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Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
Trata-se de exame de conformidade dos procedimentos administrativos, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e da CEF/GIGOV/Teresina, referentes à execução 
do Convênio n.º 822185/2015, firmado em 22.12.2015, no valor de R$ 500.609,14, 
tendo como objeto a execução de pavimentação de vias públicas no município de 
Fronteiras/PI, cujo encargo da execução foi repassado à empresa Construtora Alencar 
Ltda. (CNPJ n.º 14.798.380/0001-66), por força do Contrato n.º 027/2016, firmado em 
04.05.2016., no valor de R$ 498.571,27. As obras estão concluídas. 
 
Os recursos, que foram repassados por força do convênio em epigrafe, são provenientes 
do Ministério das Cidades, tendo a CEF como mandatária da União, e fazem parte do 
Programa/Ação 1545120541D730022 – Planejamento Urbano/Apoio à Política nacional 
de Desenvolvimento. 
 

As análises empreendidas por esta equipe de fiscalização têm como objetivo principal 
avaliar a regularidade no manuseio do recurso público federal, pelos entes municipal e 
pela CEF/GIGOV/Teresina, para a consecução do objetivo da avença em foco, tendo 
como referencial as seguintes questões de auditoria: 
 
1. O processo licitatório foi regular? 

1.1 As regras impostas, em edital, não prejudicaram a competitividade do certame?  
1.2 O julgamento das propostas foi realizado de acordo com as regras do edital? 
1.3 O projeto básico utilizado, no certame, foi suficiente para caracterizar o objeto 

licitado?  
1.4 Os custos unitários da proposta vencedora, bem como o BDI a ser aplicado sobre 

esses custos, estão alinhados aos custos dos referenciais públicos e à 
jurisprudência do TCU? 

2. As obras estão sendo executadas em conformidade com o Plano de Trabalho 
aprovado e atendem às especificações de projeto básico, no que tange aos materiais 
de construção, à metodologia de execução e aos quantitativos a serem executados? 

3. Os pagamentos realizados à empreiteira estão respaldados pelo devido processo de 
execução das despesas, no que tange à comprovação dos serviços executados? 

4. A formalização do instrumento contratual de repasse de recursos está adequada? 
5. A CEF/GIGOV/Teresina tem realizado o devido acompanhamento da execução da 

avença? 

Foram analisados os processos de formalização da avença, de execução das obras e de 
pagamentos, disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, bem como os 
processos de formalização e acompanhamento da avença, sob responsabilidade da 
CEF/GIGOV/Teresina. 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas técnicas de análise documental, de 
consulta a sistemas de dados do governo federal e de fiscalização in loco, a qual se deu 
no período de realização deste 6º FEF (16.09.2019 a 20.09.2019).  
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 
Não há constatações 

 

Parte 2 – Gestor Local 

1. Prejuízos à competitividade de certame. Inserção de cláusulas 
restritivas no edital da Tomada de Preços n.º 003/2016.  

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, objetivando contratar empresa para a execução 
das obras de pavimentação em paralelepípedo de vias da zona urbana do município, 
realizou a Tomada de Preços n.º 003/2016 (empreitada global, menor preço global, com 
lote único para todos os serviços), cuja vencedora foi a Construtora Alencar Ltda. (CNPJ 
n.º 14.798.380/0001-66). 

Segundo registrado na Ata da Sessão da referida Tomada de Preços, houve a 
participação de uma única empresa, no caso, a Construtora Alencar Ltda. (CNPJ n.º 
14.798.380/0001-66), a qual apresentou a proposta no valor de R$ 498.571,27, o que 
representa, aproximadamente, o desconto de 0,4% em relação ao orçamento-base da 
obra (R$ 500.609,14). O Contrato n.º 027/2016 (Processo Administrativo n.º 034/2016), 
formalizado com a construtora, data de 04.05.2016.  

Em análise ao edital do certame, evidenciou-se que houve restrição à competitividade, 
em razão da inserção de cláusulas em desacordo à jurisprudência do TCU e ao texto da 
Lei 8.666/93, consoante se demonstra por meio das evidências colhidas do Processo 
Administrativo n.º 034/2016 (formalizado pelo gestor municipal).  

1. O edital estabeleceu, em seu item 3.1, a proibição de participação de empresas em 
consórcio.  

Cabe registrar que, consoante determinação exarada por meio do Acórdão TCU n.º 
1417/2008 – Plenário, embora discricionária, nos termos do caput do art. 33 da Lei n.º 
8.666/1993, quando houver a opção da Administração pela restrição à participação de 
consórcios na licitação, tal escolha deve ser precedida das devidas justificativas no 
respectivo processo administrativo, especialmente quando a vedação representar risco 
à competitividade do certame.  

 

2. O edital estabeleceu, em seu item 9.1.2.5.3, a apresentação de Alvará de 
Funcionamento emitido pela Fazenda Municipal onde está sediada a proponente, 
para fins de comprovação da regularidade fiscal.  

Registra-se que a exigência da apresentação de Alvará, para a devida habilitação da 
licitante, está em desacordo ao texto legal contido no art. 29, da Lei 8.666/93, o qual 
não prevê a exigência de referido Alvará.  

Impende mencionar que, quanto à possibilidade de se exigir Alvará, por força do inciso 
V, art. 28, da Lei n° 8.666/93, ressalta-se  que o rol de exigências do referido artigo não 



 

7 
 

é cumulativo, devendo-se analisar de acordo com o caso, dada a natureza jurídica de 
cada tipo de licitante (se pessoa física, jurídica, nacional ou estrangeira), inferindo-se, 
da leitura do referido inciso, que se trata tão-somente de empresa ou sociedade 
estrangeira, para a qual se exige decreto de autorização, ato de registro ou autorização 
para funcionamento, sem nenhuma relação com Alvará, nos termos do Alvará de 
Funcionamento emitido pelo poder público municipal. 

Em que pese a constatação da regularidade da publicidade do certame, as exigências 
feitas pelo gestor, por meio das cláusulas em tela, vão de encontro à boa prática de 
gestão de proporcionar, em certames licitatórios, o ambiente mais competitivo possível, 
visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a administração. 

 

2. Deterioração precoce dos passeios integrantes das obras de 
pavimentação objeto do Contrato n.º 027/2016. 

Por meio de fiscalização in loco às obras de pavimentação objeto do Contrato n.º 
027/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e a Construtora Alencar 
Ltda. (CNPJ n.º 14.798.380/0001-66), evidenciou-se a necessidade de reparos em partes 
do objeto construído, notadamente nos passeios, cujas causas da deterioração apontam 
para a baixa compactação da base do pavimento e/ou a baixa resistência da camada de 
concreto executada, consoante demonstrado nas figuras a seguir, as quais servem de 
exemplo, havendo, portanto, outros pontos de deterioração: 

Figura 1 – Deterioração dos passeios 

  

Deterioração do pavimento. Rua Raimundo 
Batista Sousa. Fonte:CGU. 

Deterioração do pavimento. Rua da Sinjaca. 
Fonte: CGU. 

 

Em razão da ausência de documento que ateste o recebimento formal do objeto pela 
Prefeitura de Fronteiras/PI, por meio de documentos de empenho, liquidação e 
pagamento, é possível inferir que as obras foram finalizadas há menos de dois anos. 
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Diante disso, considerando a necessidade de reparos nos passeios, em atendimento ao 
que dispõem os artigos 54 e 69 da lei 8.666/93, dado se tratar de obra com menos de 
cinco anos desde a sua execução (tendo-se identificado erro na execução do serviço), a 
Prefeitura deverá tomar providências para que sejam realizados os devidos reparos. 

Ademais, visando à devida instrução processual, faz-se necessário que seja 
providenciado o recebimento formal das obras pela Prefeitura, por meio de documento 
assinado pela autoridade competente ou por ela designado, o qual deverá ser acostado 
aos autos. 

 

 
CONCLUSÃO 
Diante das evidências registradas e, com base na manifestação apresentada pelo gestor, 
conclui-se que:  
 
Acerca do certame licitatório, houve prejuízos à competitividade do certame, em razão 
de cláusulas inseridas no edital que vão de encontro à boa prática de gestão que vise a 
proporcionar o ambiente favorável para a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
administração. 
  
No que tange à execução das obras, foi identificada a seguinte irregularidade: 

1. Deterioração precoce de partes da obra em razão de defeitos construtivos. 
 

No que tange à execução das despesas, não foram identificadas irregularidades: 
 

No que tange à formalização e ao acompanhamento da execução da avença pela 
CEF/GIGOV/Teresina, conclui-se pela regularidade da gestão dessa CEF/GIGOV sobre a 
avença em tela. 
 
Os achados desta fiscalização decorrem, sobremaneira, da ausência de controles na 
gestão municipal, nas seguintes etapas: licitação e fiscalização da execução das obras. 
  
Entre os benefícios estimados desta fiscalização, espera-se a melhoria nos controles 
internos da gestão municipal, carecendo, portanto, que sejam revistos seus controles 
no intuito de mitigar os achados ora evidenciados.  
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Por meio do Ofício nº 088/2019-GP, datado de 23.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 
Achado n.º 1. Prejuízos à competitividade do certame. Inserção de cláusulas restritivas 
no edital da Tomada de Preços n.º 003/2016.  

Manifestação da Unidade Examinada 

Como informado no relatório supramencionado (vide o Relatório n.º 201900249), a 
licitação em causa, a obra de pavimentação de vias na zona urbana do município de 
Fronteiras, PI, bem como todos os pagamentos decorrentes da sua execução foram 
realizados pela gestão anterior sob responsabilidade do Sr. Eudes Agripino. Em sendo 
assim, caso essa Controladoria entenda persistir alguma irregularidade grave e passível 
de justificativa, requer-se a notificação do ex-prefeito municipal para apresentar seus 
devidos esclarecimentos. 
[...] 
 

Análise da Equipe de Auditoria 

Ressalte-se que não foram apontadas irregularidades acerca da publicidade do certame, 
mas tão-somente o prejuízo à competitividade, em razão de exigências consignadas no 
edital, desprovidas de amparo legal. 

Deve-se concordar que a regra nas contratações públicas é a licitação, oportunidade em 
que diversos fornecedores podem apresentar suas propostas, cabendo ao gestor medir, 
no limite da legalidade e da razoabilidade, a capacidade de cumprimento do futuro 
contrato pela licitante, todavia, desfazendo-se de exigências que  impliquem a perda de 
isonomia, ao impor ônus a ser suportado por empresas de menor capacidade 
operacional, mas que estejam aptas a executar o objeto da licitação. 

Pelo exposto, a manifestação apresentada pelo gestor não elide o fato apontado. 
 

Achado n.º 2. Deterioração precoce dos passeios integrantes das obras de 
pavimentação objeto do Contrato n.º 027/2016. 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

[...] 
Quanto à necessidade de reparos apontada pela equipe de fiscalização, apesar das 
enormes dificuldades financeiras pelas quais passa o município de Fronteiras, PI, em 
razão da crise nacional como também do fechamento da fábrica de cimento Nassau que 
provocou a redução em mais de 40% da arrecadação do ICMS no último ano, a 
administração se compromete a realizar os devidos reparos assim que houver 
disponibilidade financeira para tanto. 
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Análise da Equipe de Auditoria 

Por se tratar de deterioração precoce de obras com menos de cinco anos, o ônus do 
reparo deve ser repassado à empreiteira. Todavia, caso opte pela utilização de recursos 
municipais, a conveniência e oportunidade deve ser dada a esse gestor. Sendo assim, 
tem-se que a manifestação apresentada não elide o fato apontado.  
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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 
 

Este relatório trata da fiscalização realizada no Município de Fronteiras/PI no âmbito do 
programa de Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo V06, tendo como objetivo avaliar 
a execução do Programa de Assistência Farmacêutica Básica no citado município. 

O programa fiscalizado destina-se a adquirir e distribuir medicamentos a usuários do 
Sistema Único de Saúde, especificamente neste caso, para os medicamentos constantes 
nos anexos I e IV do RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ou seja, 
itens constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF. 

O financiamento para esse componente é de responsabilidade dos três entes federados 
– municípios, estados e municípios - sendo o repasse financeiro regulamentado pelo Art. 
537 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28.09.2017. De acordo com tal 
normativo, o governo federal deve repassar, no mínimo, R$ 5,58/habitante/ano, e as 
contrapartidas estadual e municipal devem ser de, no mínimo, R$ 2,36/habitante/ano 
cada. Esse recurso só pode ser utilizado para aquisição de itens desse componente.  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 19.09.2019 na sede e na 
zona rural do Município de Fronteiras/PI. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 a 
31.12.2018. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Dados gerais da execução do Programa Farmácia Básica no 
Município de Fronteiras nos exercícios de 2017 e 2018. 

Para a execução do Programa Farmácia Básica no município de Fronteiras nos exercícios 
de 2017 e 2018 foi creditado o valor total de R$ 124.681,68, sendo R$ 60.320,12 no 
exercício de 2017 (oito parcelas de R$ 4.888,35 mais quatro parcelas de R$ 5.303,33), e 
R$ 64.361,56 no exercício de 2018 (uma parcela de R$ 5.303,33 mais uma 5.573,93 mais 
dez parcelas de R$ 5.384,43). 

No exercício de 2017 foram aplicados no programa o montante de R$ 62.878,60, sendo 
R$ 2.402,00 originados de saldo de exercícios anteriores, R$ 60.320,12 de repasses do 
FNS e R$ 156,48 advindos de aplicação financeira. 

Quanto ao exercício de 2018, em face da mudança na estrutura dos blocos do 
atendimento à saúde estabelecida pela Portaria de Consolidação Nº 06 de 28 de 
setembro de 2017, os repasses efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde para atender 
ao Programa Farmácia Básica no município de Fronteiras passaram a ser realizados na 
conta corrente nº 22366-2, utilizada também para a movimentação financeira de todas 
as ações de custeio referentes às ações da atenção básica no município. Sendo assim, 
os recursos financeiros do Programa Farmácia Básica foram gastos na aquisição de 
medicamentos junto com recursos oriundos de outras fontes, não sendo possível 
diferenciar de qual fonte foi a origem do recurso utilizado. 

Com vistas à aquisição dos medicamentos, para o exercício de 2017 foi procedida a 
adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2016, referente ao Pregão Presencial nº 
016/2016, enquanto que para o exercício de 2018 foi realizado o Pregão Presencial 
Registro de Preços nº 14/2018. 
 

Parte 2 – Gestor Local 

2. Falhas na realização do processo licitatório Pregão Presencial 
nº 014/2018. 

O processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2018, realizado para aquisição dos 
medicamentos do Programa Farmácia Básica no exercício de 2018, abrangeu todos os 
medicamentos a serem adquiridos pela Prefeitura de Fronteiras para atendimento à 
saúde no município. Sendo assim, conforme o relatório da pregoeira e equipe de apoio 
referente ao resultado do Pregão Presencial nº 014/2018, o valor total orçado para o 
lote 1 referente a medicamentos em geral, no qual está inserido o montante referente 
às aquisições do Programa Farmácia Básica, foi de R$ 1.779.222,75.  

Os dados referentes ao processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2018, com ênfase 
no item medicamentos, são os seguintes: 
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Objeto: aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), de medicamentos 
diversos, material hospitalar, odontológico e permanente diversos (equipamentos 
hospitalares); 

• Data da abertura das propostas: 14.03.2018; 

• Valor orçado total: R$ 3.528.844,38; 

• Valor orçado para o item medicamentos: R$ 1.779.222,75. 

• Fontes de recursos: FMS, PAB, Farmácia Básica, FPM, ICM, IPVA e outras 
receitas próprias; 
 

No quadro a seguir estão listadas as empresas que participaram da fase final do processo 
licitatório, conforme registro efetuado no TCE/PI. 

Quadro: Empresas participantes do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 014/2018 

Empresa CNPJ Valor Contratado (R$)* 

Ótima Distribuidora 05.577.401/0001 -22 17.895,74 

PJS Distribuidora 63.478.895/0001-94 118.178,89 

Ello Distribuidora 03.748.673/0001-12 50.833,88 

BIOMED Produtos Médicos 06.881.482/0001-12 473.013,27 

DISTRIMED Com. e Representações 08. 516.958/0001-41 508.610,13 

T C E Torres 20.626.082/0001 -36 123.831,20 

Droga Rocha Dist. de Medicamentos 05 .348.580/0001-26 275.358,27 

Fonte: Documentação fornecida pela Prefeitura Municipal de Fronteiras 
*valores obtidos conforme contratos firmados entre as empresas e a Prefeitura Municipal de Fronteiras. 
 

Da análise do processo licitatório em foco foi constatado: 
a) Ausência da justificativa para a escolha da modalidade Pregão Presencial em 
detrimento de Pregão Eletrônico, em descumprimento ao Decreto nº 5.450, art. 4º, § 
1º; 
b) Falta de clareza e detalhamento dos valores dos itens a serem contratados pelas 
empresas vencedoras do certame, ou seja, os valores constantes nos contratos firmados 
com as empresas não foram indicados no Relatório de Resultados, elaborado pela 
comissão de licitação; há os valores grifados na consolidação dos valores dos itens 
(valores mais baixos apresentados), escolhidos como vencedores do certame, mas não 
há a consolidação desses valores com relação a cada empresa vencedora, de forma a 
subsidiar as informações quanto aos valores que deverão constar nos contratos 
firmados. 

3. Ausência de documentos referentes à indicação formal de 
fiscal para acompanhar os contratos firmados para execução do 
Programa Farmácia Básica. 

No que tange aos contratos firmados nos exercícios de 2017 e 2018, não foi apresentada 
a documentação que comprovasse a indicação por parte da Prefeitura de Fronteiras de 
um representante especialmente designado para acompanhar e fiscalizar os contratos 
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firmados para o fornecimento dos medicamentos adquiridos com recursos do Programa 
Farmácia Básica, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/93. 

4. Falta de alimentação da Base Nacional de Dados de ações e 
serviços referentes ao Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de 
outro sistema similar com informações sobre a execução do 
Programa. 

Verificou-se que a Prefeitura de Fronteiras não alimentou a Base Nacional de Dados de 
ações e serviços referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), utilizando-se do Sistema Nacional de Gestão 
da Assistência Farmacêutica – HÓRUS ou de outro sistema similar com informações 
sobre a execução do Programa, descumprindo assim o disposto no art. 2º e seus 
parágrafos da Portaria nº 271 de 27.02.2013. 

5. Inexistência de controle na execução do Programa Farmácia 
Básica. 

Em visita ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, realizou-se vistoria no local 
destinado à guarda e conservação dos medicamentos da atenção básica no município, 
e constatou-se a inexistência de controle no recebimento e na entrega dos 
medicamentos para os pontos de distribuição.  

Quanto à distribuição dos medicamentos à população, no posto de distribuição situado 
na Unidade de Saúde e Medicina Marcelo e Márcio Ayres, na sede do município, 
verificou-se que os medicamentos são entregues mediante assinatura do paciente ou 
recebedor, mas não há controle sistemático algum quanto a entrada e a saída dos 
medicamentos na referida Unidade. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Programa Farmácia Básica, não 
está em total conformidade com os normativos e exige providências de regularização 
por parte dos gestores municipais, considerando as situações tratadas nos itens 
específicos deste Relatório. 

 
A fiscalização realizada demonstrou que houve impropriedades relacionadas ao 
processo licitatório e ao controle de recebimento e distribuição dos medicamentos. 
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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: 
 

• Falhas no processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2018; 

• Ausência de documentos referentes à indicação formal de fiscal para 
acompanhar os contratos firmados para execução do Programa Farmácia Básica; 

• Falta de alimentação da Base Nacional de Dados de ações e serviços referentes 
ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) ou de outro sistema similar com informações sobre a execução 
do Programa; 

• Inexistência de controle na execução do Programa Farmácia Básica; 
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ANEXOS 
 

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

 

Por meio do Ofício nº 084/2019-GP, datado de 17.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 

 

Achado nº 2 — Falhas no processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2018. 

Manifestação da unidade examinada 

“Após a análise por essa Controladoria das ações referentes ao Programa Farmácia 
Básica, no município de Fronteiras, PI, durante os anos de 2017 e 2018, faz-se necessário 
esclarecer as constatações mencionadas na conclusão do relatório ora respondido, 
como bem se fará a seguir. 

No que pertine ao pregão presencial nº 014/2018, urge esclarecer que opção pela 
modalidade de pregão presencial é decorrente da ausência de suporte técnico 
operacional e pessoal qualificado para realização de pregão eletrônico, tendo em vista 
que o município não possui os meios necessários implantados para a adequada 
aplicação desta modalidade. 

Além disso, justifica-se também a realização de pregão presencial diante da necessidade 
urgente da contratação supramencionada, para atender as necessidades do município 
de Fronteiras – PI. 

Como é sabido, nos certames realizados pelos Municípios de pequeno porte participam 
muitas empresas locais ME e EPP, a opção pelo pregão presencial aumenta a 
possibilidade de concorrência e a busca pela proposta mais vantajosa para 
Administração Pública. 

Sendo assim, não resta outra opção senão a escolha da modalidade pregão presencial 
uma vez que esta é a que melhor se adequa a aquisição do objeto do certame, tendo 
em vista que a administração pública tem o poder discricionário para decidir sobre as 
modalidades licitatórias de acordo com sua necessidade e conveniência desde que 
motivadas, como está disposto nos autos. 

Pelas razões trazidas, justifica-se o uso da modalidade presencial ao pregão nº 014/2018 
que, vale ressaltar, obedeceu fielmente às disposições legais, especialmente por ter 
disso dada ampla publicidade a este, permitindo-se a concorrência entre os 
participantes em busca de uma proposta mais vantajosa para a Administração. 

Quanto à suposta falta de clareza e detalhamento dos valores dos itens contratados 
apontada por essa Controladoria, informa-se que, nos contratos realizados com as 
empresas vencedoras, está anexada uma planilha com a consolidação dos valores dos 
respectivos itens de cada empresa. Nessa planilha constam as informações necessárias 
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para subsidiar os valores que constam em cada contrato, contendo os lotes contratados, 
sendo que em cada lote conta o número do item, especificação do 
item/produto/medicamento, unidade, quantidade, valor unitário e valor total.” 

 

Análise da equipe de auditoria 

No que tange à escolha da modalidade pregão presencial em detrimento da modalidade 
pregão eletrônico, embora o gestor tenha informado que o Município de Fronteiras não 
dispõe “de suporte técnico operacional e pessoal qualificado para realização de pregão 
eletrônico, tendo em vista que o município não possui os meios necessários implantados 
para a adequada aplicação desta modalidade”, atestou-se, durante os trabalhos de 
campo, que a unidade examinada havia capacidade técnico-operacional, além de dispor 
de internet compatíveis para a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico. 

Com relação à falta de clareza e detalhamento dos valores dos itens a serem contratados 
pelas empresas vencedoras do certame, embora tenha o gestor informado que “nos 
contratos realizados com as empresas vencedoras, está anexada uma planilha com a 
consolidação dos valores dos respectivos itens de cada empresa”, verificou-se que não 
há a consolidação desses valores com relação a cada empresa vencedora, de forma a 
subsidiar as informações quanto aos valores que deverão constar nos contratos 
firmados. Existe um Relatório de Resultados, no qual estão discriminados todos os 
valores dos itens propostos, incluindo os não vencedores do certame.  

De todo o exposto, conclui-se por manter a constatação já que os argumentos 
apresentados pelo gestor não elidem as impropriedades apontadas. 

 

Achado nº 3 — Ausência de documentos referentes à indicação formal de fiscal para 
acompanhar os contratos firmados para execução do Programa Farmácia Básica. 

Manifestação da unidade examinada 

“Com relação à ausência de documentos referentes à indicação formal de fiscal para 
acompanhar os contratos firmados para execução do Programa Farmácia Básica, 
esclarece-se que essa atividade é atribuída à Controladoria Geral do município.” 

 

Análise da equipe de auditoria 

Considerando que o Gestor reconhece as impropriedades apontadas e, apesar de trazer 
fato novo, não apresentou qualquer documento comprobatório, mantem-se a 
constatação com o texto original. 

 

 

Achado nº 4 — Falta de alimentação da Base Nacional de Dados de ações e serviços 
referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou de outro sistema similar com informações sobre a execução 
do Programa. 

Manifestação da unidade examinada 
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“Aponta essa Controladoria, a falta de alimentação da Base Nacional de Dados de ações 
e serviços referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou de outro sistema similar com informações sobre a 
execução do Programa”. Vale reforçar que o Ministério da Saúde oferta o sistema 
HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica em que o município 
de Fronteiras/PI pode utilizar o módulo básico. Este módulo permite executar as ações 
de gestão dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica por 
meio da realização de movimentações como entradas, distribuições e dispensações. 

O Ministério da Saúde, também respeitando a autonomia dos entes na escolha do seu 
sistema de gestão para a Assistência Farmacêutica, viabilizou a Base Nacional de Dados 
de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (BNAFAR), sendo possível 
utilizar sistema diferente do Hórus com envio à BNAFAR. 

A BNAFAR recebe dados dos Municípios que utilizam o Hórus bem como outros sistemas 
de gestão da assistência farmacêutica. Conforme estabelecido pela Portaria de 
Consolidação nº 1/MS, de 28/09/2017, caso os Estados e Municípios não tenham 
transmitido as informações relativas ao conjunto de dados e eventos referentes aos 
medicamentos e insumos da RENAME e não enviem justificativa no prazo estabelecido, 
ou, ainda, caso esta não seja aceita pelo Ministério da Saúde, poderão ser suspensos os 
repasses de recursos financeiros do Ministério da Saúde relacionados à Assistência 
Farmacêutica de acordo com a legislação vigente. A nota técnica nº 24/2018, do 
Ministério da Saúde, informa o endereço eletrônico para envio de justificativa, o que 
está sendo feito, como se verifica na documentação anexa. 

Dessa maneira, o município de Fronteiras, PI, tem enviado justificativas mensais de não 
envio de dados à base nacional bem como solicitou prazo para adequação. O município 
se compromete, portanto, a utilizar o sistema Hórus, pelo fato deste repassar incentivo 
financeiro para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS para que sejam 
compatíveis com as atividades desenvolvidas na Assistência Farmacêutica, 
considerando a área física, os equipamentos, mobiliários e recursos humanos, além de 
repassar recurso mensal de custeio para manutenção do programa.” 

 

Análise da equipe de auditoria 

Considerando que o Gestor reconhece as impropriedades apontadas e informa estar 
tomando medidas para saná-las, mantem-se a constatação com o texto original. 

 

Achado nº 5 — Inexistência de controle na execução do Programa Farmácia Básica. 

Manifestação da unidade examinada 

“Quanto à inexistência de controle na execução do programa Farmácia Básica, informa-
se que esse controle ocorre de forma manual, como observado pela equipe de 
fiscalização. Conforme asseverado em item anterior, o município assume o 
compromisso de implantar o sistema Hórus para realizar esse controle com maior 
efetividade. Dessa forma, tão logo seja disponibilizado edital para adesão ao sistema 
Hórus, o município de Fronteiras, PI, irá realizar a adesão. Neste ponto, assim como nos 
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demais, apesar da ausência da formalidade de controle, não restou configurado o desvio 
de finalidade bem como dano porque, neste caso, também inexistem.” 

 

Análise da equipe de auditoria 

Como já mencionado, o único controle existente ocorre quando da retirada do 
medicamento pelo paciente ou parente deste. Não havendo o controle no que tange a 
entrada e saída de medicamentos no Almoxarifado e nem quanto à distribuição desses 
nas unidades de saúde ou outros estabelecimentos de dispensação. 
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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 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no município de Fronteiras/PI, no período de 
14 a 18.04.2019, e as análises recaíram sobre a aplicação dos recursos do programa 
2080 – Educação de Qualidade para Todos/Ação 12KU – Apoio à Implantação de 
Escolas de Educação Infantil.  
 
A ação fiscalizada destina-se a analisar a documentação relacionada à execução dos 
recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Fronteiras, no montante de R$ 
1.768.715,62, referente ao ID 1212795 (Termo de Compromisso Nº PAC2 8969/2014) 
para a construção de uma creche do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Projeto Padrão Tipo 1, em 
rua projetada, bairro Ribeirão, Fronteiras/PI, passando pelo projeto, licitação, 
construção até a fruição dos serviços pela população. 
 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal, com a utilização de inspeção física, análise documental e 
entrevistas. 
 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município no período compreendido entre 21.03.2017 e 24.12.2018. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre os serviços de construção da Creche 
Proinfância Tipo 1, em rua Projetada, município de Fronteiras/PI. 

 
Trata-se de fiscalização acerca dos serviços de construção da Creche Proinfância Tipo 1, 
objeto do TC Nº PAC2 8969/2014, em rua Projetada, no município de Fronteiras/PI, de 
coordenadas geográficas S 7º 5’ 51,15” e WO 40º 36’ 51,62”. 
 

Os recursos financeiros necessários à construção da referida creche são oriundos do 
orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério 
da Educação, Programa/Ação Educação de Qualidade Para Todos/Apoio à Implantação 
de Escolas para Educação Infantil, conforme Proposta relacionadas a seguir: 
 

Quadro 01: Proposta aprovada pelo FNDE 

Creche Proinfância Localidade  Termo de Compromisso nº Id Valor (R$) 

Construção Cacimbinha PAC2 8969/2014 1012795 1.881.612,36 

Fonte: http://www.simec.mec.gov.br 

 
Para execução da Creche Proinfância, foi realizado pelo ex-gestor municipal (gestão 
2012 a 2016) o seguinte processo licitatório e respectivo contrato: 
 

Quadro 02: Licitação realizada e contrato firmado. 

Proc. 
Administrativo 

nº/Data 

Modalidade/nº 
processo/Objeto 

Empresa 
vencedora/CNPJ 

Contrato 
nº/Data 

Valor 
contrato (R$) 

RDC 001/15 

03.02.2016 

RDC Eletrônico nº 001-
16 

Seja Engenharia & 
Construções Ltda. ME 

CNPJ Nº 
17.283.217/0001-59 

024/2016 

19.04.2016 
1.880.000,00 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/ 
 

A autorização para que a empresa Seja Engenharia e Construções Ltda.ME – Construbem 
iniciasse a obra deu-se por meio da Ordem de Serviço, datada de 20.04.2016, com prazo 
de execução de 365 dias. Consta no sítio eletrônico Simec.mec.gov.br o 3º Termo Aditivo 
ao Contrato, de 11.12.2018, prorrogando a vigência até 08.06.2019. 
 
Atualmente o Contrato encontra-se com vigência expirada, sendo que a obra se 
apresenta em execução. 
 
Foram liberadas pela concedente (FNDE) à Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI as 
seguintes parcelas, totalizando o montante de R$ 1.768.715,62: 
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Tabela 01: Liberações realizadas 

Entidade: 06.553.721/0001-05 Município: Fronteiras/PI 

PAC II – PROINFÂNCIA – PROGRAMA PROINFÂNCIA – CONSTRUÇÃO DE CRECHES 

Programa Banco Agência C/Corren
te 

Data 
Ordem 

Bancária 

Valor (R$) 
 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 21.03.2017 282.241.85 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 21.12.2017 470.403,09 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 01.03.2018 81.953,05 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 01.03.2018 196.628,49 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 05.04.2018 267.174,41 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 28.05.2018 112.896,74 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 28.05.2018 188.161,24 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 28.05.2018 18.727,76 

Implementação de Escolas 
para Educ. Infantil 

Bando do 
Brasil 

1364-1 22.038-8 17.12.2018 150.528,99 

Total (R$) 1.768,715,62 

Fonte:simec.mec.gov.br, RPG BB, extratos bancários 
 
Em relação aos pagamentos realizados, o montante pago à empresa Seja Engenharia & 
Construções Ltda. (Construbem), executora dos serviços, está demonstrado na tabela a 
seguir: 
 

Tabela 02: Pagamentos efetuados 

Nº NF DATA BENEFICIÁRIO CNPJ Agência/Conta 
Corrente 

VALOR 
TOTAL(R$) 

 

0127 12.05.2018 Construbem 17.283.217/0001-59 2203-9/18.565-5 
 

282.241,85  

0135 09.01.2018 Construbem 17.283.217/0001-59 2203-9/18.565-5 470.403,00  

0137 05.03.2018 Construbem 17.283.217/0001-59 2203-9/18.565-5 278.581,00  

0140 06.04.2018 Construbem 17.283.217/0001-59 2203-9/18.565-5 267.174,00  

0141 28.05.2018 Construbem 17.283.217/0001-59 2203-9/18.565-5 319.785,00  

0163 17.12.2018 Construbem 17.283.217/0001-59 2203-9/18.565-5 150.528,99  

Total Geral (R$) 1.768.713,84  

Fonte: Simec.mec.gov.br, RPG BB, extratos bancários da conta específica e documentos de despesas 
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Não há saldo de recursos na conta específica do Termo de Compromisso, conforme 
extrato de julho de 2019. 
 
Do valor total contratado, R$ 1.880.000,00, foi despendido na obra o valor de R$ 
1.768.713,84, restando um saldo a ser liberado pelo FNDE de R$ 111.286,16 
(correspondente a 5,92% do valor total contratado). 
 
Na inspeção física à creche Proinfância, entre os dias 16 a 19.09.2019, observou-se que 
a mesma ainda não foi totalmente executada, estando pendentes de resolução várias 
inconformidades.  
 
As falhas/irregularidades identificadas, em decorrência da análise dos documentos 
apresentados e da inspeção física, estão tratadas em pontos específicos do relatório. 
 
Registro Fotográfico (Fotos tiradas no dia 18.09.2019) 
 

 

 
Foto 1 – Fachada principal. Foto 2 – Caixa d’água.  
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Foto 3 – Pátio coberto. Foto 4 – Cozinha. 

 

Parte 2 – Gestor Local 

2. Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 
174.175,44. 

 
Verificou-se, com base na inspeção física, no projeto, nas especificações técnicas, nos 
serviços previstos na planilha orçamentária orientativa Padrão FNDE, na planilha 
orçamentária da empresa executora dos serviços de construção da creche Proinfância, 
e nos 06 (seis) boletins de medição, que alguns serviços, embora tenham sido pagos, 
não foram realizados. 
 
Como resultado dessa análise, foram consideradas as seguintes estimativas dos serviços 
como não executados, no montante de R$ 174.175,44: 
 

Tabela 03 – Serviços não executados (em reais) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERÊNCIAS CONTRATUAIS CGU 

UNID. QUANT. PR. 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

QUANT. VALOR 
TOTAL 

6 ESQUADRIAS 
     

6.515,37 

6.6 VIDROS 
      

6.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura 
de madeira 

m² 21,28 306,17 6.515,37 21,28 6.515,37 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E 
EXTERNOS 

     
3.806,04 

9.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,30 19,90 3.806,04 191,30 3.806,04 

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 
EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

     
48.453,37 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 
      

10.1.7 Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 394,33 105,56 41.624,22 394,33 41.624,22 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
      

10.2.7 Grama batatais em placas m² 368,56 18,53 6.829,15 368,56 6.829,15 
        

11 PINTURA 
     

30.177,35 

11.1 Emassamento de paredes internas com 
massa acrílica - 02 demãos 

m² 2.028,45 14,88 30.177,35 2.028,45 30.177,35 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
     

22.411,35 

14.38 Terminal de Ventilação 50mm un 39,00 574,65 22.411,35 39,00 22.411,35 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 
     

30.332,74 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS 
      

20.1.1 Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 3,00 621,82 1.865,47 3,00 1.865,47 

20.1.2 Switch de 48 portas un 1,00 715,12 715,12 1,00 715,12 

20.1.3 Guias de cabos simples un 2,00 255,40 510,80 2,00 510,80 

20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 383,10 383,10 1,00 383,10 
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20.1.5 Guia de Cabos Vertical un 2,00 440,57 881,13 2,00 881,13 

20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 582,31 582,31 1,00 582,31 

20.1.7 Perfil de montagem un 1,00 2.298,60 2.298,60 1,00 2.298,60 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS 
      

20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.268,50 9,87 12.521,63 1.268,50 12.521,63 

20.2.2 Cabo coaxial m 341,00 8,68 2.961,11 341,00 2.961,11 

20.3 CABOS DE CONEXÃO 
      

20.3.1 Cabos de conexões – Patch cord 
categoria 6  - 2,5 metros 

un 28,00 43,42 1.215,70 28,00 1.215,70 

20.4 TOMADAS 
      

20.4.1 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 
(completa) 

un 28,00 83,01 2.324,14 28,00 2.324,14 

20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com 
placa 

un 14,00 229,86 3.218,04 14,00 3.218,04 

20.4.3 Central PABX 24 portas un 1,00 855,59 855,59 1,00 855,59 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 
     

2.502,92 

21.4 Exaustor mecânico para banheiro 
80m3/h com duto flexível - kit 

un 2,00 1.251,46 2.502,92 2,00 2.502,92 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

     
23.134,54 

22.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 
pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo 
simples 

m 3,00 49,41 148,22 3,00 148,22 

22.2 Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 42,00 26,82 1.126,31 42,00 1.126,31 

22.3 Conector mini-Bar em bronze estanhado 
Tel-583 

un 12,00 15,32 183,89 12,00 183,89 

22.4 Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm 
e bucha de nylon 

cj 24,00 8,94 214,54 24,00 214,54 

22.5 Presilha em latão un 24,00 15,32 367,78 24,00 367,78 

22.6 Caixa de equalização de potências 
200x200mm em aço com barramento, 
expessura  6 mm 

un 1,00 1.532,40 1.532,40 1,00 1.532,40 

22.7 Escavação de vala para aterramento m³ 39,00 4,71 183,77 39,00 183,77 

22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00 48,50 630,51 13,00 630,51 

22.9 Cabo de cobre nu 16 mm2 m 5,00 12,49 62,45 5,00 62,45 

22.10 Cabo de cobre nu 35 mm2 m 330,00 24,71 8.154,28 330,00 8.154,28 

22.11 Cabo de cobre nu 50 mm2 m 260,00 34,91 9.077,43 260,00 9.077,43 

22.12 Caixa de inspeção, PVC de 12", com 
tampa de ferro fundido,conforme 
detalhe no projeto 

un 4,00 309,03 1.236,14 4,00 1.236,14 

22.13 Conector de bronze para haste de 5/8" e 
cabo de 50 mm² 

un 12,00 18,07 216,83 12,00 216,83 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
     

6.821,76 

23.1 GERAIS 
      

23.1.1 Conjunto de mastros para bandeiras em 
tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 
7m (3mx2" + 4mx1 1/2") 

un 1,00 2.809,49 2.809,49 1,00 2.809,49 

23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf m² 48,02 83,55 4.012,27 48,02 4.012,27 

TOTAL GERAL 174.155,44 
 

174.155,44 

Fonte: Planilhas orçamentárias, projeto, boletins de medições 

Para a construção da creche Proinfância, os repasses do FNDE totalizaram R$ 
1.768.715,62 e os pagamentos realizados, de acordo com os extratos bancários, para a 
empresa contratada, totalizaram R$ 1.768.713,84.  
 



 

11 
 

Do confronto realizado entre os valores pagos e os serviços executados, verificou-se 
uma diferença estimada de R$ 174.155,44 a maior entre o que foi pago à empresa 
contratada (R$ 1.768.713,84) e o que foi medido pela CGU/PI (R$ 1.594.558,40), 
consistindo essa diferença em pagamento por serviços não executados. 
 
Como regra geral, o pagamento do contrato ou de parcela contratual somente poderá 
ser realizado após a regular liquidação da despesa, conforme dispõe a alínea “c”, do 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/64. 
 
A Lei nº 8.666/93 (art. 40, inciso XIV, alínea ‘d’) e o Decreto nº 93.872/86 admitem o 
pagamento antecipado, “desde que previsto no edital de licitação ou nos instrumentos 
formais de adjudicação direta e mediante as indispensáveis cautelas ou garantias”. 
 
Esse também é o entendimento do Tribunal de Contas da União: “A jurisprudência do 
TCU também é firme no sentido de admitir o pagamento antecipado apenas em 
condições excepcionais, contratualmente previstas, sendo necessárias ainda garantias 
que assegurem o pleno cumprimento do objeto”. (Acórdão 1614/2013-Plenário). 
 

3. Serviços executados em descumprimento às especificações 
técnicas, com a ocorrência de inconsistências e inconformidades. 
 

Na inspeção in loco realizada constatou-se que a construção da creche Proinfância ainda 
não foi concluída, faltando serviços a executar e com diversas inconformidades.  

 

Observou-se, ainda, que a gestão atual da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não 
tomou providências para a correção de problemas construtivos identificados, com vistas 
à conclusão do objeto e o cumprimento dos objetivos propostos pelo Programa. 
 
Na creche Proinfância foram detectados inconformidades e inconsistências não 
superadas, de acordo com informações no Sistema Simec. O quadro abaixo apresenta 
algumas dessas inconformidades/inconsistências: 
 

Quadro 03 – Inconformidades/Inconsistências 

- Painel de elementos vazados do hall de entrada executados com modelos divergente do especificado. 

- Tesouras do Pátio Central executadas diferente do especificado; - Executado no Pátio Central um 
número menor de tesouras que o previsto em projeto; 
Não foram executados os perfis TR7 (Pátio Central); - Cantoneiras executadas com dimensões 
diferentes do estabelecido e em número menor que o previsto em projeto (Pátio Central). 

- Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. - Esquadria: JA-11 (despensa, lavanderia), 
PA1 da cozinha (entrada de alimentos), PM2 (despensa), JA-9, JA-15 (cozinha), JA-7 (copa), PA2 (acesso 
aos funcionários), JA-10 (lavanderia), JA-01 (lavanderia), PA3 (SI), PA5 (sala dos professores), JA-08 
(amamentação), PA4, PA7 
(depósito playground), JA-14 (pré-escola) executadas com modelos divergente do projeto ARQ 13/35 
e 15/35; - PM6 dos sanitários infantis especifica compensado nas cores laranja, amarelo, verde e azul. 
Executado divergente * Porta em alumínio do armário do play ground e porta da área técnica dos 
quadros elétricos do Bloco A foram executadas em vidro. 
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- Fechamento em chapa de aço carbono galvanizada perfurada da fachada frontal do pórtico 
especificada com 06 quadros de fechamento foi executada 07 quadros.  Divergente da especificação. 
* Gradis dos solários não foram executados com lay out  
especificado em projeto. - Especificado vão de entrada fechado todo com gradil. Executado divergente; 
- Gradil da entrada lateral executado com dimensões e modelo divergente do estabelecido; - Gradil 
metálico da fachada lateral direita executada com 
modelo divergente do estabelecido. 

- Espelho dos sanitários não foram executados; - Espelho das creches não foram executados; - 
Especificado "vidros das esquadrias serão do tipo temperado liso incolor 
de 6mm e 8mm conforme o caso e do tipo mini boreal 6mm conforme locais indicados no projeto 
específico". Vidros divergentes da especificação. 

- Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. - As cerâmicas 30x40 cm não foram 
aplicadas nas paredes do empreendimento, foram substituídos por cerâmicas de dimensão menor. - 
Especificado faixa cerâmica 10x10cm na cor vermelha para o vest. func. feminino e sanit. infantil 
feminino executada na cor azul; - Para a Copa dos Funcionários especificado revestimento cerâmico 
30x40cm na cor branco do piso ao teto. Executado diferente. Ver ARQ 02/35; - Executado revestimento 
cerâmico 10x10cm não especificado no vão de entrada principal da creche; - Executado somente a cor 
azul (10x10cm) no barrado dos San. PNE adulto; - 
Executado rodapé em cerâmica nas creches 1 e 2. Especificado em cantoneira de PVC; - Faixa vermelha 
de cerâmica 10x10cm do fraldário acima das banheiras foi executada na cor azul; - Executado 
revestimento cerâmico 10x10cm não especificado ao redor do painel de elementos vazados do hall de 
entrada. ARQ 05/35; - Revestimento cerâmico branco do empreendimento foi executado com cerâmica 
de dimensões menores que o estabelecido. 

- Rodameio de madeira das creches e pré-escola não foram executados. 

- Forro executado em desconformidade com o projeto. - Circulação, Direção, Secretaria, Creches e Pré-
Escola e Sanitário infantil executado em PVC. Especificado forro em fibra mineral removível; 

- Área do piso do Pátio de Serviço executado menor que o estabelecido. ARQ 09/35; - Especificado piso 
de bloco intertravado de concreto para o varal. Executado divergente. ARQ 09/35; - Piso dos solários e 
pátio coberto especificado cimentado com acabamento liso e juntas plásticas. As juntas plásticas não 
foram executadas; - A cerâmica especificada para o empreendimento tem que ser antiderrapante. 
Executado liso. ARQ 02/35; - Piso do refeitório, hall de entrada, circulação, direção, secretaria, 
higienização, amamentação foram executados com dimensões menores que o estabelecido. 

- Piso tátil não executado em todas as áreas estabelecidas. ARQ 09/35. 

- Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Não foram executados 
nas creches, pré-escola e depósito: quadro branco tipo lousa magnético; quadro natural de feltro; 
ganchos metálicos para mochilas; espelhos; escaninhos; barra de ballet; - Barras de PNE não 
executadas; - Corrimãos da entrada da creche não foram executados. Ver projeto ARQ 16/35; - 
Prateleiras em granito da despensa, 
circulação próximo a entrada de alimentos, não foram executadas. Ver projeto ARQ 26/35; - Bancada 
B12 da rouparia não foi executada; - Prateleira PT9 (lactário), PT11 (Varanda de Serviço - Solário) em 
granito não foi executada; - Roda bancada em granito da higienização não foi executado; - Barras de 
apoio da área de banho não foram executadas; - Peitoril em granito da área de banho dos fraldários 
não foram executadas. * Não foram instalados box nos vestiários de funcionários  

- Fita adesiva antiderrapante das áreas de banho não foram executadas; - Bancada em granito da 
rouparia não executada.  

- Jardins não executados. 

- Quadros Elétricas executados em PVC, especificado metálicos 

- Há quadros elétricos não finalizados; - Os circuitos dos quadros não foram identificados; - Luminária 
de piso não foram instaladas. * Luminárias externas não foram instaladas nas fachadas. 

- Ventiladores de parede não foram executados. 

- Não foi instalado rack (Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm) na S.I. telefone/elétrica com Patch 
Painel; - Não foram executados os acess point RJ45. 

- Não execução da rede de telefonia na S.I. telefone/elétrica (Central PABX 24 portas). 

- Não foi executado a marcação de piso para sinalização de hidrante e extintores; - Luminária de 
emergência de blocos autônomos de LED não foram aplicadas; - Placa de sinalização não foram 
aplicadas no empreendimento. 
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- Não foi executado o Hidrante da entrada do empreendimento. 

- Faltam dados de pagamentos e boletins de medição com assinatura do fiscal responsável pela obra 
cadastrado no SIMEC na aba execução financeira; e/ou os dados apresentam incorreções. 

- Na ART/RRT de fiscalização, o título do profissional só é válido Arquiteto ou Engenheiro Civil e/ou o 
documento inserido é inválido. 

Fonte: Simec.mec.gov.br  

 
Durante inspeção física realizada, verificou-se a não execução de serviços pagos (tratado 
em item específico deste relatório) e a execução de serviços em descumprimento ao 
projeto, às especificações técnicas e ao memorial descritivo. Detectou-se, ainda, 
equipamentos não instalados, bem como problemas físicos, conforme demonstrado no 
quadro abaixo: 

Quadro 04 - Problemas construtivos identificados 

Área/Local Vícios/Inconformidades 

Rede elétrica pública - Ligação de energia elétrica na rede pública não foi executada. 

Abastecimento de água - Ligação ao sistema público não foi executado. 

Pré-escola 1 e 2; Creche 
II-2 

- Base do piso apresentando sinais de má compactação (piso “fofo”), 
acarretando rachaduras no acabamento cimentado do piso (foto 5); 
- Ocorrência de salitre nos rebocos (foto 6). 

Pátio coberto - Rachadura na alvenaria superior, entre o pátio coberto e a circulação 
(foto 7). 

Solários e pátio coberto - Não foram executadas as juntas plásticas no piso cimentado (foto 8). 

Fonte: Inspeção física realizada, projeto, especificações técnicas e memorial descritivo 

 
Registro Fotográfico (fotos tiradas no dia 18.09.2019) 

  
Foto 5 – Rachadura no piso cimentado. Foto 6 – Salitre nos rebocos. 

  
Foto 7 – Rachadura na alvenaria. Foto 8 – Piso cimentado sem juntas plásticas. 
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4. Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
creche Proinfância, objeto do Termo de Compromisso PAC2 
8969/2014.  
 
A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI apresentou os 06 (seis) boletins de medição 
realizados para os serviços de construção da creche Proinfância em meio magnético, no 
entanto não consta em tais documentos a assinatura do responsável técnico pela 
fiscalização da obra. Observou-se, também, que as notas fiscais emitidas não possuem 
o atesto por parte do fiscal da obra. 
 
Ademais, o município também não apresentou documento atual, válido e 
comprobatório de designação de fiscal de Contrato nº 024/2016 (contrato ou portaria). 
 
O Contrato nº 024/2016 (ref. RDC Eletrônico nº 01/2016/Processo Administrativo nº 
001/2015), em sua Cláusula Décima Terceira, estabelece: “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- Os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados por representantes ou comissão 
de representantes da CONTRATANTE, ou ainda empresas contratadas para subsidiar os 
representantes ou comissão, que terão a atribuição de prestar orientações gerais e 
exercer o controle e a fiscalização da execução contratual. As orientações serão 
prestadas diretamente ao preposto da CONTRATADA, designado por ocasião da 
assinatura do presente contrato, nos termos do art. 68, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Único - A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de cumprir as 
obrigações contratuais assumidas neste contrato.” 
Uma das responsabilidades do fiscal do contrato pode ser assim resumida: aprovar 
partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas 
medições, bem como conferir, dar o visto e encaminhar para pagamento as faturas 
emitidas pela Contratada.” 
 
A fiscalização dos serviços executados é de competência e responsabilidade do órgão 
contratante a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos 
o termo de contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como 
autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alteração de projeto, 
solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para a fiel execução de serviços contratados. 
 
É na fase da liquidação da despesa que o fiscal de contrato se mostra em relevo, ao 
atestar as medições, ao não apontar ressalvas na prestação do serviço em seus registros, 
ou ao apontá-las e exigir glosas nos pagamentos. Com o atesto do fiscal de contratos, a 
despesa pode ser devidamente liquidada e o pagamento, que é o despacho exarado por 
autoridade competente, determinando que a despesa seja paga, poderá ser realizado. 
 
A atribuição de fiscal deve recair sobre pessoa que pertença aos quadros da 
Administração, permitido, contudo, a contratação de terceiros para auxiliá-lo com o 
fornecimento de informações técnicas para que ele possa se posicionar quanto à correta 
execução do contrato (Acórdão 690/2005 – TCU – Plenário). 
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Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 
obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e 
previamente aprovadas pelo contratante. 
 
Nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa só será efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação. Essa, conforme estipulado no art. 63 da 
citada lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo credito. 
 

5. Divergências entre os valores das medições de serviços e os 
valores efetivamente pagos constantes das notas fiscais 
emitidas. 
 
A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI apresentou os boletins de medições, referentes 
aos serviços de construção da creche Proinfância, cujos valores constantes naqueles não 
coincidem com os valores pagos, à exceção do valor da 1ª medição de serviços, 
conforme evidenciado na tabela a seguir:  
 

Tabela 04: Medições de serviços e Pagamentos efetuados 

Fonte: Simec.mec.gov.br, extratos bancários da conta específica, docs. despesas e medições de serviços 

 
Observa-se, também, na tabela acima, que há um espaço de tempo superior a 6 meses 
entre a data da 6ª medição e a data da Nota Fiscal nº 0163, correspondente.  
 
Ressalta-se que as planilhas de medições de serviços devem apontar com exatidão os 
quantitativos de serviços executados, habilitando, por conseguinte, o adequado 
pagamento à empresa contratada. 
 
No caso específico, ou seja, o da construção da creche Proinfância, as comprovações de 
pagamento realizadas não se consubstanciaram nas planilhas de medição apresentadas 
(à exceção da 1ª medição de serviços), conforme demonstrado na Tabela 04.  
 
Tal fato indica que houve falhas de fiscalização/acompanhamento da creche. Nesse 
sentido, o fiscal tem como função acompanhar as medições, devendo analisar e corrigir, 
se for o caso, os quantitativos dos materiais e serviços empregados e os respectivos 

DADOS MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DADOS NOTAS FISCAIS 

Nº MEDIÇÃO DATA VALOR (R$) Nº NF DATA VALOR (R$) 

1ª 10.04.2017 282.241,85 0127 12.05.2017 282.241,85 

2ª 17.11.2017 581.661,41 0135 09.01.2018 470.403,00 

3ª 17.01.2018 545.755,95 0137 05.03.2018 278.581,00 

4ª 15.03.2018 300.521,60 0140 06.04.2018 267.174,00 

5ª 14.05.2018 261.813,38 0141 28.05.2018 319.785,00 

6ª 14.05.2018 208.581,95 0163 17.12.2018 150.528,99 

TOTAIS (R$) 2.180.576,14  1.768.713,84 
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valores, providenciar a classificação dos materiais e atestar a correção e exatidão dos 
serviços executados e valores a pagar. 
 
O Acórdão 1.270/2005 – TCU – Plenário estabelece: “A administração municipal deve 
efetuar o pagamento de parcelas à contratada em estrita consonância com o 
quantitativo de serviços e etapas medidos e efetivamente executados na obra, 
conforme atestado pelo fiscal do contrato e de acordo com o novo cronograma físico-
financeiro a ser estabelecido.” 
 
A falta de comprovação pela fiscalização de serviços executados e o pagamento de 
serviços não aprovados pela fiscalização representam fatores de risco para a gestão e a 
fiscalização de contrato.  
 
Convém ressaltar que para os processos de Liquidação/Pagamento, deve-se verificar a 
compatibilidade entre os valores das ordens bancárias emitidas, as faturas atestadas 
pela fiscalização e as medições realizadas; a compatibilidade entre os quantitativos de 
serviços lançados nas medições efetuadas e aqueles efetivamente realizados no período 
considerado; e a conferência pela fiscalização dos serviços executados e lançados nas 
medições aprovadas. 
 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao 
objeto fiscalizado, tendo em vista as seguintes constatações: 
- Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 174.175,44; 
- Serviços executados em descumprimento às especificações técnicas, com a ocorrência 
de inconsistências e inconformidades; 
- Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da creche Proinfância, 
objeto do Termo de Compromisso PAC2 8969/2014; e 
- Divergências entre as medições de serviços e os valores efetivamente pagos;  
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

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

Por meio do Ofício nº 088/2019-GP, de 23.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 
 
Achado nº 2 - Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 174.175,44. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
“Após a análise por essa Controladoria acerca dos serviços de construção da creche 
Proinfância tipo 1, objeto do TC nº PAC2 8969/2014, no município de Fronteiras, PI, faz-
se necessário esclarecer as constatações mencionadas na conclusão do relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 
 
Aponta essa Controladoria o suposto pagamento de serviços não executados, no valor 
de R$174.155,44. Neste ponto, urge esclarecer que foi feita uma regressão da obra junto 
ao SIMEC para 97% da execução. Além disso, como se verifica no relatório anexo, 
emitido pela fiscal da obra, o valor glosado deve ser reduzido em razão da substituição 
da pavimentação do piso vinílico, das gramas batatais, da glosa no emassamento e da 
execução do terminal de ventilação. 
 
Causa estranheza o valor encontrado por Controladoria porque, ao se analisar o valor 
executado já atestado pelo FNDE, no percentual de 90,99%, constata-se que aquele 
órgão comprova a aplicação da quantia de R$1.710.518,17. Em sendo assim, 
considerando que há um saldo não repassado no valor de R$111.286,16, não há que se 
falar em pagamento a maior. Além disso, como se constata no sistema do SIMEC houve 
a liberação de recursos de 94%, o que também só ocorre mediante criteriosa análise dos 
serviços executados.” 
 
Em relação aos itens da planilha orçamentária 10.1.7, 10.2.7, 11.1 e 14.38, foi 
apresentado o Relatório Técnico, de 22.10.2019, com as seguintes justificativas: 
 
“A pavimentação interna em piso vinílico em manta foi substituído por porcelanato PIV, 
devido em nossa região ter um difícil acesso ao material especificado, e dando uma 
melhor resistência a execução da obra, a mesma ainda não justificada no sistema simec, 
porem executada. 
A pavimentação grama batatais em placas.foram substituídas por jardins seco devido o 
município ter difícil acesso a água, e escassez de chuva  
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Emassamento de paredes interna com massa acrílica, executado, porem há 03 salas 
equivalente a 380 m2 não emassado, 
Terminal de ventilação 50mm, executado e embutido na alvenaria. 
De acordo com vistoria aprovado pelo Simec, inconformidades podem ser sanadas na 
prestação de contas do mesmo, visto que ainda se encontra em execução e possui um 
saldo à pagar a empresa para ser expedido o devido termo de recebimento.” 
 
 
Análise da equipe de fiscalização 
 
Em que pesem as justificativas apresentadas, o levantamento do quantitativo de 
serviços realizados durante a inspeção física pela CGU/PI na creche Proinfância, foi 
efetuado com base no projeto, nas especificações técnicas, na planilha orçamentária 
orientativa Padrão FNDE, na planilha orçamentária da empresa executora dos serviços 
de construção da creche Proinfância, e nos 06 (seis) boletins de medição, tendo sido 
detectados alguns serviços, que embora constem nas medições, não foram executados. 
 
Em anexo aos esclarecimentos apresentados pela Unidade constam a planilha atestada 
pelo FNDE, informando que a obra se encontra com 90,99% de execução e que o 
município considera a obra concluída, a planilha (pedido de regressão) sob a 
responsabilidade da fiscal ESC,  CFT 190745238-9, em 18.10.2019, considerando a 
execução de 97% dos itens de serviços da escola Proinfância, e o Relatório Técnico 
assinado pela fiscal, em 22.10.2019, apresentando justificativas para os itens de serviço. 
 
Mesmo que as especificações tenham sido alteradas antes da análise e aprovação pelo 
FNDE, os serviços constantes dos itens 10.1.7 e 10.2.7 da tabela 03, acima, foram 
medidos e constam na 6ª e última medição apresentada a esta equipe de fiscalização. 
Além disso, não há planilha demonstrando os preços unitários dos serviços aplicados, 
de forma a se verificar quais os custos reais em cada item de serviço executado em 
comparação ao que foi proposto originalmente. 
 
Quanto ao item 11.1, a Unidade esclareceu que executou parcialmente, porém, na 6ª e 
última medição) considerou o serviço executado em sua totalidade (100% dos serviços 
previstos). E, em relação ao item 14.38, a justificativa da Unidade é pertinente, tendo 
em vista os esclarecimentos apresentados. 
 
Como se observa, o pedido de regressão e o relatório técnico foram emitidos após a 
fiscalização in loco pela CGU/PI, não tendo sido apresentadas justificativas durante os 
trabalhos de campo sobre as alterações no projeto e nas especificações devidamente 
autorizadas pelo FNDE, como também não foram apresentadas as medições “corrigidas” 
e com os valores correspondentes às respectivas notas fiscais. 
 
Portanto, toda alteração nas especificações técnicas de itens de serviços da planilha 
orçamentária deve ser comunicada previamente ao FNDE, com vistas à análise e 
aprovação. 
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Achado nº 3 - Serviços executados em descumprimento às especificações técnicas, 
com a ocorrência de inconsistências e inconformidades. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
“Quanto aos serviços executados em descumprimento às especificações técnicas, 
informa-se que muitos deles já foram corrigidos e serão inseridos no sistema do SIMEC, 
assim como os demais, que podem ser sanados até a prestação de contas do termo de 
compromisso em causa a fim de que seja expedido o respectivo termo de recebimento 
e inserido no sistema. 
 
Com relação aos problemas construtivos identificados, informa-se que aqueles que 
dependem da administração municipal serão providenciados até o recebimento da obra 
bem assim serão exigidos do construtor contratado para sua execução os reparos 
estruturais que são de sua responsabilidade. 
... 
Em sendo, a administração municipal se compromete, dentro do prazo de trinta dias 
úteis, a corrigir todas as inconsistências existentes no sistema do SIMEC referentes ao 
termo de compromisso em causa.” 
 
Análise da equipe de fiscalização 
 
Em pesem os esclarecimentos apresentados, não há como atestar se, de fato, as 
inconsistências foram superadas, bem como se os demais problemas identificados 
foram sanados. Assim, a justificativa apresentada não elide a constatação, ante os 
problemas construtivos observados durante a inspeção física da escola Proinfância, até 
que todas as citadas inconsistências sejam corrigidas, com o devido registro de 
superadas no Simec. 
 
 
Achado nº 4 - Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da creche 
Proinfância, objeto do Termo de Compromisso PAC2 8969/2014. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada para o achado de nº 4. 
 
Achado nº 5 - Divergências entre os valores das medições de serviços e os valores 
efetivamente pagos constantes das notas fiscais emitidas. 

 
Manifestação da unidade examinada 
 
“A fim de sanar as inconformidades entre as medições e os valores constantes das notas 
fiscais que, repise-se, são decorrentes da análise feita pelo FNDE quando da alimentação 
do sistema SIMEC feita pela administração sobre que fora executado, vale ressaltar que 
serão refeitos todos os boletins de medição de acordo com as medições autorizadas 
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pelo FNDE, contendo as devidas assinaturas do engenheiro fiscal responsável bem como 
da fiscal da obra.” 
 
Análise da equipe de fiscalização 
 
Como se observa, a Unidade reconhece os problemas identificados no processo de 
liquidação e pagamento dos serviços. Cabe ressaltar que, em obras públicas, o município 
é responsável pelo acompanhamento e fiscalização da veracidade dos dados 
apresentados. As medições determinam o pagamento a ser feito para a empresa 
contratada.  
 
A verificação das quantidades e qualidade dos serviços executados em cada etapa do 
contrato pela fiscalização designada formalmente pela contratante, tem como base os 
serviços efetivamente executados e os padrões estabelecidos no contrato (quantidades 
e especificações). 
 
Nesse sentido, cabe ao fiscal da obra, entre outras atribuições, aprovar partes, etapas 
ou a totalidade dos serviços executados; verificar e atestar as respectivas medições dos 
serviços executados; e conferir, atestar, liquidar a correspondente despesa e 
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela contratada. 
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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.  
 



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
ID – Identificador da obra 

TC – Termo de Compromisso 

PAR – Plano de Ações Articuladas 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Simec – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 

MEC – Ministério da Educação 

RPG – Repasse de Recursos de Projeto de Governo 

TP – Tomada de Preços 

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

Sagres/TCE-PI – Sistema de Prestação de Contas Eletrônico do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

TCU – Tribunal de Contas da União 

Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

DOU – Diário Oficial da União 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
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