes de pagamento com os indicados no site 
“http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp”. 

d) Os equipamentos adquiridos com recursos públicos do bloco de custeio – despesas 
média e alta complexidade, por meio do Instituto Social das Medianeiras da Paz, foram 
destinados aos setores do hospital com atendimento pelo SUS? 

Não foram evidenciadas aquisições de equipamentos adquiridos com recursos públicos 
do bloco de custeio - despesas média e alta complexidade - cuja destinação tenha sido 
o Instituto Social das Medianeiras da Paz. 

  

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Achado nº 1 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação: 

“1. Contextualização sobre as contratações realizadas no âmbito do bloco de custeio 
– despesas média e alta complexidade, com ênfase nos repasses ao Instituto Social das 
Medianeiras da Paz e à empresa Sueli N. de Oliveira. 

Aponta o Item 1 do Relatório Preliminar que não foi possível a verificação dos tipos de 
serviços prestados pelas empresas credenciadas na prestação de serviços de 
fisioterapia, de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, de 
exames radiológicos e de exames laboratoriais, originários do PL nº 20/2017 – 
Inexigibilidade 01/2017, devido a não disponibilização dos processos na sua totalidade.  

A Secretaria de Saúde reconhece a falha quando da tentativa de localizar as pastas 
referentes ao Processo Licitatório em questão junto à Comissão Permanente de 
Licitação - CPL que por meio Ofício CPL entregue para auditoria e já mencionado a 
impossibilidade de localização da segunda parte do referido Processo ao tempo em que 
compromete-se a manter um controle rígido do fluxo e armazenamento de Processos, 
com o cuidado a que se é exigido.”  

Análise da equipe de auditoria 

A presente informação trata da contextualização sobre as contratações realizadas no 
âmbito do bloco de custeio – despesas média e alta complexidade. Dessa forma, a 
manifestação do gestor, sobre a ausência de disponibilização do Processo solicitado, 
será tratada em tópico especifico do presente Relatório. 

Achado nº 2 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação: 

“2. Restrição aos exames devido a não disponibilização do PL nº20/2019 – 
Inexigibilidade 01/2017 e dos Termos dos Convênios de Cooperação Técnica (PMA e o 
Instituto Social das Medianeiras da Paz). 
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Não foram realizados processos licitatórios para os Convênios de Cooperação técnica 
entre a Prefeitura de Araripina e o Instituto Social das Medianeiras da Paz, mas sim 
contratualizações a partir de Portarias de Habilitação e Resoluções, anexas a este. 
Importante salientar que, quando da visita dos auditores à cidade, os Termos de 
Convênios de Cooperação Técnica entre a PMA e o Instituto Social das Medianeiras da 
Paz foram entregues para análise. 

Em Relação a não possibilidade de verificação dos tipos de serviços prestados por cada 
credenciada, fato decorre da incapacidade de localização da segunda parte do PL 
20/2017 – Inexigibilidade já explanado no tópico 1.”  

Análise da equipe de auditoria 

A análise da manifestação do gestor será realizada considerando os dois tipos de 
“contratações” fiscalizadas no município: 

- Convênio de Cooperação Técnica: 

Em que pese a manifestação do gestor em afirmar que os documentos referentes aos 
Convênios de Cooperação Técnica foram entregues, somente os Convênios referente à 
pactuação das cirurgias eletivas, Convênio n° 001/2018, e os referentes aos 
procedimentos de Obstetrícia, Convênio n° 002/2017, foram entregues, e de forma 
incompleta. Também foi disponibilizado o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 
010/2016, porém não é possível identificar o objeto. 

Quanto às Portarias e Resoluções, cabe informar que os documentos denominados 
Portarias que formam disponibilizados não possuem assinaturas, datas, numerações, ou 
quaisquer outras características de documento formal. Não foram disponibilizadas 
Resoluções sobre o pacto. 

- Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017: 

Em sua manifestação o gestor corrobora com a situação evidenciada na medida que 
afirma que não localizou todo o Processo solicitado.  

Cabe enfatizar que a parte não disponibilizada trata dos contratos firmados com os 
prestadores de serviço com os tipos e quantidades de exames. Apesar disso, foi 
verificado que houve pagamento dos prestadores de serviço sem identificação do que 
foi acordado, com tipos e quantidades de exames contratados. 

Achado nº 3 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação: 



 

20 
 

“3. Discrepância entre as quantidades de procedimentos constantes nas guias de 
exames realizados com os constantes na Síntese de Produção. 

Quanto a esse tópico, em que, a partir de uma amostra dos dados repassados pela 
Central de Regulação e tendo como base o mês de novembro/2018, verificou-se que as 
quantidades de exames não eram correspondentes ao que fora apresentado, a 
Secretaria de Saúde, quando da apresentação do Relatório Preliminar em questão, 
identificou realmente a inconsistência nos quantitativos apresentados e explica que, o 
processo na Central de Regulação é todo feito de forma manual o que em algum 
momento pode ter comprometido a verificação dos quantitativos de forma exata. 

Ressaltamos que, os exames de mamografia e de imagem atendem à demanda dos 
municípios da IX Regional de Saúde, pactuada via PPI e que em determinadas situações 
os próprios municípios efetuam trocas de exames conforme a sua necessidade, desde 
que permanecendo no mesmo teto financeiro destinados a este. 

Diante disso, e para evitar futuras inconsistências, a Secretaria de Saúde encontra-se em 
fase de informatização e capacitação de pessoal para dessa forma evitar erros nos dados 
de exames.”  

Análise da equipe de auditoria 

Em sua manifestação o gestor corrobora com a situação evidenciada na medida que 
afirma que identificou a inconsistência nos quantitativos apresentados, e que mudará a 
forma de contabilização dos exames e informatizará o setor de regulação.  

Achado nº 4 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação: 

“4. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e seus quantitativos a 
serem contratados a partir do PL nº 20/2017 – Inexigibilidade 01/2017. 

Em relação ao disposto nesse item em que não se localiza a devida justificativa para os 
tipos de procedimentos e quantitativos dos mesmos, a Secretaria de Saúde informa que 
os quantitativos e tipos de exames realizados tiveram como parâmetro a perspectiva de 
conselhos médicos especializados que seriam oferecidos pela UPAE(estadual) em 
Ouricuri – PE para os municípios da IX Regional de Saúde, e que não havendo 
cumprimento por parte do Estado em relação a oferta das especialidades médicas 
pactuas não houve a requisição dos exames de apoio ao diagnóstico. Aliado a isso, 
tomamos como base processos anteriores e em Portarias Ministeriais, essas últimas com 
parâmetro para exames de imagens 0,5 a 1,5 do percentual de consultas ofertadas.”  

Análise da equipe de auditoria 
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Em que pese a manifestação do gestor ao informar que os quantitativos e tipos de 
exames realizados tiveram como parâmetro a perspectiva de conselhos médicos 
especializados para os municípios da IX Regional de Saúde, além de base de processos 
anteriores e Portarias Ministeriais, não é possível verificar nos documentos 
disponibilizados, incluindo o Processo Licitatório e os referentes à manifestação do 
gestor, que a base para qualificar e quantificar os tipos de procedimentos foram 
tomadas a partir de tais documentos.  

Achado nº 5 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação: 

“5. Ausência de fiscalização dos ajustes decorrentes do Termo de Cooperação de 
Técnica e do Processo Licitatório nº 020/2017. 

Quanto a inexistência de fiscais para o acompanhamento dos Convênios decorrentes do 
termo de Cooperação de Técnica, a Secretaria de Saúde confirma a existência de 
Comissão formada, porém informa não ter havido registro em atas dos diversos 
encontros para tratar de assuntos como criação de serviços, cirurgias eletivas, dentre 
outros. Quanto aos fiscais, o devido apontamento feito por essa Controladoria Geral 
será cumprido pela Secretaria de Saúde.”  

Análise da equipe de auditoria 

Em relação à comissão de acompanhamento dos Convênios decorrentes do termo de 
Cooperação de Técnica, em que pese sua existência, conforme informado no Relatório, 
verificou-se que a mesma não atuou não atuou a fiscalização os convênios pactuados. 

Quanto à definição dos fiscais responsáveis pelas fiscalizações dos contratos referentes 
ao Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017, o gestor corrobora com 
o entendimento firmado. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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CadÚnico – Cadastro Único 

CGU - Controladoria-Geral da União  

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

CPF – Cadastro de Pessoa Física 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 
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INTRODUÇÃO 

A ação de controle refere-se à fiscalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Araripina/PE, com o objetivo de identificar falhas no 
cadastro de famílias beneficiárias que tem como consequência a concessão de 
benefícios indevidos a famílias que não atendem aos critérios de renda estabelecidos 
pela legislação do Programa. 

Para avaliar o atendimento aos critérios do Programa Bolsa Família foi selecionada uma 
amostra de 31 famílias para serem entrevistadas pelos auditores da CGU, para 
confrontar informações do Cadastro Único. As análises também contemplaram a 
verificação in loco das condições das famílias beneficiárias do PBF. 

A amostra foi segmentada da seguinte forma: a) trinta famílias que possuíam os maiores 
valores de veículos, sendo selecionadas onze famílias, de forma aleatória, com 
integrantes familiares que possuem a propriedade de veículos acima de R$ 16 mil; e b) 
vinte famílias com saques em Estados/Municípios diferentes dos seus endereços 
registrados no Cadastro Único. 

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira 
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, 
constarão os achados sob responsabilidade do gestor local. Cabe consignar que, embora 
tenham sido verificadas situações que demandam ações corretivas por parte do gestor 
local, não foram constatados achados de competência municipal.  

O Cadastro Único para Programas Sociais é o instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas 
sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.  

O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza 
(famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais); e pobreza (famílias com renda 
por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou 
adolescentes de 0 a 17 anos). O Programa também apresenta instrumentos para dar 
segurança aos beneficiários. Quando a renda sobe para até ½ salário mínimo por pessoa, 
as famílias podem ficar mais dois anos recebendo recursos do programa Bolsa Família, 
desde que atualizem voluntariamente as informações no Cadastro Único. Está é a 
chamada Regra de Permanência, prevista na Portaria nº 617/MDS, de 11.08.2010. 

A seleção dos beneficiários do Programa é realizada com base nas informações 
cadastrais declaradas pelas famílias e registradas pelos municípios no Cadastro Único. 

Mensalmente, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, 
que é transferido diretamente pelo governo federal. O valor que a família recebe por 
mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos 
e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição 
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(número de pessoas, idades, presença de gestantes, etc.) e da renda da família 
beneficiária. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas 
com indícios de renda per capita superior à estabelecida na 
legislação para permanência no Programa. 

A partir da análise das informações extraídas das bases oficiais do governo federal e da 
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações registradas no 
Cadastro Único das famílias beneficiárias selecionadas na amostra, identificou-se que as 
famílias da tabela a seguir, possuem indícios de renda per capita familiar superior aos 
limites definidos nas regras para seleção ou permanência no Programa: 

Tabela 1 – Famílias com indícios de Renda Per Capita Incompatível. 

NIS do 
Responsável 

Familiar 

Renda per 
capita 

declarada 
no 

CadÚnico 
(R$) 

 

Renda per 
capita 

informada na 
visita é 

compatível com 
a situação 

encontrada (R$) 

Causa Amostra 

***904554** 0 

A renda 
informada é 
incompatível para 
seleção no 
Programa Bolsa 
Família. 

A beneficiária trabalha na Escola Técnica 
Estadual Pedro Muniz Falcão - ETE como 
auxiliar de cozinha com carteira assinada, 
percebendo a remuneração de um salário 
mínimo. A composição familiar da titular é 
composta pela beneficiária, o cônjuge e a filha 
de quinze anos, dessa forma, a renda per 
capita atual da mesma é de R$ 332,67, 
ultrapassando, portanto, a renda máxima 
para seleção no PBF que é de R$ 178.  

Cabe destacar que a beneficiária se enquadra 
na regra de permanência no PBF (variação de 
até ½ salário mínimo na renda per capita), 
entretanto, não se verificou a atualização 
voluntária das informações de renda no 
Cadastro Único. 

Saques 

***019382** 31 

A renda per capita  
apresenta indícios 
de que é 
incompatível, 
devido à atual 
ocupação do 
cônjuge. 

A titular informou que o atual cônjuge 
trabalha na fábrica de gesso do irmão que 
funciona nas proximidades da sua residência, 
conforme verificado em registro fotográfico 
apontado em vistoria in loco realizada pela 
CGU.  

Veículos 

***301367** 3 

A renda 
informada é 
incompatível com 
o padrão de vida 
encontrado. 

A titular, por meio de entrevista realizada com 
a CGU, confirmou ser proprietária de um 
veículo Toyota/Corolla XLI16VVT, 
ano/modelo 2004/2004 e de uma motocicleta 
Yamaha/Factor ano/modelo 2009/2010, 
alegando já ter vendido o veículo e a moto 

Veículos 
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NIS do 
Responsável 

Familiar 

Renda per 
capita 

declarada 
no 

CadÚnico 
(R$) 

 

Renda per 
capita 

informada na 
visita é 

compatível com 
a situação 

encontrada (R$) 

Causa Amostra 

para o vizinho, no entanto, não transferiu a 
propriedade dos mesmos. 

***961388** 4 

A renda 
informada é 
incompatível com 
o padrão de vida 
encontrado. 

Verificou-se que a família possui um amplo 
sítio (sítio dois irmãos), de alto padrão, 
incluindo criação de algumas cabeças de gado 
e, conforme informação da titular, possui a 
propriedade de uma motocicleta, placa P*J-
5**0, ano/modelo 2008/2008, fotografada 
no momento da vistoria realizada pela CGU. É 
importante ressaltar que, embora não 
confirmada pela titular, consta nos sistemas 
que a beneficiaria possui a propriedade de 
quatro motocicletas. 

Ainda que a renda per capita declarada no 
Cadastro Único seja de R$ 4, verificou-se que 
o padrão de residência e a moto da família 
denotam fortes indícios de que a renda 
correta seja maior que a informada no 
CadÚnico. 

Veículos 

***789495** 37 

A renda 
informada 
apresenta indícios 
de ser 
incompatível com 
as regras de 
permanência no 
Programa, devido 
ao vínculo 
empregatício da 
titular com a 
prefeitura. 

A titular, por meio de entrevista realizada com 
a CGU confirmou ser proprietária de uma 
motocicleta Honda/CG 150 Titan KS e que já 
foi proprietária de um veículo Fiat Pálio. 
Ademais, a beneficiária informou trabalhar 
para a Secretaria de Saúde, no Posto de Saúde 
do município, como auxiliar de serviços 
gerais. 

Veículos 

***186034** 8 

A renda 
informada tem 
indícios de ser  
incompatível com 
o padrão de vida 
encontrado. 

A titular, por meio de entrevista realizada com 
a CGU confirmou ser proprietária das 
motocicletas Honda/CG 150 Titan ES e 
Honda/NXR 150 Bros KS e do veículo Fiat Uno 
Mille Fire modelo/fabricação 2005/2004, no 
entanto afirmou ter adquirido esses veículos 
para seu irmão, os quais foram localizados na 
casa dele, conforme registros fotográficos 
realizados na visita. Entretanto, não é possível 
afirmar que são mesmo do irmão, apenas por 
estarem em sua casa. 

Veículos 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ; 
c) Consultas à folha de pagamentos da Prefeitura Municipal de Araripina/PE referente a maio de 2019; d) 
Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra; e) Registro Fotográfico das condições de residência dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes de amostra. 

De acordo com a tabela 1, verifica-se que as famílias possuem renda atual incompatível 
com a legislação do Programa. Nesses casos, observou-se que todos os integrantes da 
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família foram devidamente cadastrados, entretanto, a remuneração apurada no 
momento da visita pela CGU foi superior àquela informada no cadastramento ou na 
última atualização cadastral e/ou o patrimônio identificado não é compatível com o 
público alvo do PBF (famílias em situação de pobreza e extrema pobreza).   

Como encaminhamento para os casos relacionados na tabela 1, verifica-se a 
necessidade de revisão imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do 
Programa. 

 

2. Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a 
permanência no Programa por serem proprietárias de veículos. 

Pelas regras do Programa, verifica-se que não há impedimento de famílias beneficiárias 
serem proprietárias de veículos, desde que atendam aos critérios da renda.  

Por outro lado, considerando que o público alvo do Programa são famílias que vivem em 
situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178, 
considera-se que a propriedade de veículos acima de R$ 16 mil é um forte indicativo de 
que as famílias podem ter fornecido informações inverídicas de renda para ingressarem 
ou se manterem no Programa. 

Nesse sentido, foi realizado um cruzamento de dados dos beneficiários do PBF de 
Araripina/PE com a base de dados de propriedade de veículos do governo federal, para 
identificar famílias beneficiárias que podem estar fora do perfil para o recebimento de 
benefícios do Programa.  

Como resultado, por meio de amostra, foram identificadas 2.597 famílias beneficiárias 
com algum integrante familiar que possui a propriedade de pelo menos um veículo. 
Desse total, foram selecionadas como amostra aquelas famílias que possuíam veículos 
cujo somatório dos valores estava entre os trinta maiores. Em seguida, foram 
selecionadas onze famílias, de forma aleatória, com a finalidade de realizar inspeção e 
entrevista, cujo resultado está descrito na tabela 2, a seguir.  

Tabela 2 – Famílias Beneficiárias Proprietárias de Veículos. 
Nº de 

Ordem 
NIS Titular Veículo Valor (R$) 

Selecionado 
como Amostra 

Situação Encontrada 

1 ***481897** 

FIAT/STRADA 
WORKING 

12.955 
Sim 

A titular não foi localizada no 
momento da visita. GM/CORSA SEDAN 

PREMIUM 
14.928 

2 ***073286** 

FORD/FIESTA 13.095 

Sim 
A titular não foi localizada no 
momento da visita. 

I/SHINERAY XY 150 
GY 

3.622 

I/SHINERAY XY 150 
GY 

3.622 
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Nº de 
Ordem 

NIS Titular Veículo Valor (R$) 
Selecionado 

como Amostra 
Situação Encontrada 

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

3.894 

3 ***301367** 

YAMAHA/FACTOR 
YBR125 E 

3.486 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido os 
automóveis em tela. No entanto, 
informou que já foram vendidos 
para o seu vizinho, mas não 
transferiu ainda a propriedade 
dos veículos para o comprador. 

TOYOTA/COROLLA 
XLI16VVT 

19.700 

4 ***512147** 

YAMAHA/XTZ 125K 3.747 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido os 
automóveis em tela. No entanto, 
informou que já os vendeu para 
a sua irmã, mas não transferiu 
ainda a propriedade dos veículos 
para a compradora. 

VW/SAVEIRO 1.8 14.666 

HONDA/POP100 4.249 

5 ***206290** 

HONDA/CG 125 
TITAN KSE 

2.635 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, possuir a moto 
Honda/NXR150 Bros ES, que foi 
fotografada pela CGU, 
informando, adicionalmente, 
que as outras motos e o veículo 
já foram vendidos, sem, contudo, 
transferir a propriedade dos 
mesmos. 

YAMAHA/YBR 125K 2.352 

HONDA/NXR150 
BROS ES 

5.011 

FIAT/PALIO FIRE 10.193 

HONDA/CG 125 
TITAN KS 

2.389 

6 ***186034** 

HONDA/NXR150 
BROS KS 

4.893 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido esses 
veículos, mas que os mesmos 
pertencem ao irmão que é 
comerciante no município de 
Araripina. Os veículos 
encontram-se na residência do 
irmão da titular que foram 
fotografados quando da visita da 
CGU.  

HONDA/CG 150 
TITAN ES 

3.916 

FIAT/UNO MILLE 
FIRE 

9.746 

SUNDOWN/MAX 
125 SED 

2.261 

7 ***771258** 

FIAT/STRADA FIRE 15.110 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquiridos esses 
veículos. No entanto, a titular 
informou que o veículo 
Fiat/Strada Fire se encontra na 
oficina para ser vendido e a moto 
Yamaha/Ybr125 Factor K1 
encontrava-se na residência da 
titular no momento da entrevista 
e foi fotografada pela CGU. 

YAMAHA/YBR125 
FACTOR K1 

4.879 

8 ***052924** 

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

3.609 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquirido duas 
motos, uma em nome do esposo 
e outra que foi transferida para 
outra pessoa. As outras três 
motocicletas a titular não 
confirmou a propriedade das 
mesmas, embora conste no 
sistema Renavam como de 
propriedade da beneficiária do 
PBF.  

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

4.028 

HONDA/CG 125 FAN 3.050 

HONDA/CG 150 
TITAN KS 

2.930 

HONDA/CG 125 FAN 
KS 

4.804 

9 ***850411** 

FIAT/UNO MILLE 
FIRE 

10.703 

Sim 
A titular não foi localizada no 
momento da visita. HONDA/CG 125 FAN 2.630 

HONDA/BIZ 125 KS 4.220 
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Nº de 
Ordem 

NIS Titular Veículo Valor (R$) 
Selecionado 

como Amostra 
Situação Encontrada 

10 ***746580** 

HONDA/BIZ 125 KS 4.220 

Sim 
A titular não foi localizada no 
momento da visita. 

HONDA/CG 125 FAN 
ES 

4.956 

YAMAHA/YBR125 
FACTOR K1 

4.879 

HONDA/CG 150 
TITAN ES 

3.241 

11 **789495** 

HONDA/CG 150 
TITAN KS 

3.168 

Sim 

A titular confirmou, na 
entrevista, ter adquiridos esses 
veículos. No entanto, a titular 
informou que no momento atual 
só possui a motocicleta, embora 
já tenha adquirido o veículo Fiat 
Palio ELX.  

FIAT/PALIO ELX 13.477 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas ao Sistema RENAVAM c) 
Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra; d) Registro Fotográfico dos veículos dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no 
município de Araripina/PE, constantes de amostra. 

Essa situação aponta para a necessidade de realização de uma reavaliação da condição 
de beneficiários do Programa.  

3. Família beneficiária do Programa Bolsa Família identificada 
com composição familiar incorreta ou desatualizada. 

Quando a família tem composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro 
Único, tal divergência pode impactar tanto na sua condição de elegibilidade ao 
Programa, quanto no valor do benefício a ser recebido. 

Assim, foi identificada divergência quanto à composição familiar dos beneficiários da 
tabela 3 a seguir. A inserção correta dessas pessoas pode alterar a condição de 
beneficiário do Programa Bolsa Família:  

Tabela 3 – Inconsistências na Composição Familiar. 

NIS 

Renda per 
capita 
declarada 
no 
CadÚnico 
(R$) 

Renda per 
capita 
informada 
na visita 
(R$) 

Situação encontrada Amostra 

***019382** 31 - 

A responsável familiar declarou na 
última atualização cadastral três 
integrantes e renda per capita de R$ 
31. Por meio da visita constatou-se 
que a beneficiária não reside mais 
com o cônjuge constante do 
Cadastro Único. Encontra-se 
atualmente residindo com novo 
cônjuge e mais três filhos. Portanto, 
a nova composição familiar é de 
cinco pessoas. 

Saques em outros 
Estados/Municípios 
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***206290** 4 - 

A responsável familiar declarou na 
última atualização cadastral três 
integrantes e renda per capita de R$ 
4. Por meio da visita, constatou-mais 
duas pessoas residindo com a 
respectiva titular. Portanto, residem 
atualmente cinco componentes 
familiares ao invés de três.  

Veículos 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ; 
c) Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra;  

De acordo com as informações extraídas da tabela 3, a seguir, relaciona-se o seguinte: 

a) NIS titular ***019382**: apresenta divergência na composição familiar declarada na 
vistoria realizada pela CGU com a registrada no Cadastro Único. Adicionalmente, a 
titular apresenta indícios de renda incompatível com o padrão de vida encontrado na 
vistoria realizada pela CGU, pois, conforme informações da titular o atual cônjuge 
recebe renda por trabalhar na fábrica de gesso do irmão que funciona nas dependências 
da residência da beneficiária. 

b) NIS titular ***206290**: apresenta divergência na composição familiar declarada na 
vistoria realizada pela CGU com a registrada no Cadastro Único. Adicionalmente, 
verificou-se que a titular reside em sítio incompatível com o padrão de renda para o 
Programa Bolsa Família, conforme verificado em registro fotográfico da CGU. Por fim, a 
beneficiária confirmou ser proprietária de uma motocicleta Honda NXR150 Bros ES 
(2008/2008), e que vendeu duas outras motos Honda/CG 125 Titan KSE (2003/2004) e 
Yamaha/YBR 125 K (2005/2005) e um veículo Fiat/Pálio Fire (2003/2004). 

Portanto, para esses casos, é essencial, o aprofundamento da confirmação do 
atendimento ao critério de elegibilidade do PBF pelo gestor municipal, além da 
atualização das informações dessas famílias no Cadastro Único. 

4. Subdeclaração na última atualização cadastral de famílias 
beneficiárias do PBF dos rendimentos provenientes de vínculo 
empregatício com a Prefeitura Municipal de Araripina/PE. 

Com vistas a identificar a possível existência de servidores públicos no município de 
Araripina/PE que, sendo beneficiários do Programa, pertencem a grupos familiares com 
renda per capita mensal incompatível com a legislação pertinente, foi solicitada a Folha 
de Pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2019 (servidores 
ativos, servidores inativos, bem como aqueles pagos com recursos do Fundo Municipal 
de Saúde), realizando-se, então, o cruzamento das informações contidas nesse 
documento com aquelas registradas nas bases de dados do Cadastro Único e da Folha 
de Pagamento do PBF, referentes ao mês de maio de 2019.  

A execução de tal procedimento identificou a existência de famílias beneficiárias com, 
pelo menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de 
Araripina/PE, cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo (R$ 499), 
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limite estabelecido para permanência no Programa, conforme Portaria nº 617/MDS, de 
11.08.2010.  

Como resultado, constatou-se que quinze famílias beneficiárias estão recebendo os 
benefícios do Programa em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação 
pertinente, tendo em vista que a renda familiar calculada, ao se considerar a 
remuneração de maio de 2019, supera a regra de permanência do Programa (meio 
salário mínimo per capita). Ressalte-se que, em todos os casos em questão, a data da 
última atualização cadastral é posterior à data do início do vínculo com a Prefeitura, o 
que se constitui em indício de que houve subdeclaração de renda por parte das famílias 
beneficiárias relativamente aos rendimentos provenientes do mencionado vínculo. 

 

Tabela 4 – Famílias Beneficiárias com Subdeclaração de Renda Per Capita. 

NIS Titular 

Última 
Atualização 
(de acordo 

com o 
Cadastro 

Único) 

Data da 
admissão no 

serviço 
Público (de 
acordo com 

FOPAG) 

Nº 
Membros 

Família 

Renda Fam. 
Per Capita 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Salário 

Bruto 

Titular  

(Folha 
Pagto. Pref.)  

(R$)  

Renda 

Fam.  

Per capita  

Apurada 

Cruzamen
to  

(R$)  

***365026** 20.12.2017 08.02.1988 1 2 4.791 4.791 

***590536** 30.09.2018 23.03.1994 1 4 3.029 3.029 

***439581*** 21.11.2018 11.05.2007 1 0 2.826 2.826 

***590528** 20.12.2017 25.03.1994 1 0 1.248 1.248 

***478528** 01.10.2018 07.05.2007 1 66 1.130 1.130 

***449566** 30.09.2018 16.04.2008 1 0 1.098 1.098 

***067401** 29.03.2019 11.03.2019 1 0 1.200 1.200 

***162952** 30.09.2018 11.05.2007 4 91 3.544 886 

***548034** 30.09.2018 15.05.2017 3 77 2.543 848 

***200790** 01.10.2018 07.07.2014 2 16 1.594 797 

***479704** 30.09.2018 11.05.2007 2 29 1.464 732 

***057078** 09.12.2017 11.05.2007 4 12 2.398 600 

***191262** 09.12.2017 10.04.2007 2 25 1.130 565 

***555412** 12.07.2016 18.03.1994 1 33 1.248 1.248 

***267459** 30.09.2018 01.06.2007 2 20 1.495 748 

***330355** 26.02.2019 01.02.2019 3 106 1.500 500 

-* 29.01.2019 15.01.2019 1 0 998 998 

Fonte: Cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de maio de 2019, da Folha de Pagamento do 
PBF de maio de 2019 e da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de maio de 2019. 

Adicionalmente, cumpre observar o seguinte: 

a) Titular CPF ***.558.504-**: No cruzamento realizado, a titular consta como servidora 
da Secretaria de Saúde do município de Araripina/PE, no cargo de auxiliar de serviços 
gerais, além de beneficiária do PBF. No entanto, não foi identificado o NIS da mesma;  
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b) Titular CPF ***.875.884-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Ouricuri/PI, além de constar como servidora municipal de 
Araripina/PE, no cargo de Professora, na Secretaria de Educação de Araripina, com data 
de admissão de 15.05.2017, percebendo proventos de R$ 2.543. Adicionalmente, consta 
informações do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita de R$ 
23, três membros cadastrados e sua última data de atualização do PBF é de 01.10.2018; 

c) Titular CPF ***.639.395-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Crato/CE, além de constar como pensionista do Fundo 
Previdenciário de Araripina da Câmara Municipal de Araripina/PE, com data de admissão 
de 01.10.2014, percebendo proventos de R$ 1.336. Adicionalmente, consta informações 
do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita de R$ 112, um 
membro cadastrado e sua última data de atualização do PBF é de 30.09.2018. 

Por fim, como encaminhamentos, verifica-se a necessidade de revisão imediata dos 
dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa em relação aos beneficiários 
supracitados. 

5. Famílias beneficiárias do PBF que possuem em sua 
composição servidores municipais, com renda per capita familiar 
superior ao limite permitido pela legislação para a permanência 
no Programa (art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010). 
 
Com vistas a identificar a possível existência de servidores públicos no município de 
Araripina/PE que, sendo beneficiários do Programa, pertencem a grupos familiares com 
renda per capita mensal incompatível com a legislação pertinente, foi solicitada a Folha 
de Pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2019 (servidores 
ativos, servidores inativos, bem com aqueles pagos com recursos do Fundo Municipal 
de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social), realizando-se, então, o 
cruzamento das informações contidas nesse documento com aquelas registradas nas 
bases de dados do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do PBF, referentes ao mês 
de maio de 2019. 
 
A execução de tal procedimento identificou a existência de famílias beneficiárias com, 
pelo menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de 
Araripina/PE e cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo  (R$ 499 
= R$ 998/2), limite estabelecido pelo artigo 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010 para 
permanência no Programa. 
 
Como resultado, constatou-se que 54 famílias beneficiárias, elencadas na tabela a 
seguir, estão recebendo os benefícios do Programa em desacordo com as regras 
estabelecidas pela legislação pertinente, tendo em vista que a renda familiar calculada 
ao se considerar a remuneração de maio de 2019 supera de meio salário mínimo. 
Ressalte-se, entretanto, que em todos os casos em questão, o início do vínculo com a 
Prefeitura é posterior à última atualização cadastral.  
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Tabela 5 – Famílias Beneficiárias contendo servidores municipais. 

NIS Titular 

Última 
Atualização 
(de acordo 

com o 
Cadastro 

Único) 

Data da 
admissão no 

serviço 
Público (de 
acordo com 

FOPAG) 

Nº 
Membros 

Família 

Renda Fam. 
Per Capita 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Salário 

Bruto 

Titular 

(Folha 

Pagto. Pref.) 

(R$) 

Renda 

Fam. 

Per capita 

Apurada 

Cruzamen

to 

(R$) 

***102425** 06.02.2019 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

***480264** 02.10.2018 05.04.2019 1 74 1.918 1.918 

***051396** 22.03.2017 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

***252443** 21.01.2019 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

***651924** 29.07.2017 02.01.2018 1 468 1.861 1.861 

***640461** 09.12.2017 01.03.2018 1 78 1.861 1.861 

***738858** 01.10.2018 02.05.2019 1 28 1.854 1.854 

***187284** 09.12.2017 02.05.2019 1 0 1.854 1.854 

***647534** 22.06.2018 01.03.2019 1 0 1.600 1.600 

***565134** 15.06.2017 11.03.2019 1 16 1.500 1.500 

***680601** 01.10.2018 01.02.2019 1 0 1.500 1.500 

***171819** 01.10.2018 22.01.2019 2 25 2.700 1.350 

***593489** 01.10.2018 01.03.2019 1 41 1.200 1.200 

***507061** 27.11.2018 01.04.2019 1 100 1.200 1.200 

***645744** 11.04.2018 01.04.2019 1 100 1.200 1.200 

***843650** 01.10.2018 01.04.2019 1 200 1.200 1.200 

***442647** 01.10.2018 01.04.2019 1 318 998 998 

***716374** 30.09.2018 01.04.2019 1 234 998 998 

***980146** 01.10.2018 13.03.2019 1 8 998 998 

***000470** 19.12.2017 13.03.2019 2 33 1.996 998 

***031654** 01.10.2018 13.03.2019 1 62 998 998 

***004482** 09.12.2017 01.04.2019 1 37 998 998 

***565159** 13.12.2016 01.04.2019 1 10 998 998 

***833177** 18.05.2016 02.05.2019 1 0 965 965 

***308680** 01.10.2018 08.04.2019 2 50 1.918 959 

***196547** 30.09.2018 05.03.2018 2 30 1.918 959 

***229119** 01.10.2018 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***640461** 30.09.2018 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***869471** 28/02/2019 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***766315** 25.02.2019 01.04.2019 2 0 1.918 959 

***253928** 30.03.2016 01.04.2019 2 8 1.918 959 

***132930** 30.09.2018 02.05.2019 2 60 1.854 927 

***564642** 23.05.2017 02.01.2018 2 162 1.440 720 

***563584** 30.09.2018 02.05.2019 2 0 1.404 702 

***845197** 21.02.2019 01.04.2019 3 0 1.918 639 

***749504** 13.02.2019 01.04.2019 3 33 1.918 639 

***466164** 30.09.2018 08.04.2019 3 50 1.918 639 

***107334** 28.02.2019 01.04.2019 3 0 1.918 639 
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NIS Titular 

Última 
Atualização 
(de acordo 

com o 
Cadastro 

Único) 

Data da 
admissão no 

serviço 
Público (de 
acordo com 

FOPAG) 

Nº 
Membros 

Família 

Renda Fam. 
Per Capita 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Salário 

Bruto 

Titular 

(Folha 

Pagto. Pref.) 

(R$) 

Renda 

Fam. 

Per capita 

Apurada 

Cruzamen
to 

(R$) 

***749789** 20.12.2018 01.04.2019 3 0 1.918 639 

***490894** 01.10.2018 01.04.2019 3 22 1.918 639 

***252728** 18.10.2018 01.04.2019 3 5 1.918 639 

***018142** 21.03.2019 01.04.2019 3 46 1.918 639 

***525441** 30.09.2018 01.04.2019 3 2 1.918 639 

***287603** 30.09.2018 01.04.2019 3 91 1.918 639 

***020113** 01.10.2018 01.04.2019 3 5 1.918 639 

***019012** 19.12.2017 01.04.2019 3 16 1.918 639 

***793678** 19.12.2017 13.03.2019 3 52 1.918 639 

***140713** 30.09.2018 13.03.2019 3 55 1.918 639 

***748968** 30.09.2018 13.03.2019 3 0 1.918 639 

***426152** 01.10.2018 01.02.2019 3 52 1.861 620 

***117115** 09.12.2017 01.04.2019 2 156 1.200 600 

***252400** 28.06.2018 01.04.2019 2 156 1.200 600 

***042504** 09.12.2017 15.01.2019 2 43 1.134 568 

***036198** 19.10.2018 01.02.2019 3 133 1.500 500 

-* 28.01.2019 01.04.2019 1 0 1.918 1.918 

Fonte: Cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de maio de 2019, da Folha de Pagamento do 
PBF de maio de 2019 e da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de maio de 2019. 

Adicionalmente, cumpre ressaltar o seguinte: 

a) Titular CPF ***.444.944-**: No cruzamento realizado, a titular consta como servidora 
da Secretaria de Educação do município de Araripina/PE, no cargo de Professora Ensino 
Fundamental I, além de beneficiária do PBF. No entanto, não foi identificado o NIS da 
titular; 

b) Titular CPF ***.251.153-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Campos Sales/CE, além de constar como servidora municipal de 
Araripina/PE, no cargo de Auxiliar de Apoio, na Secretaria de Saúde de Araripina, com 
data de admissão de 08.05.2019, percebendo proventos de R$ 805. Adicionalmente, 
consta informações do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita 
de R$ 70, um membro cadastrado no Programa e sua última data de atualização do PBF 
é de 01.10.2018; 

c) Titular CPF ***.247.884-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Simões/PI, além de servidora municipal de Araripina/PE, no cargo 
de Professora Ensino Fundamental I, com data de admissão em 01.02.2019 e 
percebendo proventos de R$ 2.500. Adicionalmente, consta informações do Cadastro 
Único da titular que a beneficiária possui renda per capita de R$ 50, um membro 
cadastrado e sua última data de atualização do PBF é de 24.01.2019; 
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d) Titular CPF ***.330.003-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é 
beneficiária do PBF de Ouricuri/PE, além de servidora municipal de Araripina/PE, no 
cargo de psicóloga, com data de admissão em 01.04.2019 e percebendo proventos de 
R$ 1.918. Adicionalmente, consta informações do Cadastro Único que a beneficiária 
possui renda per capita de R$ 62, um membro cadastrado e sua última data de 
atualização do PBF é de 15.02.2019. 

Ressalte-se que, para esses casos, não foi evidenciada a ocorrência de dolo, 
considerando que esses beneficiários atualizaram o Cadastro Único antes do início do 
vínculo com a Prefeitura. 

Como encaminhamentos para o caso da tabela 5, verifica-se a necessidade de revisão 
imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, tendo em vista 
que a renda apurada ultrapassa meio salário mínimo, limite máximo para a permanência 
no Programa, de acordo com o art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010.  

6. Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços 
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no 
Cadastro Único. 

De um total de 31 famílias selecionadas na amostra, quinze delas não foram localizadas 
nos endereços registrados no Cadastro Único, por estarem viajando, por não atenderem 
no endereço informado, por não mais residirem no local indicado, ou, conforme 
situações relacionadas no quadro abaixo: 

Quadro 1 – Famílias Beneficiárias Não Localizadas. 
Código 

Familiar 
NIS do 
Titular 

Situação Encontrada Amostra 

***43285** 
 
***518176** 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança informou que a titular reside no Rio Grande do Sul.  

Saques 

***961707** 

 
 
***945717** 

 

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). O 
Agente Comunitário de Saúde, CPF ***.522.054-**, informou 
que a titular viajou para Petrolina/PE ou Mato Grosso. 

Saques 

***793017** 

 
 
***598104** 

 

O titular não foi localizado no endereço registrado no 
Cadastro Único. Segundo informações da Sra. CPF, 
***.230.914-**, o beneficiário encontra-se em Santa 
Catarina na plantação e colheita de cebola.  

Saques 

***593766** 

 
 
 
***902967** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde, 
CPF ***.414.944-**, a titular não mais reside em Araripina, 
morando atualmente em Santa Catarina, desde o início do 
exercício de 2019. 

Saques 

***761045** 
 
***181854** 

 

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De Saques 
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Código 
Familiar 

NIS do 
Titular 

Situação Encontrada Amostra 

acordo com informações do Sr. I.S da S., a titular atualmente 
encontra-se residindo em Santa Catarina.  

***332045** 

 
 
***357932** 

 

A família beneficiária não foi localizada no endereço 
registrado no Cadastro Único. (casa fechada). A vizinhança 
não tem conhecimento da titular residir nesse endereço.  

Saques 

***072595** 

 
 
***645748** 

 

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no 
endereço informado pela titular no Cadastro Único devido a 
não constar essa residência na localidade informada pela 
beneficiária.  

Saques 

***460357** 

 
 
***567927** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança informou que a titular não reside mais nesse 
endereço. 

Saques 

***074175** 

 
 
 
***285103** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde, 
CPF nº ***.523.314-**, a titular encontra-se residindo 
atualmente em Mato Grosso.  

Saques 

***680539** 

 
 
 
***210503** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde, 
CPF nº ***.472.544-**, a titular encontra-se residindo há seis 
anos no município de Sorriso, estado do Mato Grosso. 

Saques 

***167707** 

 
 
 
***972934** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações da sua mãe, CPF nº ***.537.774-**, 
a titular encontra-se, no momento em Mato Grosso, devendo 
retornar em novembro para Araripina.  

Saques 

***265646** 

 
 
***481897** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança não tinha conhecimento da titular residir nesse 
endereço.  

Veículos 

***821810** 

 
 
 
***073286** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De 
acordo com informações do ACS, CPF nº ***.967.874-68, a 
titular reside e trabalha atualmente em Petrolina/PE. 

Veículos 

***776633** 

 
 
***850411** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A 
vizinhança não tinha conhecimento da titular residir nesse 
endereço.  

Veículos 

***942538** 

 
 
 
***746580** 

 

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no 
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). 
Segundo informações da Sra. D.A., sua vizinha, a titular não 
se encontrava no momento da visita, pois costuma estar 
presente nesse endereço nos finais de semana.  

Veículos 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Amostra de beneficiários do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Araripina/PE, e) Registro Fotográfico das residências dos beneficiários do 
Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes de amostra. 
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Ressalta-se que foram adotadas várias estratégias para tentar localizar essas famílias, 
incluindo entrevistas com os vizinhos e solicitação de ajuda da gestão municipal do 
Programa e aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  

Como encaminhamento, considerando que algumas dessas famílias possuem indícios de 
renda incompatível com o Programa, sua localização é essencial para a confirmação do 
atendimento ao critério de elegibilidade pelo gestor municipal.  

7. Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes 
dos locais de residência das famílias beneficiárias. 

De um total de vinte famílias selecionadas na amostra de saques em Estados/Municípios 
diferentes de seu endereço/cadastro, nove delas foram localizadas e entrevistadas, 
tendo informado que realizaram saques em outros Estados/Municípios ou que 
desconhecem ter realizado esses saques, conforme situações relacionadas no quadro a 
seguir.  

Ressalte-se que onze famílias beneficiárias não foram localizadas nos endereços 
registrados no Cadastro Único, por estarem viajando, por não atenderem no endereço 
informado, ou por não mais residirem no local indicado, conforme relatado no item 6 
desse relatório. 

Quadro 2 – Saques em outras Cidades/Estados diferentes do município da família 
beneficiária do Programa. 

Código 
Familiar 

NIS Titular 
Situação Encontrada 

***638894** 

 

 
***482987** 

 

O titular do benefício confirmou ter realizado dois saques em Santa 
Catarina, quando ficou por volta de dois meses na safra de colheita de 
cebolas em Ituporanga/SC. Entretanto constam onze saques realizados 
no período de 22.03.2018 a 24.01.2019 neste município. 

***148335** 

 

 

***606419** 

 

A titular do benefício informou que desconhece ter realizado saques em 
outro município/Estado, pois nunca fez retiradas fora do seu município, 
embora constem dez saques efetuados pelo beneficiário no município de 
Ituporanga/SC no período de 03.05.2018 a 30.01.2019.  

***776597** 

 

 

***185640** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado saques em São José/SC. 
Justificou ter residido três meses com o irmão que fraturou a perna, 
portanto, informou ter realizado três saques no supracitado município. 
Entretanto constam doze saques realizados no período de 04.04.2018 a 
30.1.2019 neste município. 

***580699** 

 

 

***172151** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado doze saques em São 
José/SC. Justificou ter residido nesse município por um ano e dois meses. 
Os saques coincidem com as informações dos sistemas do PBF. 

***033205** 

 

 
***904554** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado doze saques em São 
José/SC. Justificou ter residido nesse município por um ano e três meses. 
Os saques coincidem com as informações dos sistemas do PBF. 

***447471** 

 

***745184** 

 
A titular do benefício confirmou ter realizado saques em Sapezal/MT. 
Justificou que foi a esse município para arranjar emprego, residiu 
durante o período de setembro/2018 a março/2019. No entanto, não 
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tendo obtido sucesso, retornou para Araripina/PE. Entretanto foram 
evidenciados doze saques no período de 02.03.2018 a 30.1.2019 neste 
município. 

***085645** 

 
 
***325401** 

 

A titular do benefício informou que desconhece ter realizado saques em 
outro município/Estado, pois nunca fez retiradas fora do seu município, 
embora constem doze saques efetuados no município de Corumbá/MT, 
no período de 21.02.2018 a 24.01.2019, em nome da respectiva 
beneficiária. 

***614437** 

 
 
***019382** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado saques em Corumbá/MT. 
Justificou estar acompanhando o cônjuge que estava trabalhando nesse 
município no período de um ano. Os sistemas de informação apontam 
doze saques de 23.02.2018 a 28.01.2019.  

***065282** 

 
 
***967683** 

 

A titular do benefício confirmou ter realizado quatro saques no 
município de Sorriso/MT. Justificou que acompanhou um amigo que a 
levou para morar nesse município por quatro meses. Entretanto os 
sistemas do BPF apontam doze saques de 28.02.2018 a 31.01.2019 neste 
município. 

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ; 
c) Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes 
de amostra no município de Araripina/PE, constantes de amostra. 

Diante dos fatos apresentados, é necessário que os gestores se certifiquem da 
regularidade no Cadastro Único e/ou da folha de pagamento dos beneficiários 
supracitados. 

Parte 2 – Gestor Local 
Embora tenham sido verificadas situações que demandam ações corretivas por parte do 
gestor local, não foram constatados achados de competência municipal. 
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CONCLUSÃO 

No que concerne às verificações realizadas pela CGU relativas às 31 famílias beneficiárias 
da amostra, obteve-se o seguinte resultado:  

Tabela 6 – Resultado das Famílias da Amostra. 

Tipo da Amostra 

Nº total 
de 

famílias da 
amostra 

 

Nº famílias - confirmada 
irregularidade 

Nº famílias 
não 

localizadas 

Nº famílias sem 
evidências de 

irregularidades Indicativo de 
cancelamento 

Sem indicativo 
de 

cancelamento 

Propriedade de 
Veículos 

11 7 0 4 0 

Saques em outros 
Estados/Municípios 

20 1 0 11 8 

Total 31 8 15 8 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação de parte dos recursos 
federais recebidos pelo município de Araripina/PE, relativos ao Programa Bolsa Família, 
não está em total conformidade com os normativos e exige providências de 
regularização por parte dos gestores federal e municipal, considerando as situações 
tratadas nos itens específicos deste Relatório. 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, 
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos 
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado: 

a) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com indícios de renda 
per capita superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa. 

Os beneficiários do PBF selecionados possuem indícios de renda incompatível com a 
legislação do Programa, apurada na visita da CGU, necessitando de adoção de 
providências por parte do Poder Público. 

b) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com indícios de renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por 
serem proprietárias de veículos. 

As famílias beneficiárias do PBF selecionadas possuem veículos de valores acima de R$ 
16 mil, necessitando de reavaliação da condição de beneficiários do Programa. 

c) Família beneficiária do Programa Bolsa Família identificada com composição familiar 
incorreta ou desatualizada. 
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As famílias do PBF selecionadas possuem divergência de integrante familiar, 
necessitando adoção de providências do Poder Público para promover atualização das 
informações no Cadastro Único. 

d) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família compostas por servidores 
municipais da Prefeitura de Araripina/PE com informação de renda desatualizada no 
Cadastro Único. 

Os beneficiários do PBF selecionados possuem pelo menos um membro com vínculo 
empregatício junto à Prefeitura Municipal de Araripina/PE, com renda per capita 
familiar subdeclarada ou superior ao limite para permanência no Programa, em 
desacordo com as regras da legislação em vigor, necessitando adoção de providências 
do Poder Público para revisão das informações do Cadastro Único e dos benefícios do 
Programa. 

e) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família não localizadas nos endereços 
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no Cadastro Único. 

Os beneficiários do PBF selecionados não foram localizados nos endereços constantes 
do Cadastro Único, necessitando adoção de providências do Poder Público para 
confirmação do atendimento de elegibilidade das famílias. 

f) Saques de benefícios do Programa Bolsa Família realizados em outros 
Estados/Municípios cujos beneficiários não foram localizados e/ou as famílias 
localizadas desconhecem a realização de saques em outras praças/municípios 
diferentes do município ondem residem. 

Diante de todo o exposto, vê-se que os objetivos do programa não vêm sendo 
alcançados de forma satisfatória, fato que impacta diretamente o atendimento da 
população. 
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ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

Achados n° 1 a 7 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SDS/PMA n.º 93/2019, de 16.10.2019, encaminhado por mensagem 
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte 
manifestação: 

“Depois de acatada análise ao relatório preliminar formado a partir das informações 
extraídas das bases oficiais do governo federal, da própria base de dados do Cadastro 
Único, da folha de pagamento do PBF e da PMA (entre outros documentos), e da 
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações por eles declaradas, 
esclarecemos que, iremos proceder às revisões imediatas dos dados do Cadastro Único 
e benefícios do programa, reavaliação da condição de beneficiário, atentando para a 
condição de elegibilidade do PBF, buscas e localizações das famílias com endereços 
incorretos e saques em cidades diferentes do endereço de residência, de modo a, 
atualizar e revisar os benefícios dessas famílias, bem como, nos certificaremos quanto a 
regularidade no Cadastro Único/ folha de pagamento das famílias apontadas no item 5 
do respeitável relatório preliminar, prezando por uma análise que identifique outros 
casos semelhantes, caso existentes.  

No entanto, é importante acrescentar que apesar da gestão municipal do cadastro único 
ser responsável pela integridade e veracidade dos dados das famílias cadastradas, essas 
famílias podem declarar no momento do seu cadastro os dados que quiserem informar, 
devendo o entrevistador e digitador fazer inserir no cadastro exatamente as mesmas 
informações declaradas. Somente se o profissional verificar no momento da entrevista 
que há indícios de informações inverídicas é que de imediato àquela família será visitada 
para confirmação dos dados informados, além disso, no momento da entrevista, o 
atendente pode solicitar que o responsável familiar assine um termo de 
responsabilidade adicional. Não sendo assim, as visitas ocorrem periodicamente, com 
famílias indicadas pelo próprio governo, decorrente de denúncias, ou com famílias que 
vieram alterar os dados do cadastro. Essas visitas são realizadas dentro do que é 
humanamente possível, pois possuímos em Araripina 16.312 (dezesseis mil trezentas e 
doze) famílias beneficiárias do PBF (dados de agosto de 2019), e contamos com uma 
equipe de 11 (onze) digitadores, 04 (quatro) entrevistadores e 01 assistente social, 
restando impossível o controle exato de todos os cadastros.  

Logo, frisamos que, todas as informações e dados inseridos no cadastro são de exclusiva 
reponsabilidade da família.  
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Quanto a atualização cadastral apontada no tópico 4 do respeitável relatório preliminar, 
é imprescindível a análise da legislação, já que a Portaria n° 177/2011 MDS, no art. 2°, 
IX, X e XI regulamenta a validade, atualização e revalidação do cadastro, permitindo um 
período de dois anos para inclusão ou modificação de informações, mesmo tema é 
tratado pelo Decreto n° 6.135/07, art. 7º.  

Ademais, no que se refere à renda per capita o Decreto n° 5.209/04, em art. 21, § 1º, 
afirma:  

‘Art. 21. A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter temporário 
e não gera direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para recebimento de 
tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada período de dois anos.  

§ 1o Sem prejuízo do disposto nas normas de gestão de benefícios e de 
condicionalidades do Programa Bolsa Família, a renda familiar mensal per capita fixada 
no art. 18, no período de que trata o caput, poderá sofrer variações sem que o fato 
implique o imediato desligamento da família beneficiária do Programa.  

As variações as quais o texto legal acima se refere, são tratadas na Portaria 617, art. 6º, 
§ 1º e Decreto n° 6.135/07, art. 4°, II, a, e são as situações chamadas de regra de 
permanência, que nada mais é que um instrumento do PBF para dar segurança aos (às) 
beneficiários (as). Quando a renda sobe para até meio salário mínimo por pessoa, as 
famílias podem ficar mais dois anos no Bolsa Família, desde que atualizem 
voluntariamente as informações no Cadastro Único.’ 

A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Administração deste município sempre 
estiveram cientes da importância da manutenção e atualização dos dados do Cadastro 
Único, solicitando, por meio dos ofícios SDS/PMA N° 93/2018 e SDS/PMA N° 018/2019 
(em anexo), a regularização de cadastros e cruzamentos de dados do PBF e folha de 
pagamento dos servidores municipais de Araripina – PE. Com isso, a gestão do programa 
iniciou cruzamento de dados e fiscalização interna, chegando a fazer bloqueio de 
benefício de alguns servidores. Segue em anexo, relatório de fiscalização interna e 
cruzamento de dados, e ainda, relação de servidores averiguados. Tal procedimento 
afasta qualquer dúvida quanto à tomada de providências para regularização dos 
cadastros. 

Comprometida com a necessidade de regular o funcionamento do PBF, após o 
recebimento de denúncias anônimas e informais, a Secretaria de Desenvolvimento 
Social confeccionou um relatório com possíveis irregularidades no PBF e Cadastro Único 
e encaminhou para o gabinete, que de imediato, solicitou ao presidente da Comissão 
Municipal de Inquéritos a tomada de providências em caráter de urgência, conforme 
Ofício n° 189/2019/GP, em anexo.  

Esclarecemos ainda que, o gestor municipal do Cadastro Único foi exonerado (Portaria 
de exoneração em anexo), e já estamos providenciando a substituição para que o (a) 
novo (a) gestor (a) se dedique a erradicação de irregularidades no Cadastro Único e 
PBF.” 
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Análise da equipe (Achados nº 1 a 3) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias da realização de tratativas para 
revisar e atualizar os dados do Cadastro Único dos beneficiários do PBF com a finalidade 
de corrigir, de imediato, as inconsistências apuradas que evidenciaram:  famílias que 
possuem renda atual incompatível com a legislação do Programa; famílias com 
propriedade de veículos acima de R$ 16 mil, com  indicativo de renda incompatível com 
a legislação do PBF, pois o público alvo do Programa são famílias que vivem em situação 
de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178; e famílias com 
composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro Único, impactando, na 
sua condição de elegibilidade e no valor do benefício a ser recebido. 

Análise da equipe (Achados nº 4 e 5) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa, reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
o seguinte: 

- O gestor disponibilizou, em anexo, Ofício SDS/PMA nº 018/2019, de 21.03.2019, da 
Secretária de Desenvolvimento Municipal, oficiando ao Gestor do CADUNICO e PBF para 
que: “efetue o cruzamento do Bolsa Família com a folha de pagamento dos servidores 
municipais.”. 

- Adicionalmente, foram disponibilizados Relatórios de Fiscalização interna do PBF, com 
datas de 08.07.2017 e 30.09.2019, informando que o gestor realizou procedimento de 
análise da folha de pagamento do PBF com o CadÚnico com a finalidade de identificar 
possíveis servidores recebendo o benefício do Programa. 

É importante destacar que o Relatório de Fiscalização, de 30.09.2019, informa que se 
verificou 164 servidores efetivos e dezoito contratados, de uma amostra analisada de 
1.058 servidores, recebendo o benefício do Programa, existindo, conforme os termos 
do citado Relatório, a possibilidade de existir ainda cerca de 220 servidores entre 
contratados e comissionados recebendo o benefício do bolsa família em diversas 
secretarias e sede do município de Araripina. Por fim, o Relatório ainda informa que o 
procedimento foi finalizado em 01.07.2019 e não mais retomado.  

Conclui-se, portanto, que, embora o gestor tenha realizado tratativas com a finalidade 
de identificar servidores públicos do município recebendo os benefícios do Programa, 
faz-se necessário que a Prefeitura dê prosseguimento às tratativas para realizar a revisão 
imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, e corrigir o que foi 
identificado no seu Relatório de Fiscalização, bem como o identificado na fiscalização 
realizada pela CGU, em que verificou-se a existência famílias beneficiárias recebendo os 
benefícios do Programa em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação, 
sendo quinze com indícios de subdeclaração de renda per capita superior a meio salário 
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mínimo por parte das famílias beneficiárias, relativamente aos rendimentos do vínculo 
com a Prefeitura e a existência de 154 famílias beneficiárias recebendo os benefícios do 
PBF com indícios de renda familiar superior a meio salário mínimo, onde o início do 
vínculo do servidor com a Prefeitura é posterior à última atualização cadastral.  

Análise da equipe (Achado nº 6) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias de ter realizado tratativas para 
efetivamente confirmar a localização das famílias beneficiárias do PBF nos endereços 
registrados no Cadastro Único, com a finalidade de confirmar o atendimento aos 
critérios de elegibilidade do Programa.  

Análise da equipe (Achado nº 7) 

Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões 
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da 
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se 
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias de ter realizado tratativas para 
confirmar os motivos dos beneficiários terem realizados saques em Municípios/Estados 
diferentes dos locais de residência das famílias beneficiárias, com a finalidade de 
corrigir, se for o caso, de imediato, as inconsistências apuradas, na fiscalização realizada 
pela CGU, referentes às famílias que possuem renda atual incompatível com a legislação 
do Programa. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Não há necessidade de 
preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos 
relatórios agregados, tendo 
em vista que as informações 
serão consolidadas no 
Relatório Agregador por 
município. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 

 

 

 

 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Não há necessidade de preparação do Resumo 
(highlight) em cada um dos relatórios 
agregados, tendo em vista que as informações 
serão consolidadas no Relatório Agregador por 
município. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Nacionais 

EPI - Equipamentos de Proteção Individual 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

PAR - Plano de Ação Articulada 

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 

Sinapi - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

TCU - Tribunal de Contas da União 
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INTRODUÇÃO 

Este Relatório faz parte do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF), Ciclo 06, e 
dentre os seus objetos, este se refere à verificação da regularidade na aplicação dos recursos 
e da situação da execução de 4 PAR/PAC – Obras (n° 05962/2013, n° 29850/2014, n° 
29849/2014 e n° 09336/2014), no município de Araripina/PE.  

A referida ação foi escolhida em virtude da sua representatividade dentre os recursos públicos 
transferidos ao município, tendo sido delimitado como período de exame, em princípio, o 
período de 2017 a maio de 2019. 

Como escopo dos trabalhos desenvolvidos, foram propostas as seguintes questões a serem 
respondidas: 

a) A contratação, o acompanhamento e o recebimento obedeceram às formalidades legais? 

b) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade? 
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c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor? 

d) A obra encontra-se paralisada, com risco de não atendimento de seus objetivos? 

Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira parte, 
constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, constarão os 
achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses achados que estão 
sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para conhecimento dos 
Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de Defesa do Estado para 
providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências 
corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das 
providências saneadoras a eles relacionadas. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  

1. Obra da Escola Sítio Batinga não concluída e atrasada, sem as 
devidas justificativas técnicas e jurídicas. 

O Plano de Ação Articulada (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada 
pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto n° 
6.094/2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para oferecer 
aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional. 
Objetiva melhorar as condições escolares e aprimorar o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino. 

O Plano de Ação Articulada – PAR n° 29850/2014 trata do financiamento para construção da 
Escola Sítio Batinga no valor de R$ 1.021.640,52. Foi realizado o processo Licitatório n° 
18/2014 - Concorrência N° 03/2014 para a sua construção, e assinado o Contrato n° 20/2014, 
em 02.09.2014, com a Construtora A M Engenharia e Construções - Eirelli, CNPJ n° 
16.655.610/0001-63, no valor de R$ 1.013.200,61. No entanto, em 21.01.2016, houve a 
rescisão do contrato com parte da obra já executada.  

Em 06.09.2017, lançou-se outro edital, o Processo Licitatório n° 24/2017 – Tomada de Preços 
n° 06/2017, a fim de concluir a construção da escola. Foi assinado o Contrato n° 37/2017, em 
01.11.2014, no valor de R$ 817.312,39, com a Construtora Andaluz LTDA-ME, CNPJ n° 
18.668.167/0001-90. 

Através da Solicitação de Fiscalização N° 05 – OBRAS foi pedido o contrato e seus aditivos, 
com os respectivos pareceres técnicos e jurídicos. Por meio do Ofício PMA/CGM N° 85/2019, 
a prefeitura apresentou os seguintes documentos: Contrato N° 37/2017, Primeiro Termo 
Aditivo, Segundo Termo Aditivo e Terceiro Termo Aditivo.  

Em visita realizada por este controle interno no dia 07.08.2019, verificou-se que a obra não 
está concluída. Conforme a Cláusula Décima Segunda do Contrato, o prazo de vigência é de 
nove meses, com o término previsto para 01.08.2018. Foi realizado o Primeiro Termo Aditivo 
em 25.07.2018 prorrogando o prazo do contrato por mais 120 dias (01.08.2018 a 28.11.2018). 
O Segundo Termo Aditivo firmado em 28.11.2018 prorrogou novamente por mais 120 dias 
(28.11.2018 a 27.03.2019). Posteriormente, assinou-se o Terceiro Termo Aditivo em 
27.03.2019 prorrogando o prazo do contrato por mais 120 dias (27.03.2019 a 25.07.2019). 
Contudo, não foram localizados os documentos e as justificativas que embasassem tais 
atrasos e prorrogações. 

Conforme o último Boletim de Medição apresentado (N° 04), período 22.03.2019 a 
01.06.2019, e considerando o remanescente da obra contratada no valor de R$ 817.312,39, 
foram executados apenas 19,22% da segunda licitação. 
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O art. 57 da Lei N° 8.666/93 informa as situações passíveis de prorrogações. A prorrogação 
deve ser motivada no processo e ratificada pela autoridade competente. O fiscal do contrato 
deve registrar os fatos ensejadores do atraso no Diário de Obras. 

A não conclusão da obra e seus atrasos priva a população do acesso aos serviços da escola, 
prejudicando o planejamento plurianual das políticas de educação e a melhoria das condições 
escolares. Além disso, o item 17.4 do contrato determina que o atraso injustificado sujeita a 
contratada à multa, a qual será descontada dos pagamentos devidos, ou quando for o caso, 
cobrado judicialmente. A execução das obras em sua tempestividade põe em ação o Plano de 
Ações Articuladas (PAR) para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento de Educação 
Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino, e evita dispêndios financeiros relacionados às 
recontratações, aos distratos, à atualização de valores, etc. 

2. Funcionários da obra da Escola Sítio Batinga sem vínculos com a 
construtora vencedora da licitação. 

Em visita realizada à obra no dia 07.08.2019 observou-se a presença de oito funcionários 
trabalhando no local. Em consulta ao sistema do Cadastro Nacional de Informações Nacionais 
(CNIS), referência do mês de agosto de 2019, apenas dois funcionários tinham vínculos 
empregatícios com a empresa vencedora da licitação - Construtora Andaluz LTDA CNPJ 
18.668.167/00001-90: 

Quadro 1 - Funcionários da Escola Sítio Batinga no local da obra. 

CPF CNIS 

***.555.844-** Vínculo: Construtora Andaluz LTDA desde 03.01.2017 

***.235.204-** Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA 

***.871.914-** Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA 

***.511.474-** Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA 

***.674.244-** Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA 

***.635.624-** Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA 

***.475.114-** Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA 

***.920.934-** Vínculo: Construtora Andaluz LTDA desde 01.06.2018 

Fonte: Extrato previdenciário – CNIS. 

Verificou-se também um veículo estacionado dentro da obra, com um adesivo na porta do 
carro de outra empresa, a Construtora São Bento LTDA, CNPJ: 28.329.711/0001-23. O veículo 
Fiat/Strada placa P*R 0**0 pertence a pessoa de CPF ***.749.323-**, que é responsável pela 
empresa Zabele Calçados CNPJ 32.454.614/0001-30. O funcionário de CPF ***.871.914-**, 
que estava na obra no momento da fiscalização, está vinculado a Construtora São Bento LTDA, 
conforme verificado no CNIS. 

Figura 01 – Placa na obra da construtora 
vencedora da licitação 

Figura 02 – Funcionários trabalhando no local 
da obra 
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Figura 03 – Carro estacionado dentro da 
obra 

Figura 04 – Adesivo do carro com logomarca 
de outra empresa 

  

Fonte: Registro fotográfico da visita realizada no dia 
07.08.2019. 

Fonte: Registro fotográfico da visita realizada no dia 
07.08.2019. 

As duas construtoras Andaluz LTDA e São Bento LTDA possuem o mesmo sócio e o mesmo 
contador, quais sejam, CPF ***-591.624-** e ***.620.378-**, respectivamente. 

Vale ressaltar que, no cotejamento dos comprovantes de pagamento, os valores existentes 
nas quatro notas fiscais apresentadas possuem o mesmo valor dos quatro boletins de 
medição. No entanto, nos extratos bancários, os débitos são de valores diferentes aos da 
medição e das notas fiscais, de forma que não foi possível identificar a origem dessas 
divergências: 

Tabela 1 – Comparativo dos valores dos Boletins x Notas Fiscais x Débito Bancário. 

Boletins de 
Medição - BM 

Valor do BM NF Valor da NF NF sem ISS 
Débitos na conta 

corrente 

01 51.537,75 112 51.537,75 48.960,86 48.703,17 

02 25.493,70 118 25.493,70 24.219,01 24.091,55 

03 37.766,29 128 37.766,29 35.877,98 35.689,15 

04 42.287,92 134 42.287,92 40.173,52 38.545,44 

Fonte: Boletins de Medição N° 01, 02, 03 e 04; Notas Fiscais N° 112, 118, 128 e 134; Extratos bancários da conta 
corrente n° 23685-3. 
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Observa-se no item 5.9 do Contrato N° 37/2017 que há a proibição de subcontratar os serviços 
contratados. O item 19.1 informa que a contratada não poderá subempreitar os serviços, no 
todo ou em parte, sob penda de rescisão do contrato. Em relação ao edital, o item 16.1 diz 
que é obrigação da contratada executar a obra, observando, de modo geral, as especificações 
e normas técnicas. Por fim, no item 16.16 a contratada em hipótese alguma poderá transferir 
os serviços a terceiros sem a prévia autorização da contratante. 

Foram feitos registros fotográficos do local da obra, recolhidos dados dos funcionários e 
analisadas as informações nos sistemas da CGU-R/PE, onde não foi possível identificar a 
existência de conexão das pessoas que estavam executando a obra com a empresa vencedora 
da licitação. 

A utilização de funcionários que não pertencem ao quadro de trabalhadores da empresa 
vencedora da licitação incorre na ausência dos compromissos trabalhistas da relação empresa 
– funcionário, assim como prejudica o princípio da isonomia, a fim de garantir a competição 
igual aos interessados da licitação, em caso de subcontratação. Esta deve efetivar-se mediante 
contrato e somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação 
constantes do edital e impostas às concorrentes que participaram do evento. Garantir a 
correta relação dos funcionários com a empresa é zelar pela isonomia dos participantes da 
licitação. 

3. Ausência de recolhimento de encargos sociais e não utilização de 
equipamentos de proteção individual pelos funcionários da obra da 
Escola Sítio Batinga. 

Em atenção ao Processo Licitatório N° 24/2017 – Tomada de Preço N° 06/2017, verifica-se o 
desrespeito aos normativos uma vez que não há qualquer vestígio no processo licitatório do 
detalhamento dos encargos sociais nos anexos do edital, e nem na proposta da empresa 
vencedora do certame. 

Além disso, dos oito funcionários trabalhando no local da obra, conforme verificado em visita 
realizada à obra no dia 07.08.2019, apenas dois funcionários tinham vínculos empregatícios 
com a empresa vencedora da licitação. Em consulta ao sistema CNIS – Cadastro Nacional de 
Informações Nacionais, referência agosto de 2019, apenas dois funcionários tinham vínculos 
empregatícios com a empresa vencedora da licitação - Construtora Andaluz LTDA CNPJ 
18.668.167/00001-90. Esse fato aponta para uma provável apropriação indevida de custos 
referentes a encargos sociais que estariam embutidas nos preços dos serviços prestados.  

Tendo em consideração que a prefeitura e a empresa vencedora da licitação não 
apresentaram o detalhamento dos encargos sociais, para efeito de estimativa admitimos os 
valores adotados pelas tabelas oficiais de preços que serviram de referência na licitação, quais 
sejam: encargos sociais desonerados sobre preços da mão de obra de 89,83% (hora) e 50,22% 
(mês), conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(Sinapi) – referência de maio de 2017. 
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Adotando-se a planilha orçamentária da empresa contratada, em consideração aos dados 
acumulados no último Boletim de Medição (BM n° 04, período 22.03.2019 a 01.06.2019), o 
prejuízo pela não comprovação de efetivo recolhimento de encargos sociais é de R$ 9.985,47. 
Se for considerada a conclusão da obra, o prejuízo potencial no seria no valor total de R$ 
86.911,41. Vale ressaltar que na documentação apresentada há dois comprovantes de 
pagamentos em banco de Guias da Previdência Social na conta da obra em análise: um 
referente ao mês de janeiro de 2019, no valor de R$ 1.402,15, e outro de março de 2019 no 
valor de R$ 2.077,14. 

Tabela 2 - Prejuízo pelo não recolhimento de encargos sociais. 
Planilha Orçamentária Valor de encargos do BM 04 Valor de encargos total 

Itens 1.1 a 16.1.1 R$ 9.985,47 R$ 86.911,41 

Fonte: Planilha orçamentária do contrato e Planilha Sinapi - maio/2017 – Desonerada. 

Segundo o Art. 7º, §2º, inciso II da Lei nº 8.666/1993, as obras e os serviços somente poderão 
ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição 
de todos os seus custos unitários. 

Sobre o tema, na Súmula Nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU), exige-se que: 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das 
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de 
unidades genéricas.  

O item 13.3 do edital da Tomada de Preço N° 06/2017 determina que a proposta deverá conter 
todo e qualquer custo para a execução dos serviços, estando restrito às condições e valores 
estimados pela Administração, como por exemplo encargos trabalhistas, horas-extras e 
encargos sociais.  

A Lei nº 8.666/93 trata da responsabilidade dos encargos sociais em seu art. 71, transcrito a 
seguir: 

“Art. 71.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.” 

Ademais, a Cláusula Sexta do Contrato N° 37/2017 informa que é obrigação da contratada 
recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 

Observou-se também na visita à obra que os trabalhadores estavam sem alguns 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, destinados à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Todos os funcionários estavam sem 
capacete e alguns não estavam usando sapatos fechados/botas, e sim chinelos. 

Figura 05 – Funcionários no local da obra Figura 06 – Funcionários no local da obra 
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Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.  Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019. 

 

No que se refere ao EPI, a Norma Regulamentadora N° 06 determina que a empresa é obrigada 
a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de 
conservação e funcionamento. Cabe ao empregador exigir seu uso. 

No Contrato N° 37/2017, itens 5.22 e 6.26, os serviços devem ser executados de forma a 
atender todas as normas, entre elas a medicina do trabalho – item EPI. A contratada deve 
manter os funcionários equipados durante todo o período de trabalho. 

O não recolhimento de encargos sociais previstos na planilha orçamentária incorre em 
prejuízo ao erário, tendo em vista que o município está se apropriando de um recurso que não 
será utilizado. A não utilização de EPIs pelos funcionários deixa-os desprotegidos de riscos 
suscetíveis, e também ameaça a segurança e a saúde no trabalho. O pagamento dos encargos 
sociais e o registro dos funcionários na carteira de trabalho evita possíveis prejuízos à 
administração e assegura o pagamento dos direitos trabalhistas. O correto uso dos EPIs 
protege a saúde e integridade física do trabalhador. 

4. Ineficiência administrativa na execução da Escola Vanda Jacó. 

O PAR n° 29849/2014 trata do financiamento para construção de quatro escolas no município 
de Araripina, entre elas, a Escola Vanda Jacó no valor de R$ 1.021.640,52. Foi realizado o 
processo Licitatório n° 18/2014 - Concorrência n° 03/2014 para a construção da escola, e 
assinado o Contrato n° 19/2014, em 02.09.2014, com a Construtora Maenge 
Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ n° 41.036.765/0001-69, no valor de R$ 
1.015.690,72. No entanto, em 30.12.2017, houve a rescisão do contrato com parte da obra já 
executada.  

Em 25.04.2018, lançou-se outro edital, o Processo Licitatório n° 05/2018 – Tomada de Preços 
n° 02/2018, a fim de concluir a construção da escola. Foi assinado o Contrato n° 84/2018, em 
12.06.2018, no valor de R$ 377.092,42, com a Construtora e Locadora M&M LTDA, CNPJ: 
10.528.956/0001-14. Porém, para este contrato a prefeitura informou que teve sua vigência 
vencida e não houve interesse de ambas as partes na prorrogação do mesmo. Não há 
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documentação que justifique o impedimento da execução do contrato, como também não há 
registros de sanções administrativas e/ou multas impostas pela prefeitura, já que a 
construtora não cumpriu o contrato. 

Dessa forma, em 24.04.2019 foi publicado outro edital, o Processo Licitatório n° 05/2019 – 
Tomada de Preços n° 01/2019, visando concluir a construção da escola. Foi assinado o 
Contrato n° 45/2019, em 27.05.2019, no valor de R$ 557.429,62, com a Construtora JV 
Engenharia Eireli, CNPJ: 15.833.291/0001-76. O prazo de vigência do contrato é de seis meses 
da ordem de serviço, e prazo de execução da obra é de seis meses da assinatura do contrato. 
Contudo, até a data da visita à obra, em 06.08.2019, observou-se que a escola está 
abandonada e a execução do contrato não havia sido iniciada. O prazo da execução expira em 
27.11.2019. 

No que tange a perda da vigência, o Contrato n° 84/2018 firmado com a Construtora e 
Locadora M&M LTDA, determina em sua cláusula 6.12 ser obrigação da contratada comunicar 
verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a contratante, a ocorrência de qualquer 
impedimento da execução dos serviços que serão pactuados. Destaca no item 12.2 que o 
objeto contratado deverá ser executado e concluído no prazo avençado, sob pena de 
aplicação de sanção administrativa e/ou multa e/ou recolhimento da garantia, salvo por 
justificativa devidamente acatada pela Secretaria Municipal de Educação. 

Quanto ao não início de execução do contrato com a Construtora JV Engenharia Eireli, o item 
10.2 determina que o início da prestação dos serviços deverá ser executado em prazo não 
superior a 48 horas, após a solicitação oficial através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos. De acordo com a cláusula 12.2, o objeto contratado deverá estar executado e 
concluído no prazo avençado, sob pena de aplicação se sanção administrativa e/ou multa e/ou 
recolhimento da garantia, salvo por justificativa devidamente acatada pela Secretaria 
Municipal de Educação.  

A Lei 8.666/1993, no art. 57, § 1°, informa que os prazos de início de etapas de execução, de 
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que os motivos 
admitidos em lei estejam devidamente autuados em processo. 

Com base nas documentações apresentadas pela prefeitura, e considerando que desde o ano 
de 2014 há a tentativa de construir a Escola Vanda Jacó, conclui-se que até o momento 
(setembro de 2019), o plano de melhorar a rede pública de ensino não está sendo cumprido, 
e que os motivos da ineficiência não foram apresentados. 

Analisando os boletins de medição e os documentos de pagamento, observa-se que já foram 
gastos R$ 705.165,22 na escola, a mesma se encontra na terceira licitação e ainda não está 
concluída. A não conclusão da obra e seus atrasos priva a população do acesso aos serviços 
da escola, prejudicando o planejamento plurianual das políticas de educação e a melhoria das 
condições escolares. Além disso, o atraso injustificado deve sujeitar a contratada à multa, a 
qual será descontada dos pagamentos devidos, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 
A execução das obras em sua tempestividade põe em ação o Plano de Ações Articuladas (PAR) 
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para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) de suas redes 
públicas de ensino. 

5. Acréscimo indevido de serviços complementares na planilha 
orçamentária da Escola Vanda Jacó, no valor de R$ 230.086,32. 

O Processo Licitatório n° 05/2019 – Tomada de Preços n° 01/2019 foi realizado visando 
concluir a construção da Escola Vanda Jacó, resultando no Contrato n° 45/2019, assinado em 
27.05.2019, no valor de R$ 557.429,62, com a Construtora JV Engenharia Eireli, CNPJ: 
15.833.291/0001-76. A planilha orçamentária foi feita contendo apenas os itens 
remanescentes que não foram executados nas duas licitações anteriores.  

No entanto, foi acrescido na planilha padrão o item 18 - Serviços Complementares, com os 
subitens: 18.1 Pavimentação, 18.2 Esquadrias, 18.3 Instalações Hidro Sanitárias, 18.4 Muro e 
18.5 Diversos, no valor total de R$ 230.086,32. Estes itens não foram contemplados na 
planilha padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A prefeitura 
emitiu o Parecer Técnico S/N, data 30.01.2019, onde justifica que acrescentou serviços não 
previstos nos contratos anteriores devido à realização de uma vistoria técnica à obra. 

Porém, conforme o Plano de Ações Articuladas, tal conduta não é permitida. No inciso XII do 
documento PAR n° 29849/2014 uma das condições para o município executar as ações do 
plano é responsabilizar-se, com recursos próprios, por obras e serviços de terraplanagem e 
contenções, por toda a infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia 
elétrica e telefonia) e por todos os serviços necessários à implantação do empreendimento no 
terreno tecnicamente aprovado, uma vez que os valores a serem repassados pelo FNDE 
referem-se exclusivamente aos serviços de engenharia constantes nas planilhas 
orçamentárias do projeto pactuado e aprovado. 

Em complementação, o inciso XIII determina que o município deve garantir, com recursos 
próprios, a conclusão das ações pactuadas e a entrega da obra à população, no caso de os 
valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas as despesas relativas à 
implantação. 

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União (TCU) tem o entendimento de que a 
celebração de termos aditivos não pode se destinar à correção de falhas de projeto ou de 
especificações de serviços, pelo fato da Lei nº 8.666/93 determinar que a licitação só ocorra 
havendo um projeto básico que caracterize com precisão necessária e suficiente o objeto 
licitado. No Sumário do Acórdão TCU nº 353/2007 – Plenário consta: 

É indevida a alteração de contratos de obras públicas com a finalidade exclusiva de 
corrigir erros no projeto que serviu de base à licitação e que se revelou incompleto, 
defeituoso ou obsoleto, devendo o fato acarretar, nos termos do art. 7º, § 6º, da Lei 
8.666/1993, a nulidade do contrato e conseqüente realização de nova licitação, após 
refeitura do projeto, e a responsabilização do gestor que realizou a licitação original 
com projeto inepto. 
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Cotejando a planilha padrão do FNDE, as planilhas orçamentárias dos dois contratos 
anteriores (Contrato n° 19/2014 e Contrato n° 84/2018) e o contrato atual n° 45/2019, 
verificou-se que o contrato atual foi alterado em sua composição orçamentária, com o 
acréscimo de R$ 230.086,32, referentes a serviços/materiais, que devem ser custeados pelo 
município. 

A extrapolação de orçamento sem os devidos estudos e planejamento por parte da prefeitura 
incorre em gastos desnecessários do dinheiro público e até o abandono da obra por falta de 
recursos. O PAR n° 29849/2014 engloba a construção de quatro escolas, entre elas a Escola 
Vanda Jacó. As quatros obras estão sendo administradas em uma única conta bancária 
(agência n° 600-9, conta corrente n° 23653-50). Os valores de cada obra foram definidos, o 
acréscimo de valor de uma delas pode implicar num uso indevido de recurso, que deveria 
pertencer a outra escola. A obra bem planejada e orçada tende a ser bem executada, evita 
desperdícios e põe em ação o Plano de Ações Articuladas (PAR) para o aprimoramento do 
Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino. 

6. Obra da Escola Vanda Jacó abandonada e com vícios de 
construção. 

No que se refere à conclusão da Escola Vanda Jacó, em visita ao local da obra remanescente 
em 07.08.2019, constatou-se alguns defeitos construtivos: fissuras nas janelas, nas paredes, 
no chão, no banco do pátio, e também algumas ferragens de sustentação aparentes. As 
fissuras são finas aberturas que acontecem no concreto armado sendo o caminho mais rápido 
de penetração dos agentes agressivos até a armadura. 

Figura 07 – Fissura na janela Figura 08– Fissura na janela 

  

Figura 09 – Fissura na janela Figura 10 – Fissura na parede 
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Figura 11 – Fissura na janela Figura 12 – Fissura na coluna 

  

Figura 13 – Ferragem da estrutura à mostra Figura 14 – Ferragem da estrutura à mostra 

  

Figura 15 – Fissura no piso do corredor Figura 16 – Fissura no banco do pátio 
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Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019. Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019. 

Dentre os causadores das fissuras, existe a deficiência do projeto: podem ocorrer devido a 
falhas humanas, em que os projetistas não atentam ao modelo adequado da estrutura, erro 
na avaliação das cargas, falta de detalhamentos ou erro no dimensionamento, projeto 
inadequado ao ambiente e erro de dimensionamento de juntas de dilatação.  

Dentre os inúmeros problemas patológicos que afetam os edifícios o mais comum é o 
problema das trincas, devido a três aspectos fundamentais: o aviso de um eventual estado 
perigoso para a estrutura, o comprometimento do desempenho da obra em serviço 
(estanqueidade à água, durabilidade, isolação acústica, etc.), e o constrangimento psicológico 
que a fissuração do edifício exerce sobre seus usuários.  

Verifica-se, portanto, que deveriam ter sidos executadas as vergas e contra vergas de concreto 
nas portas e janelas. Sem estes elementos, aparecem as rachaduras ao redor das aberturas, 
pois funcionam como pequenas vigas que auxiliam na distribuição de tensões e cargas nos 
vãos. As instruções normativas para evitar este vício construtivo estão nas NBR 6118/2014 e 
NBR 9575/2010. 

Figura 17 – Verga e contraverga. Figura 18 – Consequências da não 
instalação (fissuras). 

  

Fonte: SINAPI – Caderno Técnico de Composições 
para Verga, Contraverga, Fixação de Alvenaria de 

Fonte: FONSECA, Lucas. Manifestações Patológicas 
Existentes em Construções Populares do Programa 
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Vedação e Cinta de Amarração de Alvenaria, Lote 1, 
Versão 002, vigência 03/2016. 

Cheque moradia. Revista Online Especialize. IPOG, 
2015. 

 
Além disso, observou-se que a obra está abandonada, sem preservação. Está sendo 
depreciada pela ação de colônia de insetos, tais como casas de cupins. Alguns materiais já 
instalados estão quebrados, a exemplo das telhas instaladas nas cobertas. A escola também 
está sendo invadida por pessoas para jogar lixo, e até realizar queimadas de materiais dentro 
de algumas salas de aula. A parcela da obra já executada encontra-se avariada, com sinais 
aparentes de deterioração da estrutura e depredação. A estrutura de ferro já revela sinais de 
corrosão. A obra inacabada não dispõe de vigilância. 
 

Figura 19 – Coberta com telhas 
quebradas 

Figura 20 – Cupins nas paredes 

  

Figura 21 – Casas de cupins dentro da 
sala de aula 

Figura 22 – Lixos e queimadas dentro da sala de 
aula 
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Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019. Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019. 

 

A obra foi iniciada em 2014 e está passando por sua terceira contratação. O Contrato n° 
45/2019 foi assinado em 27.05.2019, com a Construtora JV Engenharia Eireli, CNPJ: 
15.833.291/0001-76. A prestação dos serviços deveria ter sido solicitada pela Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, iniciando-se a execução da obra em prazo não superior a 
48 horas (Cláusula 10.2). Nesse período de recontratações, quando a administração decide 
pela rescisão contratual, cabe ao Gestor/Fiscal do contrato tomar posse da obra, 
providenciando segurança para a preservação do patrimônio (Guia Operacional de Auditoria 
da Gestão de Obras Públicas – CGU - julho/2016). 
 
Quanto à paralisação e deterioração da obra, ocorre o desperdício dos recursos públicos ali 
aplicados, o que denota ineficiência administrativa. Nesse passo, a situação em que se 
encontra a escola, não permite a sua utilização pela comunidade local, que se vê privada do 
acesso à educação pela falta do local de estudo. Os cumprimentos dos normativos de 
construção tem como consequência a boa qualidade da obra, preservação da sua vida útil e 
da sua garantia. A diligência na execução das obras, respeitando os prazos de execução e 
procurando cumprir o contrato, evita desperdícios de dinheiro público e contribui para o 
atingimento tempestivo do objetivo da obra. 
 

7. Ausência de motivação para a celebração dos termos aditivos do 
contrato da Unidade Escolar Honorato Jordão. 

O PAR n° 29850/2014 trata do financiamento para construção da Unidade Escolar Honorato 
Jordão no valor de R$ 1.021.640,52. Foi realizado o Processo Licitatório n° 18/2014 – 
Concorrência N° 05/2014 para a sua construção, e assinado o Contrato n° 20/2014, em 
02.09.2014, com a Construtora A M Engenharia e Construções - Eirelli, CNPJ n° 
16.655.610/0001-63, no valor de R$ 1.013.200,61. No entanto, em 21.01.2016 houve a 
rescisão do contrato com parte da obra executada.  
 



 

21 
 

Em 05.09.2017, lançou-se outro edital, o Processo Licitatório n° 21/2017 – Tomada de Preço 
N° 03/2017, a fim de concluir a construção da escola. Foi assinado o Contrato n° 39/2017, em 
01.11.2017, no valor de R$ 684.328,50, com a Construtora Andaluz LTDA-ME, CNPJ n° 
18.668.167/0001-90. 
 
O Contrato n° 39/2017, teve o prazo de vigência estipulado em nove meses, com sua validade 
até 01.08.2018. Em 25.07.2018, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo prorrogando o prazo da 
prestação dos serviços por mais 120 dias, sendo o fim da vigência para 28.11.2018. No 
entanto, na documentação apresentada não há justificativas jurídicas e/ou técnicas que 
esclareçam a necessidade da prorrogação. 
 
No dia 28.11.2018 foi assinado o Segundo Termo Aditivo, prorrogando novamente o prazo do 
contrato por mais 120 dias, com o fim da vigência em 27.03.2019. Também não constou na 
documentação os motivos que embasaram mais uma prorrogação.  
 
Em 27.03.2019 foi emitido mais um Termo Aditivo, o terceiro, prorrogando o prazo do 
contrato por mais 120 dias, com o fim da vigência em 25.07.2019. Assim como nos termos 
anteriores, não há justificativas que respaldem esse aditivo. 
 
Para cada um destes termos aditivos, não foram apresentados os novos cronogramas físicos 
financeiros da execução da obra. 
 
O Quarto Termo Aditivo foi assinado em 15.07.2019, prorrogando o prazo do contrato em 
cinco meses, passando a vigência para a data de 31.12.2019. O Parecer Técnico S/N, de 
11.07.2019, justifica essa dilação de prazo pela demora na liberação de recursos do FNDE. 
Contudo, analisando as datas dos Boletins de Medição, da emissão das Notas Fiscais e do 
pagamento dos extratos bancário, verificou-se que não houve atraso de pagamento por falta 
de recursos do FNDE. A média de dias para o pagamento a construtora foi de sete dias da data 
da nota fiscal: 
 

Tabela 3 - Comparativo dos boletins de medição, notas fiscais e extratos bancários. 

Boletim Data do BM NF Data da NF Valor da NF 
Data do débito na conta 

bancária 

BM01 21.02.2018 92 22.02.2018 50.220,09 02.03.2018 

BM02 03.05.2018 95 03.05.2018 28.339,02 10.05.2018 

BM03 20.06.2018 100 20.06.2018 30.548,32 12.07.2018 

BM04 20.07.2018 103 23.07.2018 20.754,58 30.07.2018 

BM05 20.07.2018 104 23.07.2018 50.821,46 30.07.2018 

BM06 13.09.2018 108 14.09.2018 53.449,62 19.09.2018 

BM07 13.09.2018 111 07.11.2018 71.191,22 12.11.2018 

BM08 26.11.2018 113 28.11.2018 30.537,87 06.12.2018 

BM09 20.12.2018 120 14.01.2019 20.750,16 17.01.2019 

BM10 20.12.2018 115 21.12.2018 40.282,05 27.12.2018 
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BM11 10.01.2019 119 14.01.2019 30.227,83 18.01.2019 

BM12 28.03.2019 129 01.04.2019 50.840,38 04.04.2019 

BM13 12.04.2019 130 15.04.2019 91.544,43 23.04.2019 

BM14 17.06.2019 135 19.06.2019 40.551,51 04.07.2019 

Fonte: Boletins de Medição n° 01 a 14, Notas Fiscais e extratos bancários das contas n° 18.632-5 e 23.653-5. 

 
Vale salientar que em consultas ao sistema Macro da CGU, item Vínculo Empregatício – 
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), para o ano de 2018, a construtora tinha apenas 
04 pessoas em seu quadro de funcionários. Não foi possível identificar se tais pessoas estavam 
trabalhando nesta obra.  
 
Neste mesmo termo, houve o aditivo de R$ 147.719,22, no percentual de 21,59% ao contrato 
originário, referente a itens suprimidos no valor de R$ 22.143,06, e acrescidos no valor de R$ 
169.862,27. O Parecer Técnico S/N, de 11.07.2019, informa que este acréscimo será arcado 
pela prefeitura. Considerando que o termo aditivo é do dia 15.07.2019, e foram apresentados 
os boletins de medição e comprovantes de pagamentos somente até o dia 04.07.2019, não 
foi possível analisar o pagamento deste aditivo. O Parecer n° 26/2019/PGM da Procuradoria 
do Município não informa os motivos da dilação do prazo e do acréscimo de valores, apenas 
relata que não cabe a procuradoria emitir juízo quanto aos aspectos de caráter 
eminentemente técnicos, e que por isso são de competência exclusiva da administração. 
 
Conforme o Manual de Auditoria de Obras Públicas – CGU/2018, o Termo Aditivo é o 
instrumento jurídico utilizado para formalizar as alterações nos contratos administrativos, 
previstas em lei, tais como acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações de prazos, 
prorrogação do prazo do contrato, dentre outras. Cabe ao gestor/fiscal do contrato elaborar 
documento, dirigido à autoridade competente para autorizar o termo aditivo, contendo a 
exposição pormenorizada das razões para a alteração do contrato e citando as hipóteses da 
legislação pertinente que amparam a pretensão. No documento devem constar as 
justificativas técnicas para a alteração contratual e a demonstração do benefício para o 
interesse público. 
 
No caso de aditivo de prorrogação da vigência do contrato, devem ser citadas as razões para 
a alteração contratual e anexada a documentação que comprove as alegações. Deve ser 
anexado o novo cronograma físico financeiro da execução da obra, contemplando as 
alterações contratuais e acréscimo de valores de execução. 
 
Com base nas documentações apresentadas pela prefeitura, e considerando que em 2014 
houve a primeira licitação para construir a Unidade Escolar Honorato Jordão, conclui-se que 
foram necessários 05 anos para a obra ficar concluída, comparando-se ao prazo original de 09 
meses. Nesse tempo, com a edição de quatros termos aditivos prorrogando o prazo de 
vigência do contrato, não ficou esclarecido o motivo das dilações, tampouco houve algum tipo 
de multa ou penalidade para as construtoras que distrataram e/ou atrasaram a obra. 
 
O atraso da obra priva a população do acesso aos serviços da escola, prejudicando o 
planejamento plurianual das políticas de educação e a melhoria das condições escolares. Além 
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disso, quando injustificado deve sujeitar a contratada à multa, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos (ou quando for o caso, cobrado judicialmente), como também contribui 
para aumentar o custo da obra, como pôde-se observar no Quarto Termo Aditivo, com o 
acréscimo de 21,59% ao contrato originário. A execução das obras em sua tempestividade 
evita dispêndios financeiros relacionados às recontratações, aos distratos, à atualização de 
valores, etc. 
 

8. Identificado sobrepreço de R$ 13.680,80 no aditivo do Contrato Nº 
039/2017 (Processo Licitatório nº 21/2017, Tomada de Preços Nº 
03/2017, relativa à prestação de serviços para conclusão da 
construção da Escola de 6 salas de aula padrão FNDE – Honorato 
Jordão na Ponta da Serra). 

De acordo com o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 127, da nº 12.309, de 09.08.2010, a 
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários 
do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em 
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Todavia, realizando-se 
a análise dos custos da obra após o aditivo, observou-se que o desconto inicial de 18,77% foi 
reduzido para 16,81%, gerando assim um sobrepreço de R$ 13.680,80. 

 

Tabela 4 – Diferença percentual entre o valor global do contrato Nº 039/2017 e o obtido a 
partir dos custos unitários do sistema de referência - Sinapi (valor inicial contratado). 

Valor 
Contratual 

% da Curva 
ABC 

Analisado 

Valor Total Lic. (R$) 
(f) 

Valor Total Sinapi (R$) 
(g) 

% de desconto                
(h = f/g-1) 

R$ 684.328,50 70,06% R$ 479.466,98 R$ 590.226,55 - 18,77% 

Fonte: Planilha orçamentária constante da proposta de preços apresentada pela construtora vencedora do pleito 

licitatório (fl. 344 a 361 do Processo licitatório – Honorato Jordão.pdf). A análise completa encontra-se no arquivo 

Planilha Sinapi_Mai.2017.Des._Escola Honorato. 

 

Tabela 5 – Diferença percentual entre o valor global do contrato Nº 039/2017 com aditivos e 
o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência - Sinapi (valor final com 

aditivos). 

Valor final 
(após os 
aditivos) 

% da Curva 
ABC 

Analisado 

Valor Total Lic. (R$)  
(f’) 

Valor Total Sinapi (R$)    
(g’) 

% de desconto                
(h’ = f’/g’-1) 

R$ 832.049,49 70,01% R$ 582.527,47 R$ 700.253,45 - 16,81% 

Fonte: Arquivo PDF PLANILHA ADITIVO DE PRECO HONORATO JORDAO. A análise completa encontra-se no 
arquivo Planilha Sinapi_Mai.2017.DES.Com Aditivos_ Escola Honorato. 

 

Tabela 6 – Cálculo do Sobrepreço (Método do Equilíbrio Econômico-Financeiro). 
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Orçamento Paradigma após o aditivo g’ R$ 700.253,45 

Cálculo do Desconto (q): corresponde a 
aplicação do desconto original dado 
(18,77%) ao Orçamento Paradigma 
após aditivo. 

q = g’ x 18,77% R$ 131.406,78 

Valor do Contrato Devido (r) r = g’ - q R$ 568.846,67 

Valor do Contrato após o aditivo (f´) f’ R$ 582.527,47 

Sobrepreço (s) s = f’ - r R$ 13.680,80 

Fonte: Planilha orçamentária constante da proposta de preços apresentada pela Construtora vencedora do pleito 
licitatório (fl. 344 a 361 do Processo licitatório – Honorato Jordão.pdf) e Arquivo PDF PLANILHA ADITIVO DE 
PRECO HONORATO JORDAO. As análises completas encontram-se nos arquivos: Planilha 
Sinapi_Mai.2017.Des._Escola Honorato  e  Planilha Sinapi_Mai.2017.Des.Com Aditivos_ Escola Honorato. 

Salienta-se que as amostras dispostas nas tabelas acima foram selecionadas a partir de curva 
ABC, que teve como universo a Planilha Contratual apresentada pela Empresa Vencedora e a 
planilha de aditivos. Foi utilizado como referência o mês de maio de 2017 (mesmo mês e ano 
utilizados pela Prefeitura em seu orçamento de referência, constante do edital da licitação) e 
foi considerado o BDI de 27,70% (mesmo BDI utilizado pela Prefeitura em seu orçamento de 
referência, constante do edital de licitação). Cabe salientar que a composição do BDI de 
27,70%, utilizado pela Prefeitura, está de acordo com o Acordão nº 2.622/2013-TCU-P. 

 

9. Identificadas divergências na composição do BDI apresentado pela 
empresa vencedora do Processo Licitatório nº 21/2017, Tomada de 
Preços Nº 03/2017, relativa à prestação de serviços para conclusão 
da construção da Escola de 6 salas de aula padrão FNDE – Honorato 
Jordão na Ponta da Serra. 

 
A análise foi realizada comparando-se as taxas dos itens que compõem o orçamento de BDI 
como aquelas definidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário e com as legislações 
tributárias do município de Araripina onde serão realizadas as obras. Após as análises 
constatou-se que:  
- O percentual de lucro (0,66%) é inferior ao percentual mínimo estabelecido no Acórdão do 
TCU (6,16%);  
- O resultado da aplicação da fórmula do BDI, utilizando os mesmos valores discriminados no 
detalhamento do BDI, é igual a 19,90% e não a 17,70% conforme foi considerado no 
detalhamento do BDI da empresa vencedora do pleito licitatório; 
- A despeito de a empresa ter apresentado no detalhamento do BDI o valor percentual de 
17,70% para o BDI (fl. 350 do arquivo PDF “Processo Licitatório), o valor efetivamente 
considerado na planilha orçamentária foi de 14,93% (fl. 351 a 359 do arquivo PDT “Processo 
Licitatório”); 
- A alíquota do ISS adotada de 2% é inferior àquela definida no Código Tributário do Município 
(5%).  
Com relação às alíquotas do ISS, o Art. 8º da Lei Complementar nº 116/2003 define os valores 
de alíquotas máximas de 5% e mínimas de 2%, excetuando-se para as alíquotas mínimas, 
dentre outros serviços, aqueles relacionados a obras de pavimentação. Entretanto, cabe ao 
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Município fixar a alíquota por meio de lei, respeitando, todavia, as disposições da Lei 
Complementar nº 116.    
 

Tabela 7 - Comparativo das taxas que compõem o BDI do orçamento da obra com aqueles 
definidos no Acórdão nº 2622/2013. 

Itens que compõem o 
BDI 

Acórdão TCU (Tipo de Obra: Construção de 
Edifícios) 

Valores adotados pela empresa 
vencedora da licitação. 

Administração Central 3,0%<x<5,50% 4,00% 

Riscos 0,97%<x<1,27% 1,10% 

Seguros e Garantias 0,80%<x<1,00% 0,89% 

Despesas Financeiras 0,59%<x<1,39% 0,90% 

Lucro Bruto 

 

6,16%<x<8,96% 0,66% 

Impostos (PIS, COFINS, 
ISS e CPRB) 

- 10,15% 

TOTAL 20,34%<x<25,00% 

 

17,70% 

Fonte: Acórdão nº 2622/2013 - TCO – Plenário; Composição do BDI do orçamento da obra da Construtora 
Andaluz Ltda-ME, relativo à Prestação de serviços para conclusão da construção da Escola de 6 salas de aula 
padrão FNDE – Honorato Jordão na Ponta da Serra - ID SIMEC: 1015354 (fl. 350 do arquivo PDF “Processo 
Licitatório”). 

Diante dessas incompatibilidades, no orçamento paradigma, utilizado nas análises de custo 
dispostas no item anterior do relatório, foi adotado o mesmo BDI utilizado pela Prefeitura em 
seu orçamento de referência, constante do edital de licitação (27,70%), uma vez que este está 
de acordo com o Acordão nº 2.622/2013-TCU-P. 

10. Irregularidades no Processo Licitatório nº 08/2017 (Tomada de 
Preço nº 01/2017), referente à conclusão das obras de duas quadras 
poliesportivas cobertas com vestiários. 

Da Tomada de Preço nº 01/2017. 

Trata-se do Processo Licitatório nº 08/2017, relativo ao Edital da Tomada de Preço nº 01/2017 
(Tomada de Preço nº 01/2017, 886 p.), promovido pelo Município de Araripina/PE, o qual teve 
por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia com a 
finalidade de conclusão das quadras poliesportivas cobertas com vestiários na Escola Eduardo 
de Souza Carvalho, na sede do município (ID Simec: 1004386), lote I, e em Lagoa do Barro (ID 
Simec: 1004387), lote II (Tomada de Preço nº 01/2017, p. 227-268). 

Compulsando-se os autos do citado Processo Licitatório, reúnem-se diversas irregularidades 
e peculiaridades dignas de nota, que passam a ser detalhadas a seguir. 
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1. Cláusula restritiva à competitividade relativa à exigência indevida de visto do CREA-PE 
nas certidões de registro de regularidade de situação da empresa, e dos seus responsáveis 
e profissionais como condição de habilitação. 

Consoante o item 12.5 a do edital, quanto à comprovação da qualificação técnica, exigiu-se 
que: 

certidões de registro de regularidade de situação da empresa, do(s) responsável(is) 
e dos profissionais a serem diretamente envolvidos na execução das obras, 
expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA 
competente e visadas pelo CREA-PE, conforme estabelecido pela lei nº 5.194/66, em 
especial em seu artigo 69 (grifo nosso) 

Por sua vez, o Tribunal de Constas da União (TCU) entende que a exigência, para licitante de 
outro Estado, de visto do registro profissional pelo CREA local aplica-se apenas ao vencedor 
da licitação, para fins de início das atividades, porém não como condição de habilitação em 
licitações. Nesse sentido, Acórdão nº 1176/2016-TCU-Plenário, Acórdão nº 2991/2013-TCU-
Plenário, Acórdão nº 1328/2010-TCU-Plenário, Acórdão nº 765/2013-TCU-Plenário, Acórdão 
nº 1733/2010-TCU-Plenário, Acórdão nº 2099/2009-TCU-Plenário, e Acórdão nº 1908/2008-
TCU-Plenário. 

Sendo assim, restrição à competição restou caracterizada no item 12.5 a do edital. 

2. Cláusula restritiva à competitividade relacionada à exigência indevida de cadastro de 
responsável técnico de licitante junto ao CREA-PE como condição de habilitação. 

De acordo com o item 12.5.2 V do edital, no que diz respeito à comprovação da qualificação 
técnico-profissional, exigiu-se que: 

O profissional deverá constar como responsável técnico do licitante junto ao CREA-
PE, obrigatoriamente. (grifo nosso) 

Aplica-se aqui o entendimento do Tribunal de Constas da União (TCU) de que o registro ou 
visto de profissional pelo CREA-PE, quando registrado em qualquer outro Conselho Regional, 
é condição apenas para fins de início das atividades, porém não como condição de habilitação. 
Exigir visto ou registro de profissional no CREA-PE ainda na fase de habilitação pode significar 
a impossibilidade de participação de empresas interessadas de outros estados, de maneira a 
caracterizar uma forma de restrição à competitividade da licitação em comento. 

3. Indevido favorecimento de licitantes. 

No que diz respeito aos preços, o edital estabeleceu que: 

[...] 

13.3. A proposta deverá conter todo e qualquer custo para a execução dos serviços, 
estando restrito as condições e valores estimados pela Administração (como por 
exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, 
recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a 
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execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos 
sociais; BDI; etc.). Contendo o prazo de início e entrega da obra e o prazo de validade 
da proposta, bem como fazendo constar na mesma Declaração de Elaboração 
Independente de Proposta. 

[...] 

13.5. A PROPOSTA DE PREÇOS, modelo anexo, deverá conter todo e qualquer custo 
que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos, 
encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na 
execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, 
remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar 
acompanhada, sob pena de desclassificação: 

a) Planilha Orçamentária de preços, modelo anexo ao Edital, preenchida e assinada, 
impressa e em CD ROM ou DVD, cujos itens, discriminações, unidades de medição e 
quantidades não poderão ser alterados pela licitante. 

b) Composição de Preços Unitários, modelo anexo ao Edital, preenchida e assinada, 
impressa e em CD ROM ou DVD dos serviços que compõem a Planilha Orçamentária. 

c) Planilhas de Composições de Custo Unitário das Taxas de Bonificação e Despesas 
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos 
na Planilha Orçamentária discriminando todas as parcelas que o compõem, modelo 
anexo. 

[...] 

13.9. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá expressar o Valor Global ofertado para 
execução do objeto desta licitação, em moeda corrente (Real), em algarismos 
arábicos e por extenso, sendo certo que não serão aceitas PROPOSTAS DE PREÇOS, 
com valor global total superior ao previsto neste Projeto, portanto sumariamente 
declaradas desclassificadas caso apresentadas. 

1 Afim de se propiciar igualdade de condições entre os participantes quando do 
julgamento das propostas A PLANILHA DE PREÇOS deverá respeitaras especificações, 
quantitativos e unidades da planilha orçamentária constante do anexo deste Projeto 
Básico. 

2 Sob pena de desclassificação na PLANILHA DE PREÇOS deverá ser proposto um 
único preço unitário para cada tipo de tarefa, material ou serviço estabelecido na 
planilha orçamentária base desta licitação, constante do anexo deste Edital. 

3 Não serão aceitas propostas com valores Unitários superior ao limite estabelecido 
como referência na planilha orçamentária de referência ou com preços 
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

[...] 

13.12 A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá ser elaborada para todos os 
itens constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS. 
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13.13. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na 
planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela 
Administração, anexos deste edital e base desta licitação. 

13.14 Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO 
UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

13.15. Os preços, cotações e valores constantes da PROPOSTA DE PREÇOS serão 
considerados inexequíveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos cálculos 
previstos no §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

[...] 

14.13. Nos casos em que for constatada a existência de erros meramente formais, 
como erro de somatórios por ex., nas PROPOSTAS DE PREÇOS, que atenderem aos 
requisitos de conformidade do Edital e desde que não impeçam ou tornem 
impossível o julgamento de seu teor, bem como que a Planilha de Preços possa ser 
retificada sem a necessidade de majoração do Preço Global ofertado, a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL poderá proceder algumas às correções necessárias, 
obedecendo às seguintes disposições: 

I- Havendo divergência entre valores grafados sob a forma numérica e valores 
apresentados por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

II- Havendo divergências nos subtotais, provenientes da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade correspondente, prevalecerão os preços unitários 
constantes das propostas, e a equipe técnica de engenharia procederá às correções 
permitidas. 

III- Havendo divergência no preço global proveniente da soma dos subtotais, 
prevalecerá os preços constantes nos subtotais, e a equipe técnica de engenharia 
procederá à correção do valor global. 

IV- Havendo divergência entre os preços unitários constantes na Planilha de Preços 
e os constantes na Composição de Preços Unitários, não haverá retificação e a 
proposta será desclassificada. 

V- Havendo divergência entre os quantitativos dos itens da Planilha de Preços e os 
constantes no ORÇAMENTO ESTIMADO da Administração, não haverá retificação e 
a proposta será desclassificada. 

[...] 

14.16. Os preços unitários constantes na PROPOSTA DE PREÇOS de menor valor 
global também serão analisados, tendo como parâmetro os preços unitários 
praticados no mercado e os constantes do Anexo -ORÇAMENTO ESTIMADO do Edital. 

14.17. Serão desclassificadas as PROPOSTAS DE PREÇOS: 
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I- Que não atendam às exigências e especificações deste Edital e seus anexos. 

II- Com emendas, ressalvas, ou defeitos capazes de dificultar a exata compreensão 
do enunciado, ou ainda que venham impedir ou dificultar o julgamento. 

III- Com omissões de documentos, ou ainda com documentos irregulares. IV- Incertas 
ou que se vinculem à condição futura ou incerta. 

V- Que contiverem ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou ainda com 
valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

VI- Com oferta de preço total global superior ao valor constante do subitem 6.1 deste 
Edital. 

VII- Com oferta de preços unitários superiores aos previstos no ANEXO IV - 
ORÇAMENTO ESTIMADO do Edital. 

VIII- Que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, conforme estabelecido neste Edital. 

IX- Manifestamente inviáveis e inexequíveis, nos termos do inciso II do art. 48 da Lei 
nº 8.666/1993, cuja aferição observará os termos do §§ 1º e 2º daquele mesmo 
dispositivo e diploma legal. 

[...] 

23.15. A proposta deverá conter as planilhas de Composição de Custo Unitário, do 
BDI e dos Encargos Sociais em formato analítico e sintético. 

[...] 

23.18. O BDI referencial adotado em projeto para as Obras e Serviços é de 25 % (vinte 
e cinco por cento), conforme planilha anexa. 

23.19. Os encargos sociais deverão ser apresentados na forma da planilha anexa. 

[...] 

Em atenção às propostas financeiras das contratadas, observa-se: 

3.1 Favorecimento indevido por contratação de empresas que desrespeitaram o valor 
máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 
23.18 do edital. 

O edital estabelecia um limite máximo de BDI no valor de 25%. Mas, a Prefeitura Municipal de 
Araripina/PE aceitou indevidamente uma taxa de BDI de 28%, de acordo com as planilhas de 
detalhamento da taxa de BDI das empresas contratadas (Tomada de Preços nº 001/2017, 
pasta 1, 156-157, pasta 2, p. 606, 625-626). 

Assim, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE de tal taxa de BDI contrariou os 
dispositivos dos itens 23.18, e 14.17 I. 
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3.2 Favorecimento indevido por intermédio da contratação de licitantes que não 
apresentaram a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade 
à Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU). 

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) (Súmula TCU nº 258): 

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das 
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de 
unidades genéricas. 

Diante das propostas comerciais das contratadas, observaram-se várias Composições de Preço 
Unitário (CPU) que não detalhavam, efetivamente, os preços unitários dos serviços, uma vez 
que não realizavam sua decomposição em seus elementos formadores, tais como materiais, 
mão de obra, equipamentos, etc. 

Apesar da determinação do TCU no que diz respeito à obrigatoriedade de apresentação da 
devida Composição de Preço Unitário (CPU) de todos os serviços, as empresas contratadas 
não juntaram ao processo licitatório CPU em relação a vários serviços.  

Quadro 2 – Itens de serviço sem Composição de Preço Unitário (CPU) nas propostas 
comerciais das contratadas. 

Item Descrição dos serviços 

5.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m 

8.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) 

10.9 Flange para caixa d’água 25 mm 

10.10 Flange para caixa d’água 50 mm 

11.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm 

12.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico 

12.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 

15.2 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido 
em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

15.3 
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, 
conforme projeto 

15.5 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive 
parafusos de fixação e pintura 

15.6 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), 
inclusive parafusos de fixação e pintura 

15.7 Espelho plano 4mm 

15.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete 

15.9 Estrutura metálica de traves de futsal 

15.10 Estrutura metálica p/ rede de voleibol 

Fonte: Tomada de Preços nº 01/2017. 

Destarte, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE das propostas financeiras das 
empresas contratadas, sem o devido detalhamento da Composição de Preço Unitário (CPU) 
de diversos serviços, contrariou o comando da Súmula TCU nº 258. 
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Vale citar que as empresas participantes da licitação apresentaram exatamente as mesmas 
inconsistências aqui apontadas para os mesmos itens de serviço. 

3.3 Favorecimento indevido pela contratação de licitantes que apresentaram, para vários 
serviços, preços unitários superiores aos da Administração, em contrariedade ao item 14.17 
VII do edital. 

Analisando-se as planilhas das empresas contratadas, identificam-se vários itens de serviço 
cujos preços unitários foram superiores àqueles estabelecidos pela Administração, de maneira 
a contrariar o dispositivo do item 14.17 VII do edital.  

Quadro 03 – Itens de serviço com preços unitários nas propostas comerciais das contratadas 
superiores aos limites estabelecidos em edital. 

Item Descrição dos serviços 

10.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") 

10.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") 

10.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") 

15.02 
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido 
em pvc, inclusive dobradiças e fechadura 

15.05 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive 
parafusos de fixação e pintura 

15.06 
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), 
inclusive parafusos de fixação e pintura 

15.07 Espelho plano 4mm 

15.08 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete 

15.09 Estrutura metálica de traves de futsal 

15.10 Estrutura metálica p/ rede de voleibol 

Fonte: Tomada de Preços nº 01/2017. 

Assim, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE das propostas financeiras das 
empresas contratadas, com preços unitários superiores aos limites estabelecidos em edital, 
desrespeitou as regras previstas nos itens 13.9 3, 13.13 e 14.17 VII, do edital, de maneira a 
configurar o favorecimento indevido das licitantes. 

11. Abandono da obra referente à quadra poliesportiva coberta com 
vestiário da Escola Eduardo de Souza Carvalho, na sede do município. 

Do Contrato nº 016/2017. 

Trata-se do Contrato nº 016/2017, de 28.06.2017, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2017 
(Processo Licitatório nº  08/2017), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através de 
sua Secretaria Municipal de Educação, e a empresa CONSTRUTORA PLENA LTDA, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 07.599.964/0001-47, o qual teve por 
objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a conclusão 
da quadra poliesportiva coberta com vestiário na Escola Eduardo de Souza Carvalho, situada 
na sede do Município de Araripina/PE, lote I (ID Simec: 1004386), e prazo de vigência original 
com início em 28.06.2017 e término em 30.10.2017. 



 

32 
 

De acordo com a cláusula décima segunda do citado contrato, o prazo de vigência poderia ser 
prorrogado conforme o dispositivo do Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, lei essa 
que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública. 

Segundo o Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, temos que: 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

[...] 

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter 
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses 

Ocorre, porém, que o objeto do presente contrato não pode ser classificado como serviço de 
caráter contínuo, de maneira que o dispositivo não se aplica ao caso. 

Dos Termos Aditivos. 

O mencionado contrato sofreu alguns Termos Aditivos, quais sejam: 

Quadro 4 – Termos Aditivos ao Contrato nº 016/2017. 

Item Data Objeto Termo final 

1 03.07.2017 Substituição da gestão e fiscalização do contrato 30.10.2017 

2 12.09.2017 Retificação do objeto do contrato 30.10.2017 

3 20.10.2017 Prorrogação de prazo. Fundamento: Art. 5º, §1º, II da Lei 8.666/1993 26.04.2018 

4 26.04.2018 Prorrogação de prazo. Fundamento: Art. 57 e incisos da Lei 8.666/1993 23.10.2018 

5 23.10.2018 Prorrogação de prazo. Fundamento: Art. 57 e incisos Lei 8.666/1993 20.02.2019 

Fonte: Anexos do Ofício PMA/CGM Nº 85/2019, de 05.07.2019. 

Sobre os Termos Aditivos de prorrogação de prazo, informa-se que o respectivo fundamento 
de suporte ou é inexistente, pois não há dispositivo legal correspondente, como no caso do 
Terceiro Termo Aditivo, ou é impreciso, pois remete a diversas possibilidades de previsão de 
prorrogação, fato que contraria os princípios constitucionais administrativos da motivação e 
da transparência, como pode ser observado no Quarto e Quinto Termos Aditivos. 

Dos Boletins de Medição. 

Comparando-se o cronograma físico-financeiro original contratual com o Boletim de Medição 
(BM) nº 01, de 05.10.2017, percebe-se a lentidão na evolução das obras, uma vez que, quando 
foi emitido esse primeiro BM, que acusou a medição de menos de 7%, as obras já deveriam 
ter alcançado mais de 75% da programação pactuada. 

Tabela 8 – Cronograma físico-financeiro original (mês 03) x Boletim de Medição (BM) nº 01. 

Item Descrição  
Contrato Mês 03 (28.09.2017) BM 01 (05.10.2017) 

Preço (R$) % % R$ % R$ 

1 Serviços preliminares 3.853,66 0,67 100,00 3.853,66 100,00 3.853,66 
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Item Descrição  
Contrato Mês 03 (28.09.2017) BM 01 (05.10.2017) 

Preço (R$) % % R$ % R$ 

2 Movimento de terra 3.252,16 0,57 100,00 3.252,16 32,46 1.055,76 

3 Superestrutura 45.149,11 7,87 100,00 45.149,11 75,10 33.906,89 

4 Paredes e painéis 28.372,51 4,94 100,00 28.372,51 0,00 0,00 

5 Cobertura 201.653,34 35,13 100,00 201.653,34 0,00 0,00 

6 Esquadrias 4.652,79 0,81 100,00 4.652,79 0,00 0,00 

7 Revestimentos 40.653,17 7,08 100,00 40.653,17 0,00 0,00 

8 Pisos 91.362,32 15,92 50,00 45.681,16 0,00 0,00 

9 Pintura 73.959,50 12,89 30,00 22.187,85 0,00 0,00 

10 Instalações hidráulicas 10.464,31 1,82 100,00 10.464,31 0,00 0,00 

11 Instalações sanitárias 6.280,08 1,09 100,00 6.280,08 0,00 0,00 

12 Drenagem pluvial 8.995,10 1,57 100,00 8.995,10 0,00 0,00 

13 
Instalações elétricas 
127/220 

18.270,53 3,18 70,00 12.789,37 0,00 0,00 

14 
Sistema de Proteção 
contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA) 

3.281,93 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 Serviços diversos 33.779,52 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valor total 573.980,03 100,00 75,61 433.984,61 6,76 38.816,31 

Fonte: Anexos do Ofício PMA/CGM Nº 85/2019, de 05.07.2019. 

Mesmo com aparente evolução lenta e desmotivada da obra, celebrou-se três termos aditivos 
de prorrogação de prazo, sem qualquer motivação, e não se tem notícia de qualquer aplicação 
de penalidade contratual e/ou legalmente prevista. 

O cronograma físico-financeiro original previa a execução da conclusão das obras em apenas 
quatro meses. Porém, após quase vinte meses de vigência contratual, menos de 25% daquilo 
que fora pactuado foi medido, de acordo com informação do último Boletim de Medição (BM) 
disponibilizado, o BM nº 04, de 23.02.2018. 

Do distrato. 

Sabe-se que o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017 sofreu seu distrato, rescisão de 
comum acordo, datado de 12.02.2019, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO 

A empresa CONTRATADA, ao solicitar o DISTRATO em comum acordo do Contrato 
acima discriminado, informa que não reúne condições financeiras disponíveis para a 
conclusão da referida obra, o qual baseia-se na 20ª (vigésima) cláusula contratual, 
item 2.1, onde diz: “O presente termo contratual poderá ser rescindido 
unilateralmente pela Secretaria Municipal de Educação ou bilateralmente, 
atendendo sempre a conveniência administrativa e o devido processo legal. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Com isso, por força da presente rescisão, as partes dão por 
terminado o Contrato supra referido, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a 
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido, 
não subsistindo nenhuma pendência financeira. (grifo nosso) 
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Inicialmente, segundo o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017, informa-se que, na 
verdade, o dispositivo do contrato transcrito no distrato refere-se ao item 20.1. 

Ainda, de acordo com o distrato, não se tem notícia de qualquer compensação ou penalidade 
financeira imputada à contratada pelo atraso e paralisação das obras, em contrariedade aos 
comandos contratuais e legais existentes. 

De acordo com o edital da Tomada de Preço nº 01/2017, Processo Licitatório nº 08/2017, que 
deu origem ao citado contrato, havia várias cláusulas expressamente previstas relacionadas a 
atraso e paralisação das obras: 

8. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

[...] 

8.1. A empresa a ser contratada deverá cumprir os prazos, os requisitos mínimos, as 
especificações técnicas e os parâmetros de qualidade e eficiência constantes deste 
Edital, Projeto Básico) e seus anexos, do Contrato, e ainda deverá atender toda e 
qualquer norma Federal, Estadual e Municipal, necessárias ao cumprimento do 
objeto licitado, incluindo-se, quando houver, as recomendações e determinações 
dos Órgãos de Defesa do Meio Ambiente. 

[...] 

8.5. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro dos 
seguintes prazos, contado(s) a partir da data de início dos serviços: 04 (quatro) 
meses, prorrogável por igual período, à critério da Contratante, havendo interesse e 
aceitação de ambas as partes, de conformidade com a Lei 8666/93. 

[...] 

8.8. O não cumprimento dos prazos de execução da obra e serviços, por parte do 
licitante vencedor, implicará na aplicação das sanções previstas em Lei, no Contrato 
e neste Edital, salvo pela ocorrência de hipótese legal de excludente de 
responsabilidade, devidamente apurada pela Secretaria de Estado Esporte e Lazer. 

[...] 

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

[...] 

9.8. A participação na presente licitação implica na integral aceitação de todos os 
termos e condições do Edital e seus anexos, ressalvando-se o disposto no § 3º do art. 
41 da Lei nº 8.666/1993; e também nos seguintes compromissos: 

I- Estar ciente das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer 
informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação - 
CPL. 
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II- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação 
e qualificação técnica e econômico-financeira exigidas na licitação, além daquelas 
pertinentes à legislação trabalhista e os respectivos recolhimentos dos encargos 
decorrentes. 

[...] 

15. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

[...] 

15.9. O CONTRATO poderá ter seu prazo inicial ou final prorrogado EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, consoante previsões estabelecidas em lei, condicionado ainda a 
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA ESCRITA E DOCUMENTAL FUNDAMENTADA, 
avaliação da Administração com emissão de PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO 
FISCAL DA OBRA, juntamente com CRONOGRAMA ECONOMICO-FINANCEIRO para o 
evento, também pelo FISCAL DA OBRA, e após encaminhamento dos autos do 
processo para a PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL para Parecer Conclusivo, o 
qual subsidiará o entendimento final do Ordenador de Despesa. E após, sendo 
permitida a prorrogação, os autos, devidamente instruído, seguira para a equipe de 
elaboração do Termo Aditivo, coleta de assinaturas e publicação do ato. 

[...] 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

[...] 

16.11. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à 
CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da execução dos serviços 
que serão pactuados. 

[...] 

16.22. Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda 
execução dos serviços ou obra e durante o prazo de vigência do Contrato. 

[...] 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

[...] 

17.6. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas 
dirigidas à CONTRATADA, observado o contraditório e ampla defesa. 

[...] 

17.8. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração 
ou irregularidade na execução deste Contrato. 

[...] 
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17.14. Caso a Contratada deixe de cumprir o Objeto deste Termo de Referência, a 
Contratante suprirá suas necessidades da maneira que melhor lhe convier ou for 
favorável, independentemente de consulta à Contratada, debitando-lhe os gastos 
realizados a esse título, e aplicando as penalidades previstas no Contrato. 

[...] 

18. DA GARANTIA DO CONTRATO. 

1.8.1. Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento 
de todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
contratado, que deverá ser protocolada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis 
contados da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, consoante o 
art. 56 da Lei nº 8666/ 1993. 

I. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a 
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II. Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil, Agência nº 
0600-9, Conta Corrente nº 18632-5 (Preferencialmente Depósito Identificado com a 
Razão Social da empresa); 

III. Seguro-garantia; 

IV. Fiança Bancária, emitida por instituição cadastrada no BACEN, prestada com 
renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro; 

18.2. O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os 
parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, é devido em razão 
do volume de recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa 
servir para cobrir eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a 
receber por parte da empresa CONTRATADA. 

18.3. A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 
vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na 
forma de seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo 
do CONTRATO. 

18.4. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão 
contratual ou a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA 
DO CONTRATO não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO. 

[...] 

20. DO PAGAMENTO. 

[...] 

20.10. A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) 
do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha 
orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor 
correspondente deverá ser descontado na fatura mensal. 
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[...] 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

[...] 

24.2. Será facultado ao Contratante aplicar à Contratada as sanções abaixo 
elencadas, a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim o justificar, 
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei: 

I- Advertência por escrito. 

II- Multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por recusa pela Contratada, 
em substituir empregados rejeitados pela Administração, caracterizando-se a recusa 
quando a substituição não for efetivada nas 72 (setenta e duas) horas úteis que se 
seguirem à data da notificação da rejeição. 

III- Suspensão do direito de licitar no âmbito do Governo do Estado do Mato Grosso, 
por prazo a ser fixado, no máximo por 2 (dois) anos, de acordo com a gravidade do 
fato. 

IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, nos termos da legislação vigente. 

V- Conjugação de quaisquer das sanções previstas nos incisos anteriores. 

24.3. A sanção prevista no inciso II do subitem 24.2 desfie Edital poderá também ser 
aplicada à empresa que: 

[...] 

II- Promova realização dos serviços contratados com lentidão, levando o Contratante 
a comprovar a impossibilidade de sua conclusão. 

III- Paralise os serviços sem justificativa prévia por escrito, aceita pelo Contratante. 

[...] 

24.4. 0 atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa, 
na forma prevista, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pelo Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei 

I- Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços 
contratados no caso de recusa de sua execução. 

II- Multa correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia útil de atraso, calculada 
sobre o valor dos respectivos serviços inadimplentes, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total do Contrato, após o que será tal falta considerada recusa, não 
sendo permitido o pagamento das parcelas relativas àquelas já executadas, até a 
regularização total. 

[...] 
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24.5. As penalidades que venham a ser aplicadas à Contratada, somente poderão ser 
relevadas pelo Contratante mediante justificativa escrita e fundamentada, 
devidamente comprovada e aceita pela Administração. (grifo nosso) 

Já o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017 assim deu seu tratamento dos casos de 
atraso e/ou paralisação das obras: 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

3.1 Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento de 
todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 
contratado, que deverá ser protocolada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis 
contados da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, consoante o 
art. 56 da Lei nº 8666/1993. 

I. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a 
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

II. Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil, Agência nº 
0600-9, Conta Corrente nº 18632-5 (Preferencialmente Depósito Identificado com a 
Razão Social da empresa); 

III. Seguro-garantia; 

IV. Fiança Bancária, emitida por instituição cadastrada no BACEN, prestada com 
renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro; 

3.2 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os 
parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, é devido em razão 
do volume de recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa 
servir para cobrir eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a 
receber por parte da empresa CONTRATADA. 

3.3 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a 
vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na 
forma de seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo 
do CONTRATO. 

3.4 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual 
ou a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO 
CONTRATO não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO. 

[...] 

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E 
NORMAS TÉCNICAS. 

[...] 

5.3 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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[...] 

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

6.23 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda 
execução dos serviços ou obra e durante o prazo de vigência do Contrato. 

[...] 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

[...] 

7.6 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas 
à CONTRATADA, observado o contraditório e ampla defesa. 

[...] 

7.8 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou 
irregularidade na execução deste Contrato. 

[...] 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1 A assinatura do contrato será imediata após a homologação do processo 
licitatório, e sua vigência será de 04 (quatro) meses, prorrogável por igual período, à 
critério da Contratante, havendo interesse e aceitação de ambas as partes, de 
conformidade com a Lei 8666/93. 

[...] 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

12.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 4 (quatro) meses, com início 
em 28/06/2017 e término em 30/10/2017, tendo eficácia legal a partir da publicação 
do extrato no diário oficial. Podendo o mesmo ser prorrogado conforme dicção do 
artigo 57, inciso II da lei 8.666/93. 

12.2 O objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo avençado, 
sob pena de aplicação de Sanção Administrativa e/ou Multa e/ou Recolhimento da 
Garantia, salvo por justificativa devidamente acatada pela SEDU. 

[...] 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 A Contratada ficará passível das penalidades previstas, garantida a prévia 
defesa, caso se recuse a executar os serviços que lhe forem adjudicados, ou venha a 
fazê-lo fora das especificações e condições acordadas, impeça ou embarace, de 
alguma forma, a fiscalização que a Contratante se reserva o direito de exercer, ou 
ainda, transfira a outrem, no todo ou parte, os serviços contratados, bem como 
caucione ou utilize-o para qualquer operação financeira. 
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17.2 Será facultado ao Contratante aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas, 
a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim o justificar, sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei 

a) Advertência por escrito. 

b) Multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por recusa pela Contratada, 
em substituir empregados rejeitados pela Administração, caracterizando-se a recusa 
quando a substituição não for efetivada nas 72 (setenta e duas} horas úteis que se 
seguirem à data da notificação da rejeição. 

c) Suspensão do direito de licitar no âmbito do Governo Municipal, por prazo a ser 
fixado, no máximo por 2 (dois) anos, de acordo com a gravidade do fato. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a reabilitação, nos termos da legislação vigente. 

e) Conjugação de quaisquer das sanções previstas nos incisos anteriores. 

17.3.A sanção prevista no inciso II do subitem 18.2 deste Edital poderá também ser 
aplicada à empresa que: 

[...] 

b) Promova realização dos serviços contratados com lentidão, levando o Contratante 
a comprovar a impossibilidade de sua conclusão. 

c) Paralise os serviços sem justificativa prévia por escrito, aceita pelo Contratante. 

[...] 

17.4 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa, 
na forma prevista, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pelo Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo 
de outras sanções previstas em lei: 

a) Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços 
contratados no caso de recusa de sua execução. 

b) Multa correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia útil de atraso, calculada 
sobre o valor dos respectivos serviços inadimplentes, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor total do Contrato, após o que será tal falta considerada recusa, não 
sendo permitido o pagamento das parcelas relativas àquelas já executadas, até a 
regularização total. 

c) Multa de 1% (um por cento) do valor do serviço recusado, por dia corrido, pelo 
atraso em seu refazimento, a contar do segundo dia útil do recebimento da 
notificação da rejeição, até o limite de 20% (vinte por cento) do total do item. 

17.5 As penalidades que venham a ser aplicadas à Contratada, somente poderão ser 
relevadas pelo Contratante mediante justificativa escrita e fundamentada, 
devidamente comprovada e aceita pela Administração. 
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[...] 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO 

20.1 O presente Termo Contratual poderá ser rescindido unilateralmente pela 
Secretaria Municipal de Educação ou bilateralmente, atendendo sempre a 
conveniência administrativa e o devido processo legal. 

20.2 A critério da Secretaria caberá rescisão contratual independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA: 

a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações contratuais; 

b) Paralisar os serviços/obras sem justa causa e prévia comunicação à SEDUC; 

[...] 

d) Reincidir nas multas previstas na Cláusula Décima Sexta deste Contrato; 

[...] 

f) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 

[...] 

20.3 No caso de rescisão, unilateral ou bilateral, a CONTRATADA receberá o valor 
dos serviços/obras executados e atestados pela fiscalização, salvo se instaurado 
processo administrativo que resultar em sanção "multa", sendo possível ser 
descontada a garantia contratual. (grifo nosso) 

Como visto, apesar da disciplinada do atraso e paralisação da obra em edital e contrato, não 
se verificou qualquer penalidade à contratada. 

Da condição atual da obra. 

Em visita ao local da obra referente à conclusão da quadra poliesportiva coberta com vestiário 
na Escola Eduardo de Souza Carvalho, situada na sede do município, verificou-se o completo 
abandono das obras, a ausência de conservação de parte do equipamento até então instalado, 
retrato do descaso com a aplicação dos recursos públicos. 

Figura 1 – Registros fotográficos do abandono das obras referentes à conclusão da quadra 
poliesportiva coberta com vestiário na Escola Eduardo de Souza Carvalho, na sede do 

município. 
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Situação de abandono da obra verificada na visita realizada pela fiscalização da CGU. Araripina/PE, 07.08.2019. 

Fonte: elaboração própria. 

12. Vícios construtivos da obra referente à quadra poliesportiva 
coberta com vestiário do distrito de Lagoa do Barro. 

Do Contrato nº 016/2017. 

Trata-se do Contrato nº 017/2017, de 28.06.2017, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2017 
(Processo Licitatório nº 08/2017), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através da 
Secretaria Municipal de Educação, e a empresa JME ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 24.061.780/0001-48, o qual teve por objeto a 
contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a conclusão da 
quadra poliesportiva coberta com vestiário no distrito de Lagoa do Barro, situada no Município 
de Araripina/PE, lote II (ID Simec: 1004387). 

Do estado de conservação das obras. 

Em visita ao local da obra referente à conclusão da quadra poliesportiva coberta com vestiário 
no distrito de Lagoa do Barro, situada naquele município, verificou-se a presença de diversos 
vícios construtivos merecedores de reparação, quais sejam: 

a) Estrutura metálica com tabelas de basquete danificada; 
b) Piso em concreto com várias fissuras devido à ausência de juntas de dilatação, 
ao longo do passeio na parte externa da quadra; 
c) Fissuras no piso interno da quadra; 
d) Fissuras em alvenaria; 
e) Infiltração de água em construção por capilaridade e percolação com danos às 
paredes da construção; 
f) Instalação hidráulica com tubulação danificada, ocorrência causadora de 
alagamento parcial da laje superior do vestiário. 

Figuras 1 – Registros fotográficos do estado de conservação da obra referente à conclusão 
da quadra poliesportiva coberta com vestiário no distrito de Lagoa do Barro, no município de 

Araripina/PE. 



 

43 
 

  
Estado de conservação da quadra poliesportiva com necessidade de reparos. Araripina/PE, 06.08.2019. 

Fonte: elaboração própria. 

Algumas normas sobre a qualidade das obras. 

Sobre a qualidade dos serviços prestados e possíveis vícios construtivos, o edital da Tomada 
de Preços nº 01/2017 (Processo Licitatório nº 08/2017) assim disciplinou: 

8. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. 

[...] 

8.10. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contado 
do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão 
designada pelo Secretaria de Estado Esporte e Lazer, ou por quem lhe vier exercer 
tal atribuição por delegação legal. 

[...] 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Executara obra, observando, de modo geral, as Especificações e Normas 
Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras 
pertinentes aos serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as 
instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando houver, da 
Supervisão dos Órgãos Ambientais e de Controle. 

[...] 

16.23. Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou 
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 
materiais empregados. 

[...] 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

[...] 
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17.3. Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela. 

[...] 

17.11. O(s) fiscal(s) designado(s), na realização do acompanhamento e fiscalização 
da obra deverão aferir os resultados da contratação observando: 

a) Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Projeto 
Básico/Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e 
informações do processo que lhe deu origem; 

b) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com 
as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial; 

[...] 

21. DA FISCALIZAÇÃO 

[...] 

21.5 A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não 
diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos 
trabalhos. 

[...] 

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

[...] 

22.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos 
para a execução de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência 
do Contrato. 

23. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

[...] 

23.5. Usar material normalizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

[...] 

23.9. Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que 
fazem parte deste certame. 

23.10. A empresa deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço 
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura 
metálica, teste de carga, entre outros exigidos em norma. 
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[...] 

23.17. Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos. 

[...] 

23.20. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de 
Normas Técnica -ABNT. 

23.21. A fiscalização do contrato, nomeada por portaria de designação da SEDUC, 
poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição dos colaboradores da 
contratada, equipamento ou materiais que não estiverem de acordo com as normas 
e/ou que não atendam as especificações. (grifo nosso) 

Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017 assim dispõe sobre a qualidade 
dos serviços e os vícios das obras: 

CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E 
NORMAS TÉCNICAS 

[...] 

5.2. Os serviços do presente contrato deverão ser executados de acordo com o 
projeto básico e executivo, especificações e normas técnicas pertinentes. 

[...] 

5.10 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços. 

[...] 

5.17 Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que 
fazem parte deste certame. 

5.18 A empresa deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço 
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura 
metálica, teste de carga, entre outros exigidos em norma. 

[...] 

5.25 Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos. 

[...] 

5.28 Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT. 

[...] 

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 

6.1. Executar a obra, observando, de modo geral, as Especificações e Normas 
Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras 
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pertinentes aos serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as 
instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando houver, da 
Supervisão dos Órgãos Ambientais e de Controle. 

[...] 

6.24. Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou 
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 
materiais empregados. 

[...] 

6.32. Deverão ser observadas todas as normas, manuais, instruções e especificações 
previstas neste termo e qualquer alteração na sistemática por elas estabelecida 
deverá ser, primeiramente, submetida à consideração da CONTRATANTE, 
acompanhado da respectiva justificativa, a quem caberá decidir sobre a orientação 
a ser adotada. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

[...] 

7.3 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 
serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio 
as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela. 

[...] 

7.11 O(s) fiscal(s) designado(s), na realização do acompanhamento e fiscalização da 
obra deverão aferir os resultados da contratação observando: 

a) Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Projeto 
Básico/Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e 
informações do processo que lhe deu origem; 

b) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com 
as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial; 

[...] 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 

[...] 

8.5 A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não 
diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos 
trabalhos. 

[...] 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS 
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[...] 

14.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos 
para a execução de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência 
do Contrato. (grifo nosso) 

Como se vê a partir desses normativos, foram expressamente atribuídas responsabilidades às 
partes contratuais, seja para a Prefeitura Municipal de Araripina/PE, seja para a empresa de 
engenharia executora das obras, que devem ser observadas no intuito da devida reparação 
do equipamento financiado com os recursos públicos federais. 
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CONCLUSÃO 

Com base nos achados de auditoria e de acordo com as questões de auditorias propostas, 
conclui-se o seguinte:  

a) A contratação, o acompanhamento e o recebimento obedeceram às formalidades legais? 

Verificou-se o descumprimento de normativos ao se constatar funcionários da obra da Escola 
Sítio Batinga sem vínculos com a construtora vencedora da licitação, a ausência de 
recolhimento de encargos sociais e não utilização de equipamentos de proteção individual 
pelos funcionários da obra da Escola Sítio Batinga e a ausência de motivação para a celebração 
dos termos aditivos do contrato da Unidade Escolar Honorato Jordão. 

b) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade? 

Houve o acréscimo indevido de serviços complementares na planilha orçamentária da Escola 
Vanda Jacó, no valor de R$ 230.086,32 e sobrepreço de R$ 13.680,80 no aditivo do Contrato 
Nº 039/2017, relativo à construção da Escola Honorato Jordão na Ponta da Serra. 

A extrapolação de orçamento sem os devidos estudos e planejamento por parte da prefeitura 
incorre em gastos desnecessários do dinheiro público e até o abandono da obra por falta de 
recursos. 

c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor? 

Sim. A obra da Escola Vanda Jacó possui vícios visíveis de construção: fissuras nas janelas, nas 
paredes, no chão, no banco do pátio, e também algumas ferragens de sustentação aparentes. 
Na deterioração da obra, ocorre o desperdício dos recursos públicos ali aplicados. 

d) A obra encontra-se paralisada, com risco de não atendimento de seus objetivos? 

A obra da Escola Vanda Jacó está abandonada, e a obra da Escola Sítio Batinga não foi 
concluída e também está atrasada. A não conclusão da obra e seus atrasos priva a população 
do acesso aos serviços da escola, prejudicando o planejamento das políticas de educação e a 
melhoria das condições escolares. Percebe-se uma desídia administrativa no momento que 
não houve, para os atrasos injustificados, a cobrança de multa da contratada ou retenção da 
garantia. 
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ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE 
DE AUDITORIA 

Achado n° 01 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“1. Segundo relato desta Douta Autoridade, no Item 1, do Relatório Preliminar, ora rebatido, 
foi constatada, em resumo, que as obras da Escola Sítio Batinga, não estão concluídas e 
encontram-se atrasadas, e que “a não conclusão da obra e seus atrasos priva a população do 
acesso aos serviços da escola”. Além disso, afirma também que “o item 17.4 do Contrato nº 
37/2017, determina que o atraso injustificado sujeita a contratada à multa”, devendo ainda, 
“as solicitações de prorrogação serem motivadas no processo e ratificadas pela autoridade 
competente”.  

Entretanto Douta Autoridade, não é isso que se acontece, senão vejamos: 

Conforme documento anexo (PAR - Obras - ITEM 1 - Parecer técnico e jurídico prorrogação), 
no dia 11/07/2019, houve um novo Parecer Técnico, emitido pelo Engenheiro Fiscal das Obras 
do PAR do Município, solicitando novo Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 037/2017. 

Tal solicitação, como bem explica o engenheiro fiscal das Obras do PAR do Município, surgiu 
“devido ao atraso ocorrido nas obras da Escola Sítio Batinga, em decorrência das fortes chuvas 
que ocorreram no município, e que dificultaram o acesso à obra pelas estradas de acesso à 
mesma, bem como, pela demora por parte do FNDE, na liberação dos recursos previstos para 
a execução da obra”.  

Inobstante, em 18/07/2019 e após a formalização da Solicitação de Termo Aditivo, a Douta 
Procuradoria Jurídica Municipal exarou o Parecer Jurídico nº 028/2019/PGM (Anexo - PAR - 
Obras - ITEM 1 - Parecer técnico e jurídico prorrogação), onde concluiu que a celebração do 
4º Termo Aditivo é possível, desde que atendidas as prerrogativas constantes na Cláusula 
Décima Segunda do Contrato nº 037/2017, que afirma:  

“Cláusula Décima Segunda – Da Vigência:  

12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 9 (nove) meses, com início em 
01/11/2017 e término em 01/08/2018, tendo eficácia legal a partir da publicação do 
extrato no diário oficial. Podendo o mesmo ser prorrogado conforme dicção do art. 
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

(...).” 
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Nesse sentido, vejamos o que afirma o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93: 

“Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no 
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 

II – À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter 
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 

Ora Douta Autoridade, conforme podemos observar no trecho acima extraído, temos que o 
inciso II, do Art. 57, da Lei nº 8.666/93, não limita o quantitativo de Termos Aditivos para a 
prorrogação de duração obra, mas sim, limita a duração para execução do contrato ao prazo 
de 60 (sessenta) meses. 

E é com base nessa argumentação que deve se ater esta Ilustre Autoridade.  

Como se vê no Contrato nº 037/2017 (anexo), temos que o mesmo teve seu início em 
01/11/2017. Assim, considerando o 4º (quarto) e último pedido de Termo Aditivo da Obra 
(anexo), temos que a obra terá seu prazo de execução estendido até o dia 25/04/2020, ou 
seja, quase 29 (vinte e nove) meses após o início de sua execução, e que é muito inferior aos 
60 (sessenta) meses máximos previstos em Lei.  

É sabido, Douta Autoridade, que a não conclusão da obra e seus consecutivos atrasos não só 
priva a população do acesso aos serviços a serem oferecidos pela escola, como prejudica todo 
um planejamento municipal, inclusive na adoção de políticas para a educação. Entretanto, tal 
ato, desde que devidamente justificado, como é o presente caso, não deve ensejar em 
penalidades ao município, mas sim, tão somente à empresa executora de tais serviços.  

Ocorre que após o relatado tanto pelo Parecer Técnico quanto pelo Parecer Jurídico exarado 
pela Douta Procuradoria Jurídica do Município, o município entende, que não há motivos até 
a presente data, para se culpabilizar/penalizar a empresa executora das obras, especialmente, 
se o motivo pelos consecutivos atrasos na entrega da obra, e consequentes pedidos de 
prorrogação de duração desta, forem as chuvas que ocorreram na região no início deste ano, 
e também, a demora na liberação de recursos pelo FNDE. 

Tal entendimento encontra baliza e respaldo, exatamente no que delimita o art. 57, inciso II, 
da Lei nº 8.666/1993, não havendo até o presente momento qualquer óbice para a aprovação 
das consecutivas prorrogações para a execução e entrega da obra.   

Neste sentido, há de se concluir que, ao contrário do que afirma esta Douta Autoridade no 
Item 1 do Relatório Preliminar – PAR – Obras, ora questionado, de que a não conclusão e o 
atraso na obra da Escola Sítio Batinga, encontra-se sem as devidas justificativas técnicas e 
jurídicas, essa em nada deve prosperar, tendo em vista, que as mesmas se encontram SIM, 
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com as devidas justificativas técnicas e jurídicas, conforme demonstrado no Parecer Técnico 
e no Parecer Jurídico, ora anexados ao presente Ofício de Resposta SME nº 560/2019. 

Análise da equipe de auditoria 

Em sua manifestação, a prefeitura apresentou o Parecer Técnico, sem número, do dia 
11.07.2019, e o Parecer Jurídico n° 28/2019/PGM, de 18.07.2019. Afirma que não deve 
prosperar o achado deste controle interno, tendo em vista que as justificativas técnicas e 
jurídicas estão demonstradas no Parecer Técnico e no Parecer Jurídico, ora anexados ao 
presente Ofício de Respostas SME n° 560/2019 (“sic” – entenda-se Ofício SME n° 574/2019). 

Porém, os documentos referem-se apenas ao Quarto Termo Aditivo, não foram apresentadas 
as justificativas técnicas e jurídicas do Primeiro Termo Aditivo (de 25.07.2018), do Segundo 
Termo Aditivo (de 28.11.2018) e do Terceiro Termo Aditivo (de 27.03.2019). Dessa forma, 
continuam sem explicações tais prorrogações. 

Quanto ao Parecer Técnico, sem número, do dia 11.07.2019, e o Parecer Jurídico n° 
28/2019/PGM, de 18.07.2019, um dos motivos citados na justificativa diz respeito às chuvas 
que dificultaram o acesso à obra. No entanto, é de entendimento do Tribunal de Contas da 
União que as chuvas em situações normais não justificam atraso e aumento de valores nas 
obras, visto que as mesmas já devem estar previstas nos cronogramas e no planejamento. O 
Acórdão 950/2008-Plenário informa: 

A ocorrência de chuvas no local da obra não tem, necessariamente, implicações 
negativas no fator de produtividade. As situações que influenciam a produtividade 
devem ser devidamente justificadas e comprovadas. 

O Acórdão 2061/2006-Plenário também reforça: 

Os efeitos das chuvas só devem ser considerados como fator redutor da 
produtividade em situações de pluviometria comprovadamente extraordinária, ou 
seja, muito acima da média.  

Vale informar que estes casos devem estar devidamente registrados em diário de obras, que 
não foi apresentado pela prefeitura. 

Quanto à justificativa na demora da liberação dos recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), analisando as datas dos Boletins de Medição, das 
emissões das Notas Fiscais e dos pagamentos dos extratos bancário, verificou-se que não 
houve atraso de pagamento por falta de recursos do FNDE. A média de dias para o pagamento 
à construtora foi de 3,5 dias da data da nota fiscal: 

Tabela 01 - Comparativo dos boletins, notas fiscais e extratos bancários 

Boletim Data do BM NF Data da NF 
Data do débito na conta 

bancária 

BM01 05/11/2018 112 07/11/2018 13/11/2018 

BM02 10/01/2019 118 14/01/2019 18/01/2019 

BM03 21/03/2019 128 25/03/2019 29/03/2019 
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BM04 01/06/2019 134 05/06/2019 10/06/2019 

Fonte: Boletins de Medição n° 01 a 04, Notas Fiscais e extratos bancários da conta 23685-3 

 
Pelo exposto, reitera-se que a obra da Escola Sítio Batinga está atrasada, sem as devidas 
justificativas técnicas e jurídicas, onde a contratada deveria estar sujeita à multa, com 
desconto nos pagamentos devidos ou cobrada judicialmente. 

 

Achado n° 02 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Foi constatada por esta Douta Autoridade, no Item 2, do Relatório Preliminar, ora rebatido, 
após visita realizada à obra da Escola Sítio Batinga, “a presença de oito funcionários 
trabalhando no local”, e que após “consulta ao sistema do Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS), em agosto de 2019, apenas dois funcionários tinham vínculos empregatícios 
com a empresa vencedora da licitação”.  

 
Afirma também que no cotejamento dos comprovantes de pagamento, os valores existentes 
nas quatro notas fiscais apresentadas possuem o mesmo valor dos quatro boletins de medição. 
No entanto, nos extratos bancários, os débitos são de valores diferentes aos da medição e das 
notas fiscais”, não sendo possível identificar a origem dessas divergências.  

 
Finaliza, seu relatório afirmando que “conforme cláusulas dispostas no Contrato nº 37/2017, 
há a proibição de subcontratar serviços, e até de subempreitar os serviços, no todo ou em 
parte, sob pena de rescisão do contrato”´, não podendo a Contratada, “em hipótese alguma, 
transferir os serviços a terceiros sem a prévia autorização da contratante”.  

 
Quanto ao transcrito acima, temos a expor o que se segue: 

 
Com relação aos funcionários dispostos na obra e que não possuem vínculo empregatício com 
a construtora Andaluz LTDA, e que poderiam estar executando serviços subcontratados, ou 
na condição de subempreiteiros, temos que o município, após tal relato, resolveu por dar 
início à instauração de Processo Administrativo Interno, no sentido de solicitar informações 
a Empresa Andaluz LTDA, quanto as inconformidades apresentadas por esta Autoridade 
quando da realização da referida fiscalização e apontar as devidas penalidades, se 
identificadas a veracidade de tais inconformidades.   

 
Há de se salientar que a responsabilidade pela execução da obra é da empresa vencedora da 
licitação, cabendo ao município a fiscalização quanto a correta execução do contrato. E é 
nesse sentido que deve se ater esta Ilustre Autoridade.  

 
Assim, qualquer investigação paralela a execução da obra, enseja no completo levantamento 
de execução da mesma, de modo que um único processo administrativo, venha a contestar 
todas as inconformidades identificadas.  
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Em paralelo a isso, temos que o município preza sempre pela aplicação do princípio 
constitucional do contraditório e da ampla defesa, executando as penalidades previstas em 
contrato, apenas após o completo caminhar do devido processo administrativo.  

 
Quanto as divergências apontadas por esta Autoridade, com relação a diferença de valores 
apontados nas notas fiscais em relação aos comprovantes de pagamentos, e a impossibilidade 
de identificar a origem dessas divergências, temos que, estes se deram em razão dos 
descontos tributários inerentes a cada nota fiscal.  

 
Neste caso, em havendo qualquer divergência sobre o valor real retido pelo município em 
relação ao valor que deveria ser pago, o município de Araripina irá adotar as medidas cabíveis 
para a devida devolução dos valores descontados a maior, e em desfavor da prestadora de 
serviços.”  
 

Análise da equipe de auditoria 

No que se refere aos funcionários sem vínculo empregatício com a empresa vencedora da 
licitação e a proibição de subcontratar os serviços contratados, a prefeitura informou que irá 
instaurar Procedimento Administrativo Interno, e após completar o mesmo, executará, se for 
o caso, as penalidades previstas em contrato. Assim, mantém-se o achado até que seja sanada 
a situação. 
 
Quanto às divergências de valores apontadas nas notas fiscais x comprovantes de 
pagamentos, a prefeitura informa que foi devido aos descontos tributários. Contudo, não 
apresentou cálculos e documentos que demonstrassem estes descontos. Dessa forma, a 
discordância apontada no relatório permanece não esclarecida. 
 
Achado n° 03 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

 
“Foi constatado por esta Autoridade, no Item 3, do Relatório Preliminar, ora rebatido, a 
suposta ausência de recolhimento dos encargos sociais e não utilização de EPI’s pelos 
funcionários da obra da Escola Sítio Batinga.  

 
Em razão disso, conclui a Douta Autoridade que, o não recolhimento de encargos sociais 
previstos na planilha orçamentária incorre em danos ao erário, tendo em vista que o município 
está se apropriando de um recurso que não será utilizado. Além disso, “a não utilização de EPIs 
pelos funcionários deixa-os desprotegidos de riscos suscetíveis, e, também, ameaça à 
segurança e a saúde no trabalho”.  

 
Ora Douta Autoridade, ao contrário do que se observa no Relatório Preliminar, ora rebatido, 
o não recolhimento dos devidos encargos sociais não gera danos ao erário de 
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responsabilidade do município, tendo em vista que este não está se apropriando de recursos 
que não serão utilizados.  

 
Como é de sabença, e foi amplamente explanado por esta Douta Autoridade, a 
responsabilidade sobre o recolhimento dos encargos sociais é da Empresa Contratada, 
cabendo apenas a esta efetivar todo o recolhimento que lhe é devido pela execução das obras.  

 
Portanto, se há a ocorrência de Danos ao Erário, este não se faz por parte do município, mas 
sim pela empresa contratada para a execução dos serviços.  

 
Além disso, até a ocorrência da fiscalização por parte desta Douta Autoridade, o município 
desconhecia qualquer tipo de omissão por parte da Empresa Contratada, quanto ao devido 
recolhimento dos encargos sociais, a até mesmo, quanto a subcontratação de funcionários 
para a execução das obras, tendo em vista, que todos os pagamentos foram feitos mediante 
a apresentação das devidas certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, o 
que por si só exclui o município de qualquer responsabilidade quanto a omissão no devido 
recolhimento dos encargos sociais.   

 
Repita-se, o município não pode ser responsabilizado pela omissão das empresas contratadas 
quanto as devidas informações a serem prestadas pelas mesmas aos sistemas informáticos 
dos órgãos fiscalizadores. Assim, querer configurar o município como responsável pela 
omissão de informações a serem prestadas pela Empresa vencedora da licitação, quanto aos 
devidos recolhimentos dos encargos sociais, é no mínimo controverso. 

 
Ao município cabe a devida fiscalização quanto a execução e duração da obra, o pagamento 
pelo serviço prestado, e a execução de penalidades previstas em contrato firmado, se 
ocorrerem descumprimentos aos dispositivos contratuais.  

 
Com relação a alegação de que os trabalhadores que estavam executando a obra quando da 
visita desta Autoridade, sem o uso de alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
necessários, temos que o município, assim como afirmado no item anterior, resolveu por dar 
início à instauração de Processo Administrativo Interno, no sentido de solicitar informações 
a Empresa Andaluz LTDA, quanto as inconformidades apresentadas por esta Autoridade 
quando da realização de fiscalização na obra, de modo a apontar, após o devido processo 
legal,  as devidas penalidades previstas em contrato, se identificadas a permanência  de tais 
inconformidades na execução da obra.”  

 
Análise da equipe de auditoria 

Para os encargos sociais, a prefeitura informou que o seu não recolhimento não gera danos 
ao erário de responsabilidade do município, tendo em vista que este não está se apropriando 
de recursos que não serão utilizados, e sim de responsabilidade da Empresa Contratada. 
Manifesta que todos os pagamentos foram feitos mediante a apresentação das certidões de 
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, e que a prefeitura não pode ser 
responsabilizada pela omissão das empresas contratadas quanto às devidas informações a 
serem prestadas pelas mesmas aos sistemas informáticos dos órgãos fiscalizadores. 
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Analisando a resposta do gestor, nessa situação, a princípio, a administração deve notificar a 
contratada por escrito para que regularize a situação. Deve ainda, denunciá-la aos órgãos 
competentes. Se a contratada não regularizar a situação, a administração glosará os encargos 
sociais correspondentes para evitar possíveis prejuízos à administração e assegurar o 
pagamento dos direitos trabalhistas (Acórdão/TCU nº 955/2018-P). 
 
A Lei n° 8.666/93 trata em seu art. 71 da responsabilidade da administração quanto aos 
encargos sociais: 
 

Art. 71.  O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
(...) 
§ 2° A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos 
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.     

 
Há também a Súmula nº 331 do Tribunal Superior Eleitoral, onde esclarece que a 
administração possui responsabilidade subsidiária pelo cumprimento dos encargos 
trabalhistas devidos pelas contratadas: 
 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 
a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 
desde que haja participado da relação processual e conste também do título 
executivo judicial. 
 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta 
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, 
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais 
da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não 
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela 
empresa regularmente contratada. 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

 
 
O Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da Reclamação n° 1461/RS, manifestou-se 
sobre o tema: 
    

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, Rel. Min. 
Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, 
entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o 
condão de transferir automaticamente à Administração Pública a responsabilidade 
pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.  
 
No entanto, reconheceu-se, naquela assentada, que eventual omissão da 
Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia 
gerar essa responsabilidade, caso caracterizada a culpa in vigilando do ente público. 
 
(...) 
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De fato, a própria Lei de Licitações impõe à Administração Pública o dever de 
fiscalizar a execução dos contratos administrativos, conforme se lê do art. 58, III, da 
Lei n.º 8.666/93: 
'O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
(...) 
III - fiscalizar-lhes a execução;' 
 
Na hipótese dos autos, o TRT consignou, de forma expressa, a conduta culposa, por 
omissão, da Administração Pública (culpa 'in vigilando'). In verbis: 'O fato de o 
recorrente ser apenas tomador de serviços não o isenta da responsabilidade 
subsidiária pelo adimplemento dos créditos devidos à demandante, a qual decorre 
do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pela autora, bem como por não 
ter diligenciado no sentido de averiguar amplamente as condições de trabalho em 
observância à legislação trabalhista. Assim, ainda que o recorrente não tenha agido 
com culpa in eligendo, por certo agiu com culpa in vigilando, uma vez que a empresa 
por ele contratada não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação à 
autora, causando a esta a necessidade de pleiteá-los por meio da presente demanda. 
A propósito, a obrigação de fiscalização imposta ao ente público abrange o devido 
cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora, e a omissão neste aspecto 
configura, efetivamente, a culpa ensejadora da responsabilização subsidiária'.” 
(grifos meus). 

 
Salienta-se que os encargos sociais não se referem apenas às contribuições oficiais, 
arrecadados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (GFIP). Incluem-se também direitos trabalhistas, apropriados 
no custo da mão de obra contratada, como: férias, 13º Salário, Auxílio-Doença, Multa por 
Rescisão Injusta, etc. 

Estes encargos, arrecadados em nome do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), assim 
como para as organizações sociais, têm suas normas gerais de tributação estabelecidas pela 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, e respectivas alterações. O normativo define 
que toda obra deve ter uma matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI), separada por 
projeto, admitindo-se seu fracionamento quando a obra for executada por mais de uma 
empresa. A matrícula, que deve ser feita no prazo de trinta dias, contados do início da 
execução das obras, é realizada inscrevendo o nome do proprietário do imóvel, dono da obra 
ou incorporador, assim como o nome da empresa contratada, no caso de empreitada total.  

Na GFIP, também por obra de construção civil, deverá informar os fatos geradores das 
contribuições sociais e outras informações de interesse do INSS. Portanto, para a 
comprovação de que a empresa contratada tenha arcado com os custos dos encargos sociais, 
é necessário que a mesma tenha registrado a matrícula CEI da obra, e inscrito os trabalhadores 
vinculados à obra nessa matrícula CEI. Outrossim, mesmo que a empresa não tenha registrado 
a matrícula CEI, no mínimo deveria ter registrado os empregados junto ao seu número de 
CNPJ. Caso nenhuma dessas situações tenha ocorrido, a empresa não teria arcado com o custo 
referente aos encargos sociais. Ou seja, recursos federais foram utilizados para beneficiar 
indevidamente a contratada, em detrimento aos trabalhadores e a seguridade social. 
 
Para que o município identifique a irregularidade e cumpra seu papel de fiscal, conforme 
determinado no art. 71, § 2° da Lei n° 8.666/93 (já citado anteriormente), basta obedecer às 
cláusulas do próprio Contrato de Obra n° 37/2007: 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
(...) 
14.3 Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro 
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela. 
(...) 
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
8.1 A execução dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por 
um representante da CONTRATANTE na figura do Fiscal de obra nomeado por 
portaria de designação da SEDUC, ao qual incumbirá anotar, em registro próprio, 
todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas e defeitos observados. O recebimento, aceitação e atestado 
dos serviços decorrerão necessariamente de verificação efetiva de sua execução. 
(...) 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
9.3 Para os pagamentos das medições subsequentes à primeira medição, serão 
exigidas cópias autenticadas em cartório dos seguintes documentos: 
b) Comprovante de recolhimento do INSS através da GPS correspondente ao mês 
anterior e certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); 
c) Comprovante de recolhimento ao FGTS através da GFIP, com o respectivo arquivo 
SEFIP, do mês anterior e Certificado de Regularidade do FGTS. 
 

Verifica-se que foram apresentados quatro boletins de medição e realizados quatro 
pagamentos, no entanto, não há evidências que comprovem que o município obedeceu às 
cláusulas acima, principalmente a de número 9.3, visto que não foram apresentados para este 
controle interno tais documentos para cada medição. Vale destacar que a comprovação do 
recolhimento dos encargos sociais tem que ser referente aos empregados da obra em 
questão, podendo-se ter essa informação através da matrícula CEI. Dessa forma, pelo exposto, 
mantemos o achado de auditoria. 
 
Quanto aos trabalhadores estarem sem alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários, a prefeitura informou que irá instaurar Procedimento Administrativo Interno, e 
após completar o mesmo, executará, se for o caso, as penalidades previstas em contrato. 
Assim, mantém-se o achado até que o processo seja concluído.  
 
Em relação à ausência de detalhamento dos encargos sociais nos anexos do edital e na 
proposta da empresa vencedora do certame, o município não se manifestou.  
 
Achado n° 04 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 
 

“Relata esta Douta Autoridade, que houve ineficiência administrativa do município na 
execução das obras na Escola Vanda Jacó.  

 
Contudo, não é o que se percebe, senão vejamos: 
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A atual gestão, assumiu o município no ano de 2017. Dentre as inúmeras deficiências 
administrativas deixadas por gestões anteriores, estavam as das obras na Escola Vanda Jacó, 
que após mais de 3 (três) anos de construção sob a responsabilidade da Construtora Maenge 
Empreendimentos e Construção LTDA, foi identificada a inexecução dos serviços. 

 
Neste sentido, e visando entregar a Escola Vanda Jacó a população o quanto antes, o 
município resolveu por dar seguimento a um novo processo licitatório (PL nº 005/2018), desta 
vez vencido pela Construtora e Locadora M&M LTDA. 

 
Como bem relata a Justificativa Técnica nº 12/2019 (Anexo: PAR – Obras – Item 4 – Justificativa 
Técnica nº 12_2019), a ordem de serviço para execução da obra pela empresa M&M, foi dada 
em 12/06/2018, com prazo final de execução em 12/12/2018, porém a empresa até a data 
final do contrato, não executou nenhum serviço na obra e não justificou oficialmente qualquer 
demanda que abarcasse à não execução do serviço, ocasionando na rescisão automática do 
contrato, com o vencimento deste, especialmente, em razão da falta de interesse da empresa 
contratada em prosseguir com o referido contrato.  

 
Tal motivação ensejou em novo atraso das obras, já que não houve qualquer avanço nas 
mesmas. 

 
Quanto ao alegado acima, há de se informar que não houve por parte do município, quaisquer 
pagamentos de valores em favor da empresa M&M, tendo em vista que não houve a execução 
dos serviços contratados, o que não gerou também qualquer penalidade para devolução ou 
compensação de recursos em desfavor da empresa contratada.  

 
Inobstante, e em razão da necessidade de continuidade da obra na Escola Vanda Jacó, é que 
se deu continuidade há um novo processo licitatório que teve como vencedora a Construtora 
JV Engenharia Eireli.  

 
Quanto a execução do atual contrato, temos que, o mesmo fora assinado em 27/05/2019, e a 
sua ordem de serviço fora emitida em 23/09/2019 (Anexo: PAR – Obras – Item 4 – Ordem de 
Serviço – Vanda Jacó.), e que atualmente, a obra, já se encontra em fase de execução, com 
prazo final de duração para o dia 23/03/2020.  

 
Há de se informar, que conforme identificado no Item 5 do presente Relatório Preliminar, e 
que será debatido adiante, houve a necessidade acréscimos no valor final da obra, mas que 
serão custeados com recursos próprios do município. 

 
Tal acréscimo, surgiu, ante a necessidade de melhorias no projeto inicial da obra, além da 
atualização dos valores unitários dos itens orçados inicialmente, conforme especificado no 
Parecer Técnico anexo (Anexo: PAR – Obras – Item 4 – Parecer Técnico – Escola Vanda Jacó), 
datado de 30/01/2019.   

 
E assim, por ser oneroso aos cofres próprios do município é que a ordem de serviço 
“demorou” a ser expedida, tendo em vista a necessidade de levantamento de tais valores por 
parte do município. 
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Nesse sentido, não há que se dizer que a atual gestão se encontra ineficiente quanto a 
execução das obras na Escola Vanda Jacó, mas sim que esta, preza pela devida e regular 
execução das obras, visando melhorar ainda mais a rede pública de ensino, o que se 
comprova, por exemplo, com o aumento gradativo dos índices no IDEB. “ 
 

Análise da equipe de auditoria 

O município informa que assumiu a gestão no ano de 2017, e abriu novo processo licitatório 
n° 05/2018, vencido pela Construtora e Locadora M&M LTDA. Porém, a empresa, até a data 
final do contrato, não executou o serviço e não justificou oficialmente qualquer demanda que 
abarcasse a não execução. Relata que não houve por parte do município pagamentos de 
valores à empresa, não gerando qualquer penalidade para devolução ou compensação de 
recursos em desfavor da construtora. 
 
Contudo, percebe-se a ineficiência administrativa do município ao não questionar a 
construtora sobre o atraso das obras, após passada as 48 horas para o início da execução. 
Inclusive a vigência do contrato foi vencida, sem que houvesse qualquer questionamento por 
parte da administração, havendo uma inércia relativa a 06 meses. Soma-se a isso a não 
aplicação de multa, por parte da prefeitura, devido a empresa não ter cumprido o objeto do 
contrato, com a necessária execução da garantia contratual. Tais condutas estão expressas no 
Contrato n° 84/2018 e na Lei n° 8.666/93: 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento de 
todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, que deverá ser protocolada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados 
da assinatura do contrato (...) 
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
6.12 Confirmar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, 
a ocorrência de qualquer impedimento da execução dos serviços que serão 
pactuados. 
(...) 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 
7.6 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas 
à CONTRATADA, observando o contraditório e a ampla defesa. 
7.14 Caso a Contratada deixe de cumprir o Objeto desse termo de Referência, a 
Contratante suprirá suas necessidades da maneira melhor que lhe convier ou for 
favorável, independentemente de consulta à Contratada, debitando-lhe os gastos 
realizados a esse título, e aplicando as penalidades previstas no Contrato. 
(...) 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
O início da prestação dos serviços objetos desse contrato deverá ser executada, em 
prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação oficial através da 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
(...) 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA 
12.2 O objeto contratado deverá ser executado e concluído no prazo avençado, sob 
pena de aplicação de Sanção administrativa e/ou multa e/ou recolhimento da 
Garantia, salvo por justificativa devidamente acatada pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
(...) 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa, na 
forma prevista, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei: 
a) Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços 
contratados no caso de recusa de sua execução. 
 
Lei 8.666/93 
Art. 78 Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
(...) 
Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 
(...) 
Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei: 
(...) 
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela devidos; 

 
Quanto à execução do atual contrato, o município manifestou que a ordem de serviço foi 
emitida em 23.09.2019 e que a obra se encontra em execução. O atraso para iniciar as obras 
deu-se ante a necessidade de melhorias no projeto inicial e da atualização dos valores 
unitários dos itens orçamentários, que seria custeada pela prefeitura. Por isso, a ordem de 
serviços demorou a ser expedida, tendo em vista a necessidade de levantamento do recurso 
por parte do município.  
 
Todavia, a vistoria da obra e atualização dos valores e serviços foi realizada antes da licitação. 
O Parecer Técnico S/N relatando essa revisão foi realizado em 30.01.2019, a licitação deu-se 
em 24.04.2019, e a assinatura do contrato ocorreu no dia 27.05.2019. Também não há no 
texto do edital da licitação, nem no texto do contrato, o detalhamento da origem dos recursos. 
Ou seja, não informa qual valor será custeado pela União, nem qual valor será custeado pelo 
município.  
 
Isto é, entre os dias 27.05.2019 a 23.09.2019 (data da ordem de serviço), não há justificativas 
para o atraso do início das obras. Quanto ao gestor informar que neste período estava 
realizando levantamento do recurso, vale destacar o que determina o Art. 7 da Lei n° 9.666/93: 

 
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

 
Por conseguinte, conjecturando a defesa apresentada pelo município, a prefeitura só deve 
realizar licitações quando possuir recursos orçamentários suficientes para tanto. Diante disso, 
mantemos o achado da ineficiência administrativa na execução da Escola Vanda Jacó. 
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Achado n° 05 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Alega esta Douta Autoridade, que após a análise da planilha padrão do FNDE e das planilhas 
orçamentárias dos contratos, “verificou-se que o último contrato (atual), foi alterado em sua 
composição orçamentária, com o acréscimo de R$ 230.086,32, referentes a serviços/materiais, 
que devem ser custeados pelo município”.  

 
Ainda, alega que “a extrapolação de orçamento sem os devidos estudos e planejamento por 
parte da prefeitura incorre em gastos desnecessários do dinheiro púbico e até o abandono da 
obra por falta de recursos”.  

 
Ocorre que nenhuma destas alegações deve prosperar, senão vejamos:  

 
Conforme bem elucida a Justificativa Técnica nº 013/2019 anexa (Anexo: PAR – Obras – Itens 
5 e 6 – Justificativa Técnica), e o Parecer Técnico da Escola Vanda Jacó, também anexo (PAR – 
Obras – Item 4 – Parecer Técnico Vanda Jacó), após a realização de vistoria técnica e a revisão 
da planilha orçamentária, feita pelo engenheiro fiscal das obras do PAR no município, foi 
necessária a atualização de valores unitários dos itens previstos para a obra, bem como, a 
atualização dos serviços a serem prestados e que não estavam previstos no contrato anterior, 
e nem foram pactuados com o FNDE, os quais estão listados abaixo: 

 

• Escavação, lastro de concreto, alvenaria de 1 vez de todas as calçadas e lajota na 
calçada de acesso ao prédio, que por falha de projeto do FNDE, não constam na 
planilha orçamentária fornecida pelo órgão; 
 

• Regularização de piso: Necessário para regularizar a base onde serão aplicadas as 
cerâmicas de piso; 
 

• Muro com gradil e calçada frontal: Necessário para oferecer segurança, conforto e 
melhor aparência à escola; 
 

• Conjunto fossa e sumidouro: Necessário para funcionamento das instalações 
sanitárias;  
 

• Conjunto de mastro para bandeiras: Essencial e exigido no projeto padrão do FNDE, 
porém não constava na planilha do FNDE;  
 

• Quadro escolar branco: Na planilha constava quadro negro de giz, modelo não mais 
utilizado atualmente. 

Tais acréscimos, foram feitos na Planilha Padrão do FNDE (itens 18.1. Pavimentação, 18.2 
Esquadrias, 18.3 Instalações hidros sanitárias, 18.4 muro e 18.5 diversos), e foram justificados 
nos seguintes moldes: 
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• Item 18.1 ‐ Pavimentação: são serviços de construção de calçadas no entorno dos 
blocos, passarelas e pátio central, utilizando os serviços de escavação (item 18.1.1); 
reaterro (item 18.1.2); concreto magro (item 18.1.3) e alvenaria de 1 vez (item 18.1.4), 
sendo que na planilha padrão, consta no item 11.3 ‐ calçada em concreto, apenas o 
item piso em concreto simples (item 11.3.1) que utiliza o código SINAPI 94993, 
desconsiderando os serviços necessários a execução completa das calçadas, inseridos 
nos itens destacados acima. Enquanto o item piso intertravado com blocos de 
25x25cm (item 18.5), será utilizado no acesso principal à escola, solicitado em projeto 
e não discriminado na planilha padrão. A regularização de piso (item 18.6) será 
necessária em praticamente todos os ambientes que serão assentadas cerâmicas para 
garantir a qualidade final do serviço; 
 

• Item 18.2 – Esquadrias: se refere à puxadores nas portas do bloco de salas de aula, 
solicitado em projeto e não discriminado na planilha fornecida pelo FNDE, que tem 
como objetivo facilitar a abertura das portas por pessoas portadoras de necessidades 
especiais; 
 

• Item 18.3 – Instalações hidros sanitárias: São serviços de construção de reservatórios 
inferior (item 18.3.1) e superior (item 18.3.2) ambos em estrutura de concreto em 
substituição ao reservatório metálico (item 5.6.1) pouco utilizado na região, de difícil 
manutenção e principalmente devido a escola não possui água encanada, sendo 
necessário a utilização de caminhões pipa, necessitando assim, do reservatório inferior 
e sistema de bombeamento. Vale ressaltar que o FNDE permite a escolha de um dos 
dois tipos de reservatórios (metálico ou concreto), ficando a cargo do município a 
escolha daquele tipo que seja mais viável para o uso da comunidade escolar. Ainda no 
item 18.3, tem a previsão para a construção de fossa séptica (item 18.3.3) e sumidouro 
(item 18.3.4) devido a comunidade não possuir sistema de esgotamento sanitário. Os 
projetos de fossa e sumidouro são disponibilizados como opção pelo FNDE para uso 
em casos específicos onde não há rede de esgotamento sanitário, porém não estão 
discriminados na planilha e serão executados com recursos do município;  
 

• Item 18.4 – Muro: refere‐se ao fechamento com muro de alvenaria com estrutura de 
concreto no fundo e laterais e gradil metálico com calçada em concreto na parte 
frontal, itens não discriminados na planilha padrão do FNDE e que serão executados 
com recursos do município;  
 

• Item 18.5 – Diversos: refere‐se à serviços solicitados no projeto fornecido pelo FNDE, 
porém que não estavam discriminados na planilha padrão, como mictório (item 18.5.1) 
e mastro para bandeiras (item 18.5.2). O item quadro escolar branco com moldura 
(item 18.5.3) foi inserido em substituição ao item quadro escolar verde e branco para 
giz (item 14.3.1), não mais utilizado nos dias atuais. 
 

Como se pode depreender, os serviços complementares inseridos no item 18 da planilha 
padrão do FNDE, estão inseridos com o objetivo de corrigir falhas na planilha padrão fornecida 
pelo próprio FNDE, que não discriminou alguns serviços constantes no projeto inicial fornecido 
pelo próprio FNDE.  
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Com isso, temos que a inserção desses itens, e a supressão de outros, com a devida atualização 
de valores da planilha para a presente data, gerou justamente o incremento orçamentário na 
obra do montante aproximado de R$ 240.954,32 (duzentos e quarenta mil novecentos e 
cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que serão custeados com recursos próprios 
do município.  

 
Nesse sentido, temos que o acréscimo de serviços complementares na planilha orçamentária 
da Escola Vanda Jacó, não é indevido, nem tão pouco, fora feito sem qualquer estudo e 
planejamento prévio por parte da prefeitura, que irá arcar com as despesas excedentes no 
valor aproximado de R$ 240.954,32 (duzentos e quarenta mil novecentos e cinquenta e 
quatro reais e trinta e dois centavos).  

 
Para tanto, basta folhear o teor da Justificativa Técnica nº 013/2019 anexa (Anexo: PAR – 
Obras – Itens 5 e 6 – Justificativa Técnica), e do Parecer Técnico da Escola Vanda Jacó, também 
anexo (PAR – Obras – Item 4 – Parecer Técnico Vanda Jacó), para se entender a real 
necessidade destes acréscimos, que repita-se, serão custeados com recursos próprios da 
Prefeitura Municipal de Araripina.”  
 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor alega que as despesas excedentes detectadas, após realização de vistoria técnica e 
revisão da planilha orçamentária, serão custeadas com recursos próprios da Prefeitura 
Municipal de Araripina.  
 
A vistoria da obra e atualização dos valores e serviços foi realizada antes da licitação. O Parecer 
Técnico S/N relatando essa revisão foi realizado em 30.01.2019, a licitação deu-se em 
24.04.2019 e a assinatura do contrato ocorreu no dia 27.05.2019. A Ordem de Serviço 
somente foi expedida em 23.09.2019. Também não há no texto do edital da licitação, nem no 
contrato, qual valor será custeado pela União, nem qual valor será custeado pelo município. 
Destaca-se o que determina o Art. 7 da Lei n° 9.666/93: 

 
Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 
§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício 
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 

 
Por conseguinte, a prefeitura só deve realizar licitações quando possuir recursos 
orçamentários suficientes para tanto. Diante o exposto, mantemos o achado, pois não há 
documentos que comprovem o detalhamento da origem dos recursos, tais como informações 
expressas no edital, no contrato, notas de empenho, depósitos da contrapartida da prefeitura, 
etc. 
 
Achado n° 06 

Manifestação da unidade examinada 
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Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Alega a Douta Autoridade Fiscalizadora, que em visita ao local da obra da Escola Vanda Jacó, 
foram constatados alguns defeitos construtivos, tais quais: fissuras nas janelas, nas paredes, 
no chão, no banco do pátio, e, também, algumas ferragens de sustentação aparentes.  

 
Quanto a estas alegações a Justificativa Técnica nº 013/2019 anexa (Anexo: PAR – Obras – 
Itens 5 e 6 – Justificativa Técnica), afirma que todas as fissuras e vícios na construção da obra, 
identificadas pela CGU, também foram identificadas pela atual gestão.  

 
Relata ainda que todos os problemas relatados por esta Autoridade Fiscalizadora, serão 
devidamente corrigidos pela empresa JV Engenharia Eireli, contratada para concluir a obra, 
conforme elucidado no item 4 da presente Resposta.  

 
Por fim, há de se ressaltar Douta Autoridade, que as obras do FNDE ocorrentes no município, 
são acompanhadas por profissionais contratados pelo próprio FNDE para fiscalizar os serviços, 
com o objetivo de cobrar do município a correta execução dos serviços, e em acordo com as 
especificações técnicas e projetos fornecidos pelo FNDE.  

 
Nesse sentido, caso haja divergência na execução dos serviços, o município é prontamente 
notificado através do SIMEC, para a correção da suposta falha executiva, estando o município 
sujeito a sanções, inclusive com a não liberação de recursos para a obra, caso não venha a 
cumprir com as exigências determinadas.  

 
Sendo assim, as obras só serão aprovadas pelo FNDE se executadas em estrita conformidade 
com as exigências do projeto inicial. 

 
Dito isto, tem-se que, apesar do aparente estado de abandono a que a Escola Vanda Jacó se 
encontrava quando da visita realizada por esta Douta Autoridade, temos que essa não é a 
realidade encontrada hoje, tendo em vista o reinicio das obras e a promessa de entrega da 
mesma para data próxima, de modo a possibilitar o devido uso da mesma pela comunidade 
local.”  
 
Análise da equipe de auditoria 

A prefeitura informa que todos os problemas construtivos relatados serão corrigidos pela 
Empresa JV Engenharia Eireli, contratada para concluir a obra. Expõe que, hoje, a escola não 
se encontra abandonada, pois foram reiniciadas as obras (Ordem de Serviço expedida em 
23.09.2019). 
 
Deve-se observar a primeira contratação realizada com o Processo Licitatório n° 18/2014, 
onde foi assinado o Contrato n° 19/2014, em 02.09.2014, com a Construtora Maenge 
Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ n° 41.036.765/0001-69, e implementar as 
cláusulas de sanções para os defeitos construtivos causados pela empresa, com acionamento 
na justiça, se for o caso. O município informou quem realizará os reparos, mas não especificou 
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quem arcará com o prejuízo. Assim, como as falhas apontadas estão em estudos de resolução, 
mantemos o achado de auditoria. 
 
Achado n° 07 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Alega esta Douta Autoridade Fiscalizadora que “não ficou esclarecido”, e após 05 anos para 
a obra ficar concluída, “o motivo das dilações, tampouco houve algum tipo de multa ou 
penalidade para as construtoras que distrataram e/ou atrasaram a obra”.  

 
Entretanto, ao contrário do que afirma esta Ilustre Autoridade, houve SIM diversos motivos 
que motivaram a solicitação de aditivos nos prazos e nos valores apresentados pela obra até 
a sua conclusão, senão vejamos:  

 
Como podemos observar no Parecer Técnico anexo (Anexo: PAR – Obras – Parecer Técnico – 
Aditivo de Valor – Escola Honorato Jordão.), emitido em 26/06/2019, a obra da Escola 
Honorato Jordão entrou em fase final, o que necessitou um levantamento preciso dos serviços 
executados, gerando uma nova planilha que obedece rigorosamente os serviços essenciais 
para a conclusão da obra.  

 
Com relação aos serviços que foram aditivados ou suprimidos no decorrer da execução da 
obra, foram prestados os seguintes esclarecimentos: 
 

1. Os serviços de implantação do Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas – 
SPDA (item 4.15) foi alterado, devido a falha na execução dos serviços pela empresa AM 
Engenharia e Construções EIRELI (contratada através do contrato 020/2014) que iniciou 
a obra e durante a execução não deixou a barra de ferro de entre os pilares, que partiria 
do solo na sapata do pilar até a cobertura, onde se conectariam com as cordoalhas no 
telhado, conforme determina o projeto do FNDE. Sendo assim, foi elaborado um novo 
projeto, onde a barra de ferro que seria embutida nos pilares, foi substituída por cabo 
de cobre dentro de eletrodutos de pvc rígido expostas, fixados com abraçadeiras e 
conectadas no piso a hastes de aterramento que ficam dentro de caixas de inspeção. 
Esse serviço gerou aumento na quantidade de cabo de cobre (item 4.15.1) e supressão 
dos conjuntos de terminal aéreo (item 4.15.2) e conectores de descidas (4.15.3), além 
dos serviços não previstos que foram acrescentados à planilha no item SPDA (item 20); 

 
2. Nos itens 6.1 e 6.2 as portas tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação 

à real execução;  
 

3. Nos itens 7.1.1 e 7.1.3 a cobertura em estrutura de madeira e coberta em telhas 
cerâmicas tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação à real execução; 

 
4. O item 7.2.1 foi suprimido por não ter a necessidade da execução do mesmo; 
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5. No item 8, os revestimentos foram ajustados de acordo com a real execução dos 
mesmos; 

 
6. No item 9, os pisos foram ajustados de acordo com a real execução dos mesmos; 

 
7. No item 10.1.1 as soleiras tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação à 

real execução; 
 

8. No item 11.1.1, a pintura de paredes, tiveram acréscimo devido ao ajuste da planilha 
em relação à real execução; 

 
9. Nos serviços diversos (item 12), os bancos de concreto (item 12.1.1) tiveram acréscimo 

devido ao ajuste da planilha em relação à real execução. O quadro escolar verde para 
giz foi suprimido (item 12.3.1) por não ser mais utilizado esse tipo de quadro atualmente 
e no lugar foi acrescido o quantitativo do quadro branco (item 12.3.2). Os espelhos (item 
12.6.3) tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação à real execução;  

 
10. No item 14, o portal de acesso foi ajustado de acordo com a real execução do mesmo; 

 
11. O item 16 Estrutura, referente aos serviços novos foi inserido devido à necessidade da 

demolição e reconstrução de vigas que se encontravam defeituosas e que causavam 
enfraquecimento da estrutura, devido à má execução das mesmas pela empresa AM 
Engenharia e Construções EIRELI (contratada através do contrato 020/2014);  

 
12. O item 17, referente ao muro de fechamento, foi inserido pela necessidade de 

fechamento da escola para o bom funcionamento da escola. O muro é composto por 
grades na frente e de alvenaria revestida com chapisco, reboco e pintada nas duas 
laterais e fundo; 

 
13. O item 18, referente a calçadas é composto por alvenaria de 1 vez (item 18.1), a qual já 

foi executada para as calçadas de contorno, porém não constante na planilha contratual; 
Piso em lajotas de concreto (item 18.2), para os passeios de acesso ao pátio central e 
aos blocos administrativos e de serviços; Piso em concreto desempenado (item 18.3), 
para execução da calçada frontal; 

 
14. No item 19, foi inserido o conjunto fossa séptica e sumidouro (itens 20.1 e 20.2) por não 

conter rede de esgoto nas proximidades da escola, sendo necessário a execução do 
mesmo para o destino final do esgoto produzido na escola; 

 
15. O item 20, referente ao SPDA foi inserido conforme justificativa no item 1 deste parecer;  

 
16. O item 21, serviços diversos se referem à serviços que estão no projeto padrão do FNDE, 

porém não foram considerados na planilha orçamentária. 
Nesse sentido, e conforme bem elucida o Parecer Técnico anexo, e acima transcrito, resta 
mais do que comprovada a necessidade de execução dos serviços listados quando do ajuste 
da planilha, devendo ser ressaltado que parte destes ajustes serão realizados para correção 
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de erros de execução na obra da empresa inicialmente contratada, a qual era 
supervisionada e fiscalizada pela gestão anterior.  
 
Por fim, insta informar que todo o custo adicional da obra, será custeado pelo próprio 
município, não havendo, portanto, o uso indevido das verbas enviadas pelo FNDE – PAR.” 
 
Análise da equipe de auditoria 

Em sua manifestação, a prefeitura relata que houve diversos motivos que justificaram a 
solicitação de aditivos nos prazos e valores, e apresenta o Parecer Técnico S/N, de 26.06.2019 
e outros documentos. 
 
Porém, os documentos referem-se apenas ao Quarto Termo Aditivo, não foram apresentadas 
as justificativas técnicas e jurídicas do Primeiro Termo Aditivo (de 25.07.2018), do Segundo 
Termo Aditivo (de 28.11.2018) e do Terceiro Termo Aditivo (de 27.03.2019). Permanecem sem 
explicações tais prorrogações.  
 
Quanto ao atraso do pagamento por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), o município não rebateu as colocações presentes no achado de auditoria, 
apenas informou que acrescentou alguns itens na planilha orçamentária, que será custeada 
com recursos próprios. Isto posto, mantêm-se o achado. 
 

Achado n° 08 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício de Resposta SME nº 574/2049, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Araripina apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Alega esta Douta Autoridade, que fora após a análise dos custos da obra da Escola Honorato 
Jordão, foi identificado um sobrepreço no aditivo do Contrato nº 039/2017, no valor de R$ 
18.887,52 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).  
 
Contudo e em resposta a este item 8, há de se salientar: 
 
Primeiramente, e após consulta perante à Controladoria do Município, foi fora questionado, 
se foram enviados por esta Ilustre Autoridade Fiscalizadora, os arquivos demonstrativos dos 
cálculos apresentados nas tabelas 4, 5 e 6, deste relatório preliminar. 
 
Entretanto, nenhum dos arquivos foram enviados, de modo que pudéssemos combater de 
forma mais detida, as informações prestadas no presente relatório. 
 
Mesmo assim, quando da leitura, mesmo que confusa, face ao que fora exposto no presente 
relatório, há de se ressaltar que ao contrário do que entendeu a Douta Autoridade, os aditivos 
para a prestação dos serviços, conforme bem explicita o Parecer Técnico emitido em 
26/06/2019, foram solicitados, em razão de que, quando do ajuste da planilha de preços, 
ocorreram algumas divergências entre alguns serviços executados e exigidos nos projetos, que 
não necessariamente constavam, ou constavam parcialmente na planilha contratual. 
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Tal fato se deve, em razão da necessidade de implantação do muro de fechamento da escola, 
e, para a correção de erros de execução da empresa contratada anteriormente, sendo esses 
serviços essenciais para a qualidade e a segurança da obra.  
 
Por fim, e conforme exposto na Justificativa Técnica nº 014/2019 anexa (Anexo: PAR – Obras 
– Item 8 – Justificativa Técnica nº 014_2019), há de ressaltar que os preços dos serviços novos 
acrescidos no termo aditivo ora discutido, embora possam derivar de prévio acordo entre as 
partes (Art. 65, §3º da Lei n. 8.666/93), estes, foram parametrizados pelos preços referenciais 
da Administração vigentes à época da licitação (sistemas oficiais de custos e taxa de BDI do 
orçamento base), observando-se ainda a manutenção do mesmo percentual de desconto 
entre o valor global do contrato original e o obtido a partir dos preços referenciais à época da 
licitação (seguindo com o Acórdão TCU nº 467/2015 – Plenário). 
 

Nesse sentido, não há que se falar, portanto, na ocorrência de qualquer sobrepreço no aditivo 
do Contrato nº 039/2017.” 
 
Análise da equipe de auditoria 

Seguem abaixo as planilhas completas dos cálculos realizados pela equipe da CGU/PE, as quais 
foram utilizadas para preenchimento de campos dispostos nas tabelas 4, 5 e 6 apresentadas 
no campo “fato” deste Relatório. 

 

Planilha Sinapi_Mai.2017.Des._Escola Honorato 

CÓD. 
LIC. 

CÓD. 
SINAPI 

D E S C R I Ç Ã O 
UNI

D 
QUANT 

UNIT. 
LICIT. 
(R$) 

UNIT. 
SINAPI 

(R$) 

TOTAL LIC. 
(R$)  

TOTAL 
SINAPI c/ 
BDI (R$) 

7.1.3 92539 

TRAMA DE MADEIRA 
COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

M2 
   

1.192,8
0  

         
57,71  

           
64,12  

     
68.834,10  

       
76.480,15  

7.1.1 94201 

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

M2 
   

1.192,8
0  

         
40,28  

           
44,75  

     
48.040,02  

       
53.373,12  

6.2.1 94559 

JANELA DE AÇO 
BASCULANTE, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, SEM 
VIDROS, 
PADRONIZADA.AF_07/201
6 

M2 
         

72,60  
      

598,38  
         

664,87  
     

43.442,61  
       

48.269,57  
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2.2 
74202/

1 

LAJE PRE-MOLDADA 
P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

M2 
      

628,00  
         

65,85  
           

73,17  
     

41.353,80  
       

45.952,08  

8.1.3 87529 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 
   

1.131,1
9  

         
26,76  

           
29,73  

     
30.267,25  

       
33.628,65  

9.2.1 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014 

M2 
      

787,23  
         

32,99  
           

36,66  
     

25.973,87  
       

28.861,95  

9.1.1 94974 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016 

M3 
         

62,97  
      

345,32  
         

383,69  
     

21.744,86  
       

24.160,80  

4.15.1 72929 

CORDOALHA DE COBRE 
NU, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 35,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
      

327,95  
         

54,86  
           

60,95  
     

17.989,70  
       

19.988,95  

8.1.5 90408 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA 
DE10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2015 

M2 
      

628,00  
         

25,36  
           

28,21  
     

15.927,34  
       

17.715,21  

1.2 93208 

EXECUÇÃO DE 
ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M2 
         

25,41  
      

531,54  
         

590,60  
     

13.506,43  
       

15.007,14  
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4.14.2 
73953/

6 

LUMINARIA TIPO CALHA, 
DE SOBREPOR, COM 
REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E 
LAMPADAFLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
         

89,00  
      

142,43  
         

158,25  
     

12.676,27  
       

14.083,88  

8.1.4 87549 

EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 
      

765,40  
         

16,30  
           

18,11  
     

12.475,25  
       

13.859,76  

4.1.1 91865 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
      

900,00  
         

13,82  
           

15,36  
     

12.441,60  
       

13.826,08  

4.2.2 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
   

3.000,0
0  

           
3,85  

             
4,28  

     
11.556,00  

       
12.833,85  

5.1.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
      

168,30  
         

62,58  
           

69,53  
     

10.531,71  
       

11.702,35  

9.3.1 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO 
INLOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 
      

168,13  
         

54,19  
           

60,21  
        

9.110,80  
       

10.123,20  
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5.1.2 79627 

DIVISORIA EM GRANITO 
BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 
         

11,32  
      

708,44  
         

787,16  
        

8.019,59  
         

8.910,60  

12.6.1 72117 
VIDRO LISO COMUM 
TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM 

M2 
         

62,58  
         

98,05  
         

108,94  
        

6.135,72  
         

6.817,52  

11.2.3 95468 

PINTURA ESMALTE 
BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, 
INCLUSIVEPROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 
      

145,20  
         

37,30  
           

41,44  
        

5.415,38  
         

6.016,89  

6.1.3 90850 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

8,00  
      

663,10  
         

736,78  
        

5.304,82  
         

5.894,22  

6.1.2 90849 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

8,00  
      

633,87  
         

704,30  
        

5.070,96  
         

5.634,43  

6.1.1 90848 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

8,00  
      

621,53  
         

690,33  
        

4.972,25  
         

5.522,67  
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12.6.3 
74125/

2 

ESPELHO CRISTAL 
ESPESSURA 4MM, COM 
MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM 
PLASTIFICADO COLADO 

M2 
         

11,40  
      

358,10  
         

397,89  
        

4.082,35  
         

4.535,92  

7.1.2 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA 
CERÂMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO,CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

M 
      

196,36  
         

19,34  
           

21,49  
        

3.797,80  
         

4.220,15  

12.2.1 C06 

BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 2,85 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

und. 
           

2,00  

   
1.808,7

3  

     
2.000,1

0  

        
3.617,46  

         
4.000,20  

4.2.1 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
   

1.800,0
0  

           
1,95  

             
2,17  

        
3.515,40  

         
3.907,62  

4.2.6 91934 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
      

200,00  
         

15,82  
           

17,58  
        

3.164,40  
         

3.516,86  

8.1.2 87882 

CHAPISCO APLICADO NO 
TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

M2 
      

628,00  
           

4,78  
             

5,31  
        

3.001,21  
         

3.336,14  

3.10.4 72290 
CAIXA DE INSPEÇÃO 
90X90X80CM EM 
ALVENARIA - EXECUÇÃO 

UN 
           

7,00  
      

400,84  
         

445,38  
        

2.805,89  
         

3.117,66  

3.9.4 89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EMRAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 
         

87,00  
         

32,24  
           

35,82  
        

2.804,71  
         

3.116,33  

3.8.6.
1 

95465 

COBOGO CERAMICO 
(ELEMENTO VAZADO), 
9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 DE CIMENTO E AREIA 

M2 
         

21,84  
      

125,60  
         

139,56  
        

2.743,19  
         

3.048,06  
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12.2.3 C07 

BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

und. 
           

1,00  

   
2.618,4

2  

     
2.701,8

9  

        
2.618,42  

         
2.701,89  

12.2.2 C07 

BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

und. 
           

1,00  

   
2.316,4

5  

     
2.701,8

9  

        
2.316,45  

         
2.701,89  

3.7.2.
5 

92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOEM 
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
      

157,62  
         

14,18  
           

15,75  
        

2.234,26  
         

2.481,79  

15.1.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
      

853,20  
           

2,54  
           

69,53  
        

2.167,13  
       

59.325,26  

5.1.3 93182 
VERGA PRÉ-MOLDADA 
PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

M 
      

120,60  
         

17,73  
           

25,16  
        

2.138,24  
         

3.033,92  

4.2.4 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015ABRANGENCIA
: NACIONAL DATA 
REFERENCIA TECNICA: 
15/06/2017|PREÇO 

M 
      

300,00  
           

6,50  
             

7,22  
        

1.949,40  
         

2.164,52  

1.1 
74209/

1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO 

M2 
           

6,00  
      

322,21  
         

358,01  
        

1.933,26  
         

2.148,04  

3.8.4.
4 

92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOEM 
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
      

198,50  
           

9,61  
           

10,68  
        

1.907,98  
         

2.119,13  
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5.3.1 83742 

IMPERMEABILIZACAO DE 
SUPERFICIE COM 
EMULSAO ASFALTICA A 
BASE D'AGUA 

M2 
         

69,76  
         

26,94  
           

29,93  
        

1.879,13  
         

2.088,12  

TOTAL ANALISADO 
   

479.466,9
8  

    
590.226,5

5  

Fonte: Planilha orçamentária constante da proposta de preços apresentada pela construtora vencedora do pleito 
licitatório (fl. 344 a 361 do Processo licitatório – Honorato Jordão.pdf). 

 

Planilha Sinapi_Mai.2017.DES.Com Aditivos_ Escola Honorato. 

CÓD. 
LIC. 

CÓD. 
SINAPI 

D E S C R I Ç Ã O UNID. QUANT 
UNIT. 
LICIT. 
(R$) 

UNIT. 
SINAPI 

(R$) 

TOTAL LIC. 
(R$)  

TOTAL 
SINAPI c/ 
BDI (R$) 

7.1.3 92539 

TRAMA DE MADEIRA 
COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ2 ÁGUAS 
PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_12/2015 

M2 
   

1.144,31  
         

57,71  
           

64,12  
       

66.038,13  
       

73.371,06  

7.1.1 94201 

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO COLONIAL, COM ATÉ 
2 ÁGUAS,INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2016 

M2 
   

1.144,31  
         

40,28  
           

44,75  
       

46.092,81  
       

51.203,39  

6.2.1 94559 

JANELA DE AÇO 
BASCULANTE, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, SEM 
VIDROS, 
PADRONIZADA.AF_07/2016 

M2 
         

72,60  
      

598,38  
         

664,87  
       

43.442,39  
       

48.269,57  

2.2 74202/1 

LAJE PRE-MOLDADA 
P/FORRO, SOBRECARGA 
100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS 
E CAP.C/CONC 
FCK=20MPA, 3CM, INTER-
EIXO 38CM, 
C/ESCORAMENTO 
(REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA 

M2 
      

628,00  
         

65,85  
           

73,17  
       

41.353,80  
       

45.952,08  
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8.1.3 87529 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 
   

1.326,57  
         

26,76  
           

29,73  
       

35.499,01  
       

39.437,02  

4.15.1 72929 

CORDOALHA DE COBRE 
NU, INCLUSIVE 
ISOLADORES - 35,00 MM2 - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M 
      

536,68  
         

54,86  
           

60,95  
       

29.442,26  
       

32.711,30  

9.2.1 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_06/2014 

M2 
      

806,77  
         

32,99  
           

36,66  
       

26.615,34  
       

29.578,34  

9.1.1 94974 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_07/2016 

M3 
         

64,45  
      

345,32  
         

383,69  
       

22.255,87  
       

24.728,65  

8.1.5 90408 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM TETO, ESPESSURA 
DE10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_03/2015 

M2 
      

600,11  
         

25,36  
           

28,21  
       

15.218,79  
       

16.928,46  

17.5.2 87529 

MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 
      

551,20  
         

26,76  
           

29,73  
       

14.750,11  
       

16.386,38  
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17.4.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
      

215,64  
         

62,58  
           

69,53  
       

13.494,75  
       

14.994,02  

1.2 93208 

EXECUÇÃO DE 
ALMOXARIFADO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016 

M2 
         

24,00  
      

531,54  
         

590,60  
       

12.756,96  
       

14.174,39  

4.14.2 73953/6 

LUMINARIA TIPO CALHA, 
DE SOBREPOR, COM 
REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E 
LAMPADAFLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
         

89,00  
      

142,43  
         

158,25  
       

12.676,27  
       

14.083,88  

8.1.4 87549 

EMBOÇO, PARA 
RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 
10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014 

M2 
      

765,40  
         

16,30  
           

18,11  
       

12.476,02  
       

13.859,76  

4.1.1 91865 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM 
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
      

900,00  
         

13,82  
           

15,36  
       

12.438,00  
       

13.826,08  

4.2.2 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
   

3.000,00  
           

3,85  
             

4,28  
       

11.550,00  
       

12.833,85  
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5.1.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
      

168,30  
         

62,58  
           

69,53  
       

10.532,21  
       

11.702,35  

18.1 C01 

ALVENARIA EM TIJOLO 
CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM) , 
ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA) 

M² 
      

145,76  
         

68,77  
           

76,40  
       

10.023,92  
       

11.136,53  

9.3.1 94993 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO 
INLOCO, USINADO, 
ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_07/2016 

M2 
      

159,80  
         

54,19  
           

60,21  
         

8.659,56  
         

9.621,65  

5.1.2 79627 

DIVISORIA EM GRANITO 
BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO 
BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

M2 
         

11,32  
      

708,44  
         

787,16  
         

8.019,54  
         

8.910,60  

17.2.4 74076/2 

FORMA TABUA P/ 
CONCRETO EM FUNDACAO 
RADIER C/ 
REAPROVEITAMENTO 5X. 

M2 
         

63,94  
         

97,85  
           

33,28  
         

6.256,53  
         

2.127,83  

12.6.1 72117 
VIDRO LISO COMUM 
TRANSPARENTE, 
ESPESSURA 4MM 

M2 
         

62,58  
         

98,05  
         

108,94  
         

6.135,97  
         

6.817,52  

18.3 68333 

PISO EM CONCRETO 20 
MPA PREPARO MECANICO, 
ESPESSURA 7CM, INCLUSO 
JUNTAS DEDILATACAO EM 
MADEIRA 

M2 
      

105,01  
         

54,19  
           

50,34  
         

5.690,49  
         

5.286,13  

17.6.1 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

M2 
      

505,12  
         

10,82  
           

12,02  
         

5.465,40  
         

6.069,81  
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11.2.3 95468 

PINTURA ESMALTE 
BRILHANTE (2 DEMAOS) 
SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, 
INCLUSIVEPROTECAO COM 
ZARCAO (1 DEMAO) 

M2 
      

145,20  
         

37,30  
           

41,44  
         

5.415,96  
         

6.016,89  

6.1.3 90850 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

8,00  
      

663,10  
         

736,78  
         

5.304,80  
         

5.894,22  

17.2.5 92916 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 
      

546,21  
           

9,61  
           

13,18  
         

5.249,08  
         

7.198,30  

18.2 92391 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO PISOGRAMA 
DE 35 X 25CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_12/2015 

M2 
         

89,52  
         

57,15  
           

66,17  
         

5.116,07  
         

5.923,91  

20.4 83447 
CAIXA DE PASSAGEM 
40X40X50 FUNDO BRITA 
COM TAMPA 

UN 
         

30,00  
      

162,59  
         

183,20  
         

4.877,70  
         

5.495,95  

6.1.2 90849 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

7,00  
      

633,87  
         

704,30  
         

4.437,09  
         

4.930,13  
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17.3.4 92916 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6.3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 
      

456,49  
           

9,61  
           

13,18  
         

4.386,87  
         

6.015,92  

7.1.2 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA 
CERÂMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO,CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016 

M 
      

196,36  
         

19,34  
           

21,49  
         

3.797,60  
         

4.220,15  

6.1.1 90848 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

6,00  
      

621,53  
         

690,33  
         

3.729,18  
         

4.142,00  

12.2.1 C06 

BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 2,85 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

und. 
           

2,00  
   

1.808,73  
     

2.000,10  
         

3.617,46  
         

4.000,20  

4.2.1 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
   

1.800,00  
           

1,95  
             

2,17  
         

3.510,00  
         

3.907,62  

17.7.1 83742 
IMPERMEABILIZACAO DE 
SUPERFICIE COM EMULSAO 
ASFALTICA A BASE D'AGUA 

M2 
      

127,88  
         

26,94  
           

29,93  
         

3.445,09  
         

3.827,82  

4.2.6 91934 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 
      

200,00  
         

15,82  
           

17,58  
         

3.164,00  
         

3.516,86  
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17.2.2 94965 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

M3 
           

8,89  
      

347,33  
         

328,56  
         

3.087,76  
         

2.920,89  

8.1.2 87882 

CHAPISCO APLICADO NO 
TETO, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. 
ARGAMASSA TRAÇO1:4 E 
EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014 

M2 
      

600,11  
           

4,78  
             

5,31  
         

2.868,53  
         

3.187,98  

3.10.4 72290 
CAIXA DE INSPEÇÃO 
90X90X80CM EM 
ALVENARIA - EXECUÇÃO 

UN 
           

7,00  
      

400,84  
         

445,38  
         

2.805,88  
         

3.117,66  

3.9.4 89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EMRAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

M 
         

87,00  
         

32,24  
           

35,82  
         

2.804,88  
         

3.116,33  

3.8.6.1 95465 

COBOGO CERAMICO 
(ELEMENTO VAZADO), 
9X20X20CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA TRACO 
1:4 DE CIMENTO E AREIA 

M2 
         

21,84  
      

125,60  
         

139,56  
         

2.743,10  
         

3.048,06  

19.2.1 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE 
VALAS. AF_03/2016 

M3 
         

40,69  
         

64,65  
           

71,83  
         

2.630,61  
         

2.922,81  

12.2.3 C07 

BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

und. 
           

1,00  
   

2.618,42  
     

2.701,89  
         

2.618,42  
         

2.701,89  

12.2.2 C07 

BANCADA DE GRANITO 
CINZA POLIDO PARA 
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

und. 
           

1,00  
   

2.316,45  
     

2.701,89  
         

2.316,45  
         

2.701,89  

3.7.2.5 92775 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOEM 
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
      

157,62  
         

14,18  
           

15,75  
         

2.235,05  
         

2.481,79  
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17.2.1 C01 

ALVENARIA EM TIJOLO 
CERAMICO FURADO 
9X19X19CM, 1 VEZ 
(ESPESSURA 19 CM) , 
ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA 
NAO PENEIRADA) 

M² 
         

31,97  
         

68,77  
           

76,40  
         

2.198,58  
         

2.442,61  

21.5 83624 

GRELHA DE FERRO 
FUNDIDO PARA CANALETA 
LARG = 20CM, 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M 
         

13,00  
      

168,31  
         

187,07  
         

2.188,03  
         

2.431,88  

15.1.1 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
      

853,20  
           

2,54  
           

69,53  
         

2.167,13  
       

59.325,26  

19.2.4 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
         

33,91  
         

62,58  
           

69,53  
         

2.122,09  
         

2.357,85  

4.2.4 91930 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015ABRANGENCIA: 
NACIONAL DATA 
REFERENCIA TECNICA: 
15/06/2017|PREÇO 

M 
      

300,00  
           

6,50  
             

7,22  
         

1.950,00  
         

2.164,52  

1.1 74209/1 
PLACA DE OBRA EM CHAPA 
DE ACO GALVANIZADO 

M2 
           

6,00  
      

322,21  
         

358,01  
         

1.933,26  
         

2.148,04  
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3.8.4.4 92778 

ARMAÇÃO DE PILAR OU 
VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADOEM 
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 
      

198,50  
           

9,61  
           

10,68  
         

1.907,59  
         

2.119,13  

5.3.1 83742 
IMPERMEABILIZACAO DE 
SUPERFICIE COM EMULSAO 
ASFALTICA A BASE D'AGUA 

M2 
         

69,76  
         

26,94  
           

29,93  
         

1.879,33  
         

2.088,12  

17.3.5 92915 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS 
DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, 
LAJES E FUNDAÇÕES 
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO), 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5.0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 
      

124,79  
         

14,18  
           

14,49  
         

1.769,52  
         

1.808,70  

6.1.4 90847 

KIT DE PORTA DE MADEIRA 
PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM 
FECHADURA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

UN 
           

3,00  
      

584,33  
         

649,25  
         

1.752,99  
         

1.947,76  

3.11.3 86941 

LAVATÓRIO LOUÇA 
BRANCA COM COLUNA, 45 
X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO,INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA, 
VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM 
METAL CROMADO, COM 
TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 
           

3,00  
      

551,22  
         

612,47  
         

1.653,66  
         

1.837,42  
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3.11.5 86938 

CUBA DE EMBUTIR OVAL 
EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN 
           

6,00  
      

272,15  
         

302,39  
         

1.632,90  
         

1.814,36  

20.2 68069 
HASTE COPPERWELD 5/8 X 
3,0M COM CONECTOR 

UN 
         

15,00  
         

54,54  
           

60,94  
            

818,10  
            

914,08  

19.1.9 87519 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL 
A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

M2 
           

9,38  
         

62,58  
           

69,53  
            

587,00  
            

652,22  

21.2 74234/1 

MICTORIO SIFONADO DE 
LOUCA BRANCA COM 
PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 
1/2" COM CANOPLA 
CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO 
PARA FIXACAO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 
           

1,00  
      

495,60  
         

577,68  
            

495,60  
            

577,68  

21.4 74100/1 

PORTAO DE FERRO COM 
VARA 1/2", COM 
REQUADROABRANGENCIA: 
NACIONAL DATA 
REFERENCIA TECNICA: 
15/06/2017|PREÇO 

M2 
           

0,70  
      

485,34  
         

322,75  
            

339,74  
            

225,92  

16.1 85364 
DEMOLICAO MANUAL DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO 

M3 
           

0,37  
      

233,08  
         

264,86  
               

86,24  
               

98,00  

TOTAL ANALISADO 
    

582.527,47  
    

700.253,45  

Fonte: Arquivo PDF PLANILHA ADITIVO DE PRECO HONORATO JORDAO.  

Depreende-se da primeira planilha que o desconto inicial do contrato foi de 18,77% 
(479.466,98 / 590.226,55 - 1). Porém, após os aditivos ao contrato o desconto foi reduzido 
para 16,81% (582.527,47 / 700.253,45 - 1) conforme é apresentado na segunda planilha.  
Dessa forma, constata-se que não houve manutenção do percentual de desconto entre o valor 
global do contrato original e o obtido a partir dos preços referenciais à época da licitação, 
gerando assim o sobrepreço de R$ 13.680,80, conforme é apresentado na tabela 6 deste 
Relatório.  
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Achado n° 09 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício de Resposta SME nº 574/2049, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Araripina apresentou a seguinte manifestação: 

“Foram constatadas pela Douta Autoridade Fiscalizadora, algumas divergências no BDI 
apresentado pela empresa vencedora do Processo Licitatório nº 21/2017, as quais foram 
transcritas no Relatório ora rebatido. 

Quanto a essas divergências, temos que em consulta informal ao Tribunal de Contas do Estado 
– TCE/PE, tal ocorrência suscitada por esta Douta Autoridade, não gera ônus ao município, 
pelo contrário, a redução do BDI, gera redução de despesa na obra.  

Ademais, há que se constatar que tal divergência, trata-se, provavelmente de mero “erro” 
pela empresa vencedora do certame, no preenchimento do BDI, sendo este “erro” assumido, 
exclusivamente pela empresa.  

Nesse sentido, temos que eventuais divergências, ocasionadas por mero “erro” no 
preenchimento dos documentos, podem facilmente ser corrigidas, e desde que não gerem 
ônus acima dos já previstos ao município, em nada devem prosperar quanto a qualquer tipo 
de penalidade.” 

Análise da equipe de auditoria 

Considerando que: 

- O valor de 27,70%, apresentado na planilha de composição do BDI da Prefeitura, constante 
do anexo VII do edital do processo licitatório, está de acordo com o Acórdão nº 2.622/2013-
TCU-P; e que  

- Pode ter ocorrido erro de digitação por parte da empresa vencedora do pleito licitatório, 
uma vez que o valor apresentado por ela, 17,70%, é bem parecido com aquele apresentado 
pela Prefeitura. 

A equipe técnica da CGU/PE refez os cálculos das planilhas de custo da obra utilizando desta 
vez o BDI de 27,70%. Contudo, mesmo assim, foi constatado que houve diminuição da 
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários 
do sistema de referência utilizado, infringindo, assim, o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 
127, da nº 12.309, de 09.08.2010. Tal diminuição gerou o sobrepreço no valor de R$ 13.680,80 
conforme cálculo apresentado na tabela 6 do campo “fato” deste Relatório. 

 Achado n° 10 

Manifestação da unidade examinada 
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Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“1. CLÁUSULA RESTRITIVA RELATIVA À EXIGÊNCIA INDEVIDA DE VISTO JUNTO AO CREA – PE 
NAS CERTIDÕES DE REGISTRO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DA EMPRESA, E DOS SEUS 
RESPONSÁVEIS E PROFISSIONAIS COM CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO:  

Alega esta Ilustre Autoridade, ocorreram algumas peculiaridades no Processo Licitatório nº 
08/2017, “dignas de nota”, especialmente quanto a “exigência indevida de visto junto ao 
CREA-PE nas Certidões de Registro de Regularidade de Situação da Empresa, e dos seus 
responsáveis e profissionais com condição de habilitação”.  

Informa ainda que segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), a referida exigência, “para 
licitantes de outro Estado, aplica-se apenas ao vencedor da licitação, para fins de início das 
atividades, porém não como condição de habilitação em licitações”.  

Ocorre Douta Autoridade Fiscalizadora, que ao contrário do que se intenta no presente caso, 
temos que Lei nº 8.666/1993, não restringe tal pretensão arqueada no Processo Licitatório nº 
08/2017, não podendo ser declarada cláusula restritiva o alegado acima, senão vejamos: 

O município de Araripina, possui extenso histórico de obras não concluídas, ou que se quer 
foram erguidas, apesar de licitadas. Tal fato é relatado, inclusive, no presente relatório, que 
analisou obras inacabadas herdadas de gestões passadas e assumidas a duras penas, pela 
atual gestão. 

 Com vistas nisso, e visando uma maior garantia e a efetiva segurança jurídica para a conclusão 
das obras, o município de Araripina adotou uma postura de maior cuidado sobre as empresas 
a serem contratadas.  

Entende-se que de nada adianta elaborar um processo licitatório mais abrangente, 
possibilitando a habilitação de mais empresas, se comprovadamente, a grande maioria destas 
não conseguem concluir as obras, seja por incapacidade técnica, seja por outros motivos. 

Ademais, basta folhear todo o processo licitatório nº 08/2017, para observar que mesmo com 
a presença destas “supostas” cláusulas restritivas, nenhuma empresa interessada no processo 
licitatório, apresentou qualquer contestação sobre estas.  

Se assim o fosse, a comissão responsável por tal elaboração do certame, analisaria tais 
questionamentos e proferiria parecer condizente com as retóricas apresentadas nestas 
“possíveis” contestações, que, diga-se, não foram apresentadas.  

Dito isto, é imperioso destacar o que afirma o art. 49 da Lei nº 8.666/1993, vejamos:  

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente 
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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Ora Douta Autoridade Fiscalizadora, como bem leciona o art. 49, acima destacado, a 
revogação da licitação, por parte da autoridade competente, “somente poderá ocorrer, por 
razões de interesse público decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado, 
manifestada de ofício ou por provocação de terceiros”.  

Nesse sentido querer-se exigir capacitações e certificações ainda na fase de habilitação, não 
é ilegal, e não significa também, restrição de habilitação. Se assim o fosse, tal ato, quando 
questionado por qualquer das empresas interessadas em participar do certame, seria 
devidamente analisado e validado, conforme as prerrogativas de entendimentos da 
comissão responsável. 

Por fim, temos que a presente alegação de defesa, quanto as “supostas” cláusulas restritivas 
postas à prática no Processo Licitatório nº 08/2017, aplica-se também ao subitem 2., do 
presente Item 10, que questiona quanto a existência de “Cláusula restritiva à 
competitividade relacionada à exigência indevida de cadastro de responsável técnico de 
licitante junto ao CREA-PE como condição de habilitação”. 

2. DO INDEVIDO FAVORECIMENTO DE LICITANTES:  

Alega esta Douta Autoridade Fiscalizadora que houveram no Processo Licitatório nº 08/2017, 
alguns indícios de favorecimento indevido de licitantes, conforme a seguir debatido.  

2.1. Favorecimento indevido por contratação de empresas que desrespeitaram o valor 
máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 
23.18 do Edital.  

Alega a Douta Autoridade que o edital estabelecia um limite máximo de BDI no valor de 25%, 
mas que a Prefeitura Municipal de Araripina aceitou indevidamente uma taxa de BDI de 28%, 
de acordo com as planilhas de detalhamento da taxa de BDI das empresas contratadas, 
contrariando, portanto, os dispositivos dos itens 23.18, e 14.17 I.  

Ocorre Douta Autoridade, que em verdade, o que ocorreu foi um mero “erro” de digitação 
quando da elaboração do Edital, tendo em vista que conforme constam nos orçamentos bases 
das quadras da Escola Eduardo de Souza Carvalho e da quadra poliesportiva de Lagoa do Barro 
anexos (Anexo: PAR - Obras - Item 10 - Subitem 3.1 - Planilha Base quadra Eduardo e PAR - 
Obras - Item 10 - Subitem 3.1 - Planilha Base quadra Lagoa do Barro), constante no Processo 
Licitatório nº 08/2017, e assinalado pelo Fiscal de Obras do FNDE do município, o valor dos 
BDI’s orçados para a execução das respectivas obras, foi de 28% (vinte e oito por cento), senão 
vejamos o abaixo colacionado: 
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Nesse sentido, não há que se falar em favorecimento indevido por contratação de empresas 
que desrespeitaram o valor máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), 
especialmente, por a divergência ter ocorrido em razão de um mero “erro” de digitação 
quando a elaboração do edital.  

2.2. Favorecimento indevido por intermédio da contratação de licitantes que não 
apresentaram a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade 
à Súmula nº 258, do Tribunal de Contas da União (TCU).  

No Relatório Preliminar ora rebatido, esta Douta Autoridade Fiscalizadora, alega que após a 
análise das propostas comerciais contratadas pelo município no Processo Licitatório nº 
08/2017, foram observadas várias Composições de Preço Unitário (CPU) que não detalhavam, 
efetivamente, os preços unitários dos serviços, uma vez que não realizavam sua decomposição 
em seus elementos formadores, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, etc., 
contrariando o que determina o Tribunal de Contas da União, na Súmula TCU nº 258. 

Quanto a este item, tem-se que na maioria dos serviços não descritos detalhadamente, 
observa-se que as empresas apesar de não discriminarem detalhadamente o valor de cada 
componente, deixava claro os valores totais de cada um destes, com valores 
proporcionalmente compatíveis com os valores vistos no mercado.  

Neste sentido, apesar do “ato falho” cometido pela comissão de licitação, temos que este 
passou por desapercebido, inclusive pelas empresas licitantes, tendo em vista, que em 
nenhum momento, tal ato, fora questionado. 

2.3. Favorecimento indevido pela contratação de licitantes que apresentaram, para vários 
serviços, preços unitários superiores aos da administração, em contrariedade ao Item 14.17, 
VII, do Edital.  
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Assim como no subitem anterior, esta Autoridade Fiscalizadora, alega que houve um 
favorecimento indevido na contratação de licitantes que apresentaram preços unitários 
superiores aos da administração para diversos objetos e serviços.  

Entretanto Ilustre Autoridade, ao contrário do que alega Vossa Senhoria, e analisando os 
documentos dispostos no Processo Licitatório nº 08/2017, há de se afirmar que NÃO houve 
favorecimento indevido, e, portanto, não houve também, qualquer dano ao erário, tendo 
em vista que o valor total licitado para cada lote, foi bem abaixo do valor global.  

Ilustre Autoridade, como já afirmado nas respostas anteriores ao presente Item, o Processo 
Licitatório nº 08/2017, teve apenas duas empresas concorrentes, sendo uma para cada lote 
de serviços.  

Além disso, o preço global apresentado por cada uma dessas empresas, foi muito abaixo do 
valor global apresentado pelo município, senão vejamos:  

- Lote 1: Valor Global apresentado pelo município: R$ 611.778,87;  

Valor Total Licitado: R$ 573.980,03.  

Diferença e redução de custos de obra de: R$ 37.798,84. 

- Lote 2: Valor Global apresentado pelo município: R$ 561.751,31;  

Valor Total Licitado: R$ 534.209,05.  

Diferença e redução de custos de obra de: R$ 27.542,26.  

Como se vê Ilustre Autoridade, houve uma redução nos custos previstos pelo município de 
mais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). 

 Em continuidade aos argumentos de defesa, com vistas a demonstrar a ausência de qualquer 
vício no Processo Licitatório nº 08/2017, caso a “irregularidade” tivesse sido identificada pela 
Comissão de Licitação no ato do Pregão, seria concedido para a empresa participante prazo 
para apresentação de nova proposta, com o ajuste dos sobrepreços identificados. 

Tal regramento encontra respaldo nos ditames do § 3º, do art .48, da Lei nº 8.666/1993, 
vejamos:  

“Lei nº 8.666/1993.  

(...)  

Art. 48. (...)  

§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
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escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 
redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

 Sendo assim, vê-se que, ainda que tivessem sido identificados os valores 
cobrados a maior, poderia a administração, estabelecer novo prazo para o 

reajuste dos preços. 

Entretanto, a adoção de medidas por parte do município para reajuste de preços de apenas 
alguns itens constantes no Processo Licitatório, poderia onerar ainda mais o Processo 
Licitatório, tendo em vista que a esta altura do certame, a empresa participante seria sabedora 
de que ela seria a única concorrente, podendo onerar outros itens, cotados em preços bem 
menores aos previstos pelo município, aumentando assim o valor global licitado. 

 Por outro lado, caso optasse pela desclassificação da única concorrente no certame, tal 
decisão ocasionaria no encerramento do Processo Licitatório sem empresa licitada, o que 
ocasionaria novos custos ao município, com publicações e outros procedimentos a serem 
adotados para o devido caminhar do Processo Licitatório.  

Nesse sentido, Ilustre Autoridade, NÃO houve por parte do município qualquer 
favorecimento nos procedimentos adotados no Processo Licitatório nº 08/2017, como quer 
argumentar Vossa Senhoria. 

Em verdade, o município conseguiu no presente processo, e mesmo com poucas empresas 
participantes, reduzir o custo inicial previsto para tais obras em mais de R$ 65.000,00 
(sessenta e cinco mil reais), demonstrando assim, e economicidade do certame licitatório.” 

Análise da equipe de auditoria 

Diante da resposta do gestor, fazem-se as seguintes considerações: 

1. Em relação à exigência indevida de visto junto ao CREA-PE e à exigência indevida de 
cadastro de responsável técnico da licitante junto ao CREA-PE como condição de habilitação: 

O gestor informou que as referidas exigências ocorreram devido à quantidade de obras 
licitadas e não concluídas ou sequer começadas no município, alegando um maior cuidado 
sobre as empresas a serem contratadas. 

 Porém, a sua resposta não elide a falha apontada, tendo em vista que a exigência de visto 
junto ao CREA-PE contraria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 
1176/2016-TCU-Plenário, Acórdão nº 2991/2013-TCU-Plenário, Acórdão nº 1328/2010-TCU-
Plenário, Acórdão nº 765/2013-TCU-Plenário, Acórdão nº 1733/2010-TCU-Plenário, Acórdão 
nº 2099/2009-TCU-Plenário, e Acórdão nº 1908/2008-TCU-Plenário) por meio do qual se 
posicionou que a exigência de visto do registro profissional pelo CREA local para licitante de 
outro estado aplica-se apenas ao vencedor da licitação. 

De mesma forma, de acordo com entendimento do Tribunal de Constas da União (TCU), o 
registro ou visto de profissional pelo CREA-PE, quando registrado em qualquer outro Conselho 
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Regional, é condição apenas para fins de início das atividades, e não como condição de 
habilitação. 

Ademais, entende-se que não é o fato de a empresa ter o visto do seu registro profissional e 
de seus responsáveis técnicos pelo CREA local que irá assegurar a sua capacidade técnica, 
operacional e financeira para executar a obra, tampouco que essa seja uma condição que 
garanta a sua idoneidade.  

Portanto, entende-se que tais exigências restringiram o caráter competitivo do certame por 
exigir que empresas de outros estados fossem obrigadas a ter o visto do CREA-PE nas certidões 
de registro de regularidade de situação da empresa, dos seus responsáveis e profissionais, 
bem como ter o cadastro de responsável técnico junto ao CREA-PE como condição de 
habilitação.  

2. No que concerne à contratação de empresas que desrespeitaram o valor máximo para a 
taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 23.18 do Edital:  

A resposta do gestor não elide a falha apontada, tendo em vista ter desrespeitado o princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório na Administração Pública. Além das disposições 
legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as 
normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n. 
8.666/93).  

Logo, caso tivesse sido identificado erro no edital, deveria o mesmo ter sido retificado ou 
anulado e não ter sido dada continuidade ao processo, aceitando propostas de preços que 
apresentaram taxa de BDI acima do estipulado no edital, favorecendo, portanto, as empresas 
vencedoras da licitação. 

Ademais, de acordo com o Acórdão nº 2622/2013 TCU, o valor do BDI médio para obra de 
construção de edifícios, para o qual se enquadraria a construção de uma quadra, é de 22,12%. 
Portanto, o valor estipulado pela Administração no Orçamento Básico de 28% está acima do 
valor de referência do TCU, inclusive do valor máximo de referência que é de 25%. 

3. No que concerne à contratação de licitantes que não apresentaram a Composição de Preço 
Unitário (CPU) para vários serviços:  

O fato de o gestor informar que as empresas não detalharam os serviços discriminando o valor 
de cada componente, mas informaram os valores totais de cada serviço não redime a falha 
apontada, tampouco justifica a não apresentação da Composição de Preço Unitário para todos 
os serviços da obra, por contrariar jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Súmula TCU 
nº 258). 

De acordo com a Súmula TCU nº 258, deve constar dos anexos do edital da licitação e das 
propostas das licitantes as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos 
sociais e do BDI que integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço 
de engenharia.  



 

91 
 

4. No que concerne à contratação de licitantes que apresentaram para vários serviços preços 
unitários superiores aos da Administração:  

O fato de o gestor informar que o preço global apresentado por cada uma das empresas ter 
sido abaixo do valor global apresentado no Orçamento Básico não redime a falha apontada, 
por desrespeitar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório na Administração 
Pública. Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente 
vinculada (art 41 da Lei n. 8.666/93).  

Ademais, há de se destacar que na assinatura de um futuro Termo Aditivo tal diferença pode 
vir a onerar consideravelmente o valor da obra e aquilo que num primeiro momento pudesse 
ser considerado como um ganho para a Administração, poderá se transformar num prejuízo 
financeiro.  

Achado n° 11 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Quanto a este item foram levantados diversos questionamentos por esta Douta Autoridade 
Fiscalizadora, dentre os quais: quanto ao Contrato nº 016/2017, quanto aos Termos Aditivos, 
quanto aos Boletins de Medição, quanto ao Distrato, e, também, quanto a condição atual da 
obra. 

Sobre estas alegações, temos que, como já relatado pela própria fiscalização, o contrato com 
a empresa vencedora do edital, fora devidamente distratado, em razão da inércia e lentidão 
da vencedora em executar a continuidade das obras.  

Quanto a isso, temos que a Prefeitura Municipal de Araripina, através de sua Douta 
Procuradoria Jurídica, está reunindo todos os elementos necessários para ingressar com 
ação judicial competente para reaver os valores pagos, como forma de penalizar a empresa 
pela inexecução dos serviços. 

 Quanto ao aparente abandono da obra ora citada, temos que a mesma, está sendo 
novamente licitada para que a sua execução seja retomada e concluído com a maior 
brevidade possível.” 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor não apresentou elementos novos ao fato apontado pela CGU, mas informou que está 
reunindo os elementos necessários para ingressar com ação judicial contra a empresa 
contratada para reaver os valores pagos por inexecução de serviços contratados.  

Quanto à obra estar “aparentemente” abandonada, informou que a mesma está sendo 
novamente licitada para que venha a ser concluída no mais breve período possível. 



 

92 
 

Achado n° 12 

Manifestação da unidade examinada 

Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina 
apresentou a seguinte manifestação: 

“Em visita desta Douta Autoridade Fiscalizadora, ao local da obra referente à conclusão da 
quadra poliesportiva coberta com vestiário no distrito de Lagoa do Barro, foram verificadas a 
presença de diversos vícios construtivos, merecedores de reparação, dentre os quais, foram 
listados no Relatório Preliminar ora rebatido. 

 Em vistas disso, sugere a adoção de medidas reparadoras do equipamento financiado com os 
recursos públicos federais, tanto pelo município quanto pela empresa de engenharia 
executora das obras.  

Quanto a essas alegações suscitadas pela Ilustre Autoridade Fiscalizadora, temos que, 
conforme afirma a Justificativa Técnica nº 15/2019 (Anexo: PAR – Obras – Item 12 – 
Justificativa Técnica nº 15_2019 – Lagoa do Barro), elaborada pelo Engenheiro responsável 
pela Fiscalização das Obras do FNDE no município, dentre os vícios apontados por esta 
Fiscalização em seu Relatório Preliminar, observa-se que:  

a. Quanto a tabela de basquete danificada, e os danos nas instalações hidráulicas na parte 
superior da laje, temos que os mesmos são decorrentes do mau uso dos equipamentos pela 
população, sendo estes danos ocasionados exclusivamente pelos usuários do equipamento;  

b. Quanto aos demais vícios encontrados, como as fissuras em diversas partes da obra 
concluída, há de se relatar que os mesmos serão vistoriados pela equipe técnica de engenharia 
do município, que por sua vez, e em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município, irá 
cobrar as devidas correções para a empresa executora da obra, como bem prevê o contrato 
firmado entre as partes.  

Assim, conclui-se que os vícios constatados por esta Ilustre Autoridade Fiscalizadora, já estão 
sendo sanados pelo município, não havendo, portanto, qualquer risco de continuidade 
destes.” 

Análise da equipe de auditoria 

O gestor reconheceu as falhas apontadas pela fiscalização da CGU, à exceção da tabela de 
basquete danificada, que justificou pelo mau uso do equipamento pela população.  

No que concerne aos demais vícios de construção identificados, a exemplos das fissuras em 
diversas partes da obra, o gestor informou que será realizada vistoria por equipe técnica de 
engenharia do Município e que, em conjunto com a Procuradoria Jurídica, serão adotadas 
medidas com fins de sanar as falhas existentes. 


