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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 de uma obra de construção de escola com seis salas de aula no 
citado município. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no município de Fronteiras/PI, no período de 
16 a 19.09.2019, e as análises recaíram sobre a aplicação dos recursos do programa 
2080 – Educação de Qualidade para Todos/Ação 20RP – Apoio à Infraestrutura para a 
Educação Básica.  
 
A ação fiscalizada destina-se a analisar a documentação relacionada à execução dos 
recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, no montante de R$ 
970.531,97, referente ao ID 1011838 (construção de escola com seis salas de aula), 
passando pela licitação, inspeção física até o atingimento dos objetivos do programa. 
 
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 20.02.2014 a 13.09.2017. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Termo de Compromisso PAR 
17587/2013, que tem como objeto a construção de uma escola 
com seis salas, no valor de R$ 1.021.255,13. 

Trata-se da análise do Termo de Compromisso PAR 17587/2013 (ID 1011838), firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), cujo objeto é a execução de uma escola com seis salas de aula, na 
avenida Aristides José Ribeiro, bairro Ribeirão, município de Fronteiras/PI, no valor de 
R$ 1.021.612,59. 
 
Para realização do objeto do Termo de Compromisso, no montante de R$ 1.021.612,59, 
foi depositado o valor total de R$ 970.531,97, correspondente a 95% do valor total do 
TC PAC. Os depósitos na conta corrente específica nº 19186-8, agência nº 1364-1, do 
Banco do Brasil, foram efetuados por meio das seguintes ordens bancárias: 
 

Tabela 01 – Ordens Bancárias 

NE DATA NE DATA OB VALOR (R$) Percentual (%) 

2013NE680927 22/01/2014 20.02.2014 204.322,52 20 

2013NE680927 23/05/2014 10.06.2014 204.322,52 20 

2014NE653112 02/09/2014 04.09.2014 102.161,26 10 

2014NE653112 14/07/2016 09.08.2016 153.241,89 15 

2014NE653112 12/12/2016 20.12.2016 81.729,01 8 

2014NE653112 29/12/2016 04.01.2017 40.864,50 4 

2014NE653112 14/07/2017 08.09.2017 183.890,27 18 

Totais (R$)  970.531,97 95 

             Fonte: Simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php e pesquisa RPG 
 

Para a execução dos serviços de construção da referida escola, foi instaurada a Tomada 
de Preços- TP nº 001/2014 (Ref. Processo Administrativo nº 027/2014), do tipo menor 
preço, sob o regime de empreitada global. Sagrou-se vencedora do certame a empresa 
TR Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 10.697.917/0001-
40, firmando o Contrato nº 032/2014, de 28.02.2014, no valor de R$ 1.016.495,65, e 
emitida ordem de serviço, com prazo de execução de 270 dias contados da assinatura 
do referido contrato.  
 
Conforme extratos bancários, foram realizados os seguintes pagamentos de recursos 
por parte da Prefeitura à Construtora TR Construções e Empreendimentos Ltda., 
debitados na conta específica do Banco do Brasil:  
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Tabela 02 – Pagamentos realizados 

ANO DATA PGTO NOTA FISCAL 
DATA NOTA 

FISCAL 
AG/C CORRENTE VALOR (R$) 

2014 13.03.2014 0000000006 13.03.2014 1464-8/15.100-9 204.322,52 

 08.07.2014 0000000019 08.07.2014 1464-8/15.100-9 204.322,52 

 30.10.2014 0000000044 30.10.2014 1464-8/15.100-9 102.161,26 

2016 24.08.2016 1217 24.08.2016 1464-8/15.100-9 49.850,00 

 13.09.2016 1227 12.09.2016 1464-8/17.340-1 50.425,00 

 07.10.2016 1238 06.10.2016 1464-8/17.340-1 50.966,00 

 23.12.2016 126.1 22.12.2016 1464-8/17.340-1 81.709,62 

2017 24.04.2017 0000001292 11.04.2017 1464-8/17.340-1 48.210,97 

 13.09.2017 1317 12.09.2017 1464-8/17.340-1 183.862,18 

Total(R$)    975.830,07 

 Fonte: Sistema RPG Banco do Brasil S.A. e documentos de despesas 

 
Observa-se, com base nas tabelas acima, que do volume total de recursos liberados pelo 
FNDE, R$ 970.531,97, a contratante efetuou pagamento à empresa executora dos 
serviços no montante de R$ 975.830,07, numa diferença a maior de R$ 5.298,10, valor 
este que corresponde a rendimentos da aplicação financeira. 
 
Quando da inspeção in loco, observou-se que a referida escola, de coordenadas 
geográficas S 7° 6’ 2,64” e WO 40° 35’ 48,77”, encontra-se em fase de conclusão, 
faltando execução de serviços, bem como consertos e substituição de alguns itens da 
planilha orçamentária. 
 
Em consulta à página simec.mec.br, observou-se que a obra se encontra em situação de 
concluída (27.11.2017), com 94,61% de execução do objeto contratado. 
 
Ressalta-se que o volume de recursos liberados e pagos à empresa executora são 
condizentes com os serviços até o momento executados.  
 
Registro Fotográfico (Fotos tiradas no dia 17.09.2019) 

  
Foto 1 – Vista geral da escola. Foto 2 – Pátio central. 
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Foto 3 – Bloco de Serviços. Foto 4 – Bloco Administrativo. 

  

Foto 5 – Bloco Pedagógico. Foto 6 – Sala de aula. 

 

Parte 2 – Gestor Local 

2. Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
escola de seis salas, projeto FNDE, objeto do Termo de 
Compromisso PAR Nº 17587/2013. 
 
A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não apresentou os boletins de medição, à 
exceção do 9º Boletim de medição para os serviços de construção da escola de seis salas, 
no bairro Ribeirão, município de Fronteiras/PI. 
 
O 9º e último Boletim de Medição apresentado possui o atesto por parte do engenheiro 
civil J.N.S.F, CREA nº 1901289630, porém não há comprovação de seu vínculo com a 
prefeitura, pois não há ART de fiscalização em seu nome e nem portaria de designação 
de fiscal do contrato por parte da entidade.   
 
As notas fiscais correspondentes aos pagamentos efetuados também não possuem 
carimbo com assinatura e atesto do referido fiscal dos serviços executados. 
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Foram apresentadas três ARTs de fiscalização, dos engenheiros civis F.A.S.F, CREA nº 
1802424598, e C.S.D, CREA nº 1910021016, de números 00018024245985036617 e 
00019100210165015417, respectivamente. A ART emitida por último, ou seja, a mais 
recente, de nº 00019074523895026717, está sob a responsabilidade da Técnica em 
Edificações E.S.C, CREA nº 1907452389, cujo registro indicado não consta no Sistema 
Confea/CREA. 
 
Ademais, o município também não apresentou documento atual, válido e 
comprobatório de designação de fiscal do Contrato nº 032/2014 (contrato ou portaria). 
 
O Contrato nº 032/2016 (ref. TP nº 001/2014 e Processo Administrativo nº 027/2014), 
em sua Cláusula Sétima – Do Pagamento e Medições”, estabelece:  
 

7.1 Pagamento será feito por meio de ordem bancária, conforme medição de 
acordo com os serviços efetivamente executados e devidamente atestados por 
esta Prefeitura. 

 
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). 
 
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. 
 
Cabe observar que 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 
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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. 
 

3. Falhas na formalização de termos aditivos ao Contrato nº 
032/2014 e ausência de documentos para a formalização de 
termo aditivo de valor ao Contrato nº 032/2014. 

 
As informações relativas ao Contrato nº 032/2014 e respectivos aditivos constam do 
quadro a seguir: 
 

Quadro 1: Informações do Contrato e Termos Aditivos 

DOCUMENTO DATA DE ASSINATURA PUBLICAÇÃO OBSERVAÇÃO 

Contrato nº 
032/2014 

28.02.2014 07.03.2014 Vigência de 270 dias a partir da data 
de assinatura 

Ordem de Serviço 28.02.2014 - - 

1º Termo Aditivo 25.11.2014 11.12.2014 Altera o prazo de execução por mais 
180 dias, a partir de sua assinatura  

2º Termo Aditivo 22.05.2015 ¹ Altera o prazo de execução por mais 
240 dias, a partir de sua assinatura  

3º Termo Aditivo 03.11.2015 04.12.2015 Acresce o valor de R$ 239.684,20, 
passando o valor global do contrato 
para R$ 1.256.179,85 

4º Termo Aditivo 18.01.2016 ¹ Altera o prazo de execução por mais 
240 dias, a partir de sua assinatura  

5º Termo Aditivo 14.09.2016 ¹ Altera o prazo de execução por mais 
120 dias, a partir de sua assinatura  

6º Termo Aditivo 10.03.2017 ¹ Prorroga a vigência do contrato até 
31.12.2017 

7º Termo Aditivo 27.11.2017 28.11.2017 Prorroga a vigência do contrato até 
12.06.2018 

Fonte: Contrato nº 032/2014 e Termos Aditivos 
¹ não consta no processo administrativo os extratos de publicação dos termos aditivos 
 

Constatou-se, com base nas informações acima, as seguintes falhas de formalização do 
Processo Administrativo nº 027/2014 (ref. Tomada de Preços nº 001/2014), em 
descumprimento à lei de licitações: 

a) ante as inconformidades/inconsistências existentes e à não conclusão da obra, a 
ausência de formalização de termo aditivo prorrogando a vigência do Contrato 
nº 032/2014 e respectiva publicação na imprensa oficial; 

b) ausência de publicação dos extratos dos 2º, 4º, 5º e 6 Termos Aditivos ao 
Contrato nº 032/2014; e 

c) lapso de tempo compreendido entre os prazos de vigência dos 5º e 6º termos 
aditivos sem eficácia contratual. 

 
Da análise dos documentos do Termo de Compromisso PAR nº 17587/2013, fornecidos 
pela Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, constatou-se a ausência de documentos 
referentes à formalização do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2014, destacando-
se: 
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- Indicação da fonte de recursos e indicação de disponibilidade financeira; 
- Justificativas técnicas e jurídicas para a alteração do contrato; 
- Memória de cálculo; e 
- Projetos (planialtimétrico, volume de aterro, cortes da seção do aterro, plantas, 
etc.) 

 
A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI também não apresentou as medições e os 
documentos de despesas relativos ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2014, no 
valor global de R$ 239.684,20. Em consulta ao Sistema Sagres/TCE-PI, constatou-se que, 
no exercício de 2016, foram efetuados os empenhos nº 0219027, no valor de R$ 
60.000,00, nº 1111010, no valor de R$ 10.000,00 e nº 1202013, no valor de R$ 
20.000,00), com pagamentos à TR Construção e Empreendimentos Ltda., no valor total 
de R$ 90.000,00. 
 
O parágrafo único do artigo 61 prevê que a publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial “é condição indispensável para sua 
eficácia” e “será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que 
seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta Lei”.  
 
De acordo com o item 9.6, TC-012.453/2009-2, Acórdão nº7.057/2010-2ª Câmara) (DOU 
de 02.12.2010, S. 1, p. 172.), a sucessiva prorrogação de vigência de convênio que esteja 
com execução de seu objeto ignorada e não documentada caracteriza inobservância do 
dever de cautela e dos princípios da razoabilidade e legitimidade na sua ação gerencial 
e de controle, o que sujeita seus responsáveis às penalidades previstas na Lei nº 
8.443/1992. 
 

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

Na inspeção in loco realizada constatou-se que a escola de seis salas ainda não foi 
concluída, faltando serviços a executar e com diversas inconformidades.  
 
A gestão atual da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI ainda 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 escola de seis salas foram detectados inconformidades e restrições não superadas, 
de acordo com informações contidas no Sistema Simec. O quadro abaixo apresenta 
algumas dessas inconformidades/inconsistências: 
 

Quadro 02 – Inconformidades/Inconsistências 

- Falha no cobrimento de concreto de vigas invertidas do bloco pedagógico. 

- Não foram instaladas contravergas em todos os vãos de esquadrias.  

- Tijolos vazados especificados com 21 furos foi executado com tijolos 08 furos. 

- Não executado vão de abrigo do gás na fachada do bloco de serviços. 
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- Peitoril das esquadrias especificado em tijolo maciço de 8,5 cm de altura com pingadeira, conforme 
ARQ DET 09/12, corte CC. 

- Peitoris executados possuem altura inferior a especificação. 

- Não foi executado peitoril sob as EF07 do bloco pedagógico. 

- Junta de dilatação de pilares da circulação e posterior do bloco pedagógico com espaçamento maior 
que especificação de projeto. 

- Junta de dilatação de vigas do bloco pedagógico com espaçamento maior que especificação de 
projeto. 

- Vigas do topo do reservatório com dimensão inferior à de projeto que prevê 15x40cm. 

- Rufos de chapa de aço na junção da coberta do pátio central com o lanternim não aplicados. 

- Portas dos sanitários de alunos estão com modelo, e sistema de abertura divergente da especificação. 

- Nas portas PM-03 (Salas de Aula/Informática/Leitura) faltam os puxadores horizontais (barras 
metálicas) e as chapas metálicas de proteção contra impactos e maçaneta tipo alavanca . 

- Nas portas PM-04 e PM-05 dos Sanitários Coletivos faltam os detalhes (fórmica cinza e perfis 
metálicos).  

- Tarjeta tipo livre e ocupado em portas de sanitário de alunos não executada. 

- Vidros canelados nos sanitários não foram executados. 

- Revestimento cerâmico 10x10cm em sala de diretora H=1,10cm do administrativo não executada.  

- Revestimento cerâmico no sanitário do bloco administrativo não executado até o teto. 

- Os pisos cerâmicos foram executados com dimensões divergentes do projeto, que especifica 40x40cm 
– ARQ 13/16. 

- Suporte para bicicletas não foi executado. - Banco de concreto da área de serviços não executados.   

- Quadro escolar das salas de aula e leitura do pedagógico não executados. 

- Não Foram instalados bebedouros, no pátio central – DET 12/12. 

- Os quadros elétricos não possuem barramento, disjuntores tripolares não executados, a quantidade 
de disjuntores não é a especificada e estão executados em PVC. 

- As luminárias internas do pátio central foram suprimidas. 

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o 
projeto. 

- Registro de gaveta nos sanitários, cozinha e área de serviço não executado. 

- Não há instalação de lógica executada na sala de informática.  

- Placa de sinalização especificada no projeto de incêndio e extintores não executados. 

- Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas.   

- Ponto de gás divergente da especificação de projeto.  

Fonte: Simec.mec.gov.br  

 
Na obra de construção da escola de seis salas foram detectados vícios construtivos e 
inconformidades com a execução de serviços em descumprimento ao projeto, às 
especificações técnicas e ao memorial descritivo, conforme demonstrado no quadro 
abaixo: 
 

Quadro 03 - Problemas construtivos identificados 

Área/Local Vícios/Inconformidades 

Rede elétrica pública - A energia é de qualidade ruim, não suporta a carga de projeto. 

Abastecimento de água - Fornecimento de água é através de um poço localizado dentro do terreno 
da escola, porém é de baixa vazão para a demanda solicitada. 

Terreno da escola - Desnível acentuado na parte posterior do bloco pedagógico (foto 7). 

Sala de informática - Instalações da rede lógica não executadas (foto 8). 

Bloco Pedagógico - Junta de dilatação maior do que a especificada em projeto (foto 9) 

Banheiros e salas de aula - Portas inadequadas, apresentando alto grau de desgaste (foto 10). 
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Fonte: Inspeção física realizada, projeto, especificações técnicas e memorial descritivo 
 

Registro Fotográfico (fotos tiradas no dia 17.09.2019) 
 

  
Foto 7 – Desnível acentuado na parte posterior do 
bloco pedagógico. 

Foto 8 – Rede lógica não executada na sala de 
informática. 

  
Foto 9 – Junta de dilatação maior do que a 
especificada em projeto. 

Foto 10 – Porta com alto grau de desgaste. Fato 
observado na maioria das portas. 

 
 

5. Análise de sobrepreço e superfaturamento. 
 
Da análise da planilha de custo da licitante vencedora, verificou-se compatibilidade dos 
valores dos itens de serviços com os valores praticados no mercado (SINAPI), resultando 
em ausência de sobrepreço. Da análise nas despesas efetuadas, frente aos serviços 
executados, nos serviços de construção da escola de 6 salas, não se identificou 
superfaturamento. 
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CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI não está em total conformidade com os 
normativos referentes ao objeto fiscalizado, 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: 
 

• Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da escola de 06 salas, 
projeto FNDE, objeto do Termo de Compromisso PAR Nº 17587/2013  

• Falhas na formalização de termos aditivos ao Contrato nº 032/2014 e ausência 
de documentos para a formalização de termo aditivo de valor ao Contrato nº 
032/2014. 

• Serviços executados em descumprimento às especificações técnicas, com a 
ocorrência de inconsistências e inconformidades. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Por meio do Ofício nº 096/2019, de 12.11.2019, a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, 
em atendimento ao Ofício nº 22560/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 30.10.2019, 
apresentou as seguintes manifestações: 
 
Achado nº 2 - Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da escola de 
06 salas, projeto FNDE, objeto do Termo de Compromisso PAR Nº 17587/2013. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
“No que pertine aos boletins de medição não apresentados, cumpre repisar que, como 
informado na resposta anteriormente feita junto a essa Controladoria, a atual gestão 
municipal não os localizou e, para tanto, notificou o ex-prefeito municipal, Sr. Eudes 
Agripino, conforme ofício anteriormente juntado aos autos deste inspeção. Sucede que, 
até esta data, este nunca apresentou qualquer justificativa. 
 
Como já dito a essa Controladoria, a Sra. Maria José Ayres formulou denúncia contra o 
ex-prefeito municipal junto ao E. Tribunal de Contas do Estado do Piauí, processo 
TC/021245/16, em razão da enorme dificuldade de realizar uma transição transparente 
entre as gestões, apontando, dentre outras inúmeras ocorrências, a inexistência 
documentação referente aos convênios e termos de compromissos firmados pela 
gestão anterior, como se verifica na documentação anexa às respostas anteriormente 
apresentadas. Vale ressaltar, que a mencionada denúncia foi julgada procedente pelo E. 
TCE/PI, como faz prova a documentação já apresentada a essa Controladoria. 
 
Em sendo assim, a inexistência dos mencionados boletins de medição bem assim a falta 
de fiscalização do contrato, as irregularidades apontadas nos aditivos contratuais e os 
pagamentos realizados durante os anos de 2014 e 2016 são condutas que devem sem 
imputadas ao ex-prefeito municipal e, caso essa Controladoria entenda persistir alguma 
irregularidade grave e passível de justificativa, requer-se a sua notificação para 
apresentar seus devidos esclarecimentos.” 
 
Análise da equipe de fiscalização 
 
A justificativa da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI quanto a inexistência de 
medições de serviços, referentes aos pagamentos efetuados na gestão municipal 
anterior é pertinente. Porém, na gestão atual houve duas liberações de recursos e foi 
apresentada somente a medição referente à última liberação no valor de R$ 183.890,27, 
com Boletim de Medição no valor de R$ 183.862,18 (9º BM). 
 
A não elaboração dos boletins de medições constitui falhas de fiscalização da obra, 
atribuídas a gestão anterior, mas também a atual. 
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A Prefeitura municipal de Fronteiras/PI não apresentou comprovação de que   
responsável pela assinatura do 9º e último Boletim de Medição é de fato o fiscal da obra, 
uma vez que não há ART de fiscalização em seu nome e nem portaria de designação 
emitida pela unidade. 
 
Não obstante a apresentação dos argumentos, a ausência dos documentos e a 
inviabilidade de se verificar a atuação de responsável técnico especialmente designado 
para o acompanhamento/fiscalização dessa obra, refletem fragilidades dos mecanismos 
de controle interno e administrativo da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI. 
 
Achado nº 3 - Falhas na formalização de termos aditivos ao Contrato nº 032/2014 e 
ausência de documentos para a formalização de termo aditivo de valor ao Contrato nº 
032/2014. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
“Contudo, sobre a prorrogação da vigência do contrato em análise, merece 
aprofundamento o debate. É que, como é sabido, é natural e corriqueiro que os 
contratos de obras firmados pela Administração Pública tenham sua duração por muitas 
vezes elastecida ao longo do tempo, tanto porque a demora é comum neste tipo de 
serviço, como em razão das dificuldades financeiras pela qual passam os entes da nossa 
federação. Não foi diferente no caso do município de Fronteiras, PI, porque depende de 
repasses do governo federal para concluir a obra. 
 
No entanto, há que se considerar que nos contratos de obra, o prazo inicialmente 
previsto não serve para a definição do objeto, mas apenas demarca tempo concedido 
ao contratado para a sua entrega. Em geral o contrato de escopo (é o caso dos 
mencionados nesta prestação de contas) possui vigência natural até o cumprimento 
integral das obrigações pelas partes, ou seja, até a entrega do objeto contratado, 
recebimento do mesmo pela Administração e pagamento. 
 
Assim, os prazos previstos nos contratos por objeto são prazos moratórios, o que 
significa dizer que a expiração dos mesmos não extingue o ajuste. É que nos contratos 
que se extinguem pela conclusão do seu objeto, a prorrogação independe de aditivo ou 
de nova licitação, porque, embora ultrapassado o prazo, o contrato continua em 
execução até que seja entregue o objeto ou rescindida a avença, por uma das hipóteses 
legais. 
 
No contrato de obras, ao revés de ser limite inexorável a pôr fim à relação contratual, o 
prazo opera como obrigação temporal para a entrega da obra, ou seja: é o período em 
que, findo, deverá o contratado entregar o objeto, sob pena de operar-se sua mora (por 
óbvio, se culpa sua houver) não se tratando de prazo extintivo. Portanto, mesmo que 
ocorra um atraso na execução de um contrato por escopo (por exemplo, uma obra, 
empreitada ou fornecimento com obrigações futuras), não há necessidade de se 
prorrogar o prazo de vigência do contrato.  
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Nesse sentido, vejamos o que diz o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles: 
 

A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes por tempo 
determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se extinguem 
pela conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração do prazo de sua 
vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de seu objeto 
concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega da obra, do 
serviço ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos o prazo é de 
eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o prazo, 
extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução de seu objeto, 
como ocorre na concessão de serviço público, 
ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de 
execução e prazo extintivo do contrato. 
(...) 
Nos demais contratos, como no de empreitada de obra pública, não se exige, 
nem se justifica cláusula de prorrogação, porque o contrato não se extingue pela 
fluência do prazo fixado, mas sim pela conclusão da obra. Nestes contratos o 
prazo é apenas limitativo do cronograma físico, e será prorrogado (com ou sem 
mora das partes) tantas vezes quantas sejam necessárias para a conclusão da 
obra independentemente de previsão contratual." (Licitação e Contrato 
Administrativo, ed. RT, 10ª ed., pág. 230). Grifos nossos. 
 
É assim também como pensa Luciano Ferraz, “in verbis”: 
 
Os contratos de obra pública são contratos de resultado – o que interessa é o 
resultado final, servindo a cláusula que fixa o prazo de execução como limite para 
a entrega do objeto, sem que o contratado sofra sanções contratuais. O dies a 
quo do prazo contratual, geralmente é contemporâneo à formalização do ajuste, 
mas é possível que o negócio esteja submetida a condição futura (suspensiva), 
que impeça seja ele imediatamente iniciado. (...) A inércia da Administração em 
dar ordem de serviço para o começo da obra, motivada pela escassez de recursos 
financeiros, inviabilizou o início da vigência do contrato. Se o prazo de vigência 
está paralisado por ato omissivo da Administração, é de se entender que o 
contrato continua em vigor e pode ser executado." (Contrato Administrativo – 
Possibilidade de retomado, prorrogação ou renovação do ajuste – Manutenção 
do Equilíbrio econômico-financeiro inicial - Atenção às exigências da lei de 
responsabilidade fiscal. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de 
Atualizações Jurídica, n. 14, junho-agosto, 2002. 
 
Carlos Pinto Coelho Motta, também especialista na Lei de Licitações, segue 
similar caminho: 
 
O contrato não prorrogado se extingue automaticamente. Entretanto, no direito 
público, nem sempre a extinção do contrato decorre do término do seu prazo. 
Pode- se ter um contrato, com prazo de vigência expirado e sem término de 
execução do objeto; o que permite, em determinadas circunstâncias, a 
devolução do prazo, como previsto no art. 79, §5o, da Lei n. 8.666/93. Nesse 
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particular, o intérprete deve estar atento aos "fatos da administração", à 
legislação de vigência e à análise objetiva." (Eficácia nas licitações e Contratos. 
7a Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. P. 294)  
 
Cumpre mencionar a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 
5a Região, vejamos: 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EXECUÇÃO DO 
CONTRATO. O PECULIAR REGIME DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PREVÊ, 
COMO DESDOBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO 
PÚBLICO, SUA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA NOS CASOS DE "IMPEDIMENTO, 
PARALISAÇÃO E SUSTAÇÃO" (ART. 79, PARÁGRAFO 5º, DA LEI Nº 8.666/93), NÃO 
ADMITINDO, POR OUTRO LADO, A RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO 
PARTICULAR. (Pleno, 2001, MS 69491, PE, Proc. n° 9905588345, Rel. Des. Ridalvo 
Costa) 
 
Esta também é a lição extraída da doutrina de Lucas Rocha Furtado, em Curso 
Licitações e Contratos Administrativos, 2. Ed. rev. ampl, p. 498-499, abaixo 
reproduzida: 
 
A Administração Pública deve, portanto, sempre providenciar a publicação do 
extrato do contrato em órgão de divulgação oficial, condição legal para que 
possam ser efetuados pagamentos. Caso sejam realizados pagamentos 
decorrentes da execução de 
contratos celebrados pela Administração sem que tenha sido providenciada a 
devida publicação do seu extrato, viola-se, sem dúvida, a exigência do parágrafo 
único do art. 61 da lei nº 8.666/93, que impõe a publicação do extrato como 
condição de eficácia da avença, devendo, no entanto, esse tipo de ilegalidade ser 
tida como de caráter formal, pois que em nada afeta ou compromete a execução 
e a validado do contrato. Deve, no 
entanto, essa irregularidade acarretar a responsabilidade dos agentes 
administrativos que praticaram tal ilegalidade. Nessa linha, sendo de natureza 
formal a falha caracterizada pelo atraso na publicação do extrato, ainda que deva 
ser evitada, não deve retardar o início da vigência contratual, pois a publicação 
apenas confere eficácia ao contrato, reputando como válidos os atos praticados 
com base no instrumento contratual assinado.” (grifo nosso) 
 
No mesmo sentido, tem-se a Decisão-TCU 732/1999 – Plenário – Voto do Relator, 
Ministro Bento Bugarin: 
 
“No entanto, ao meu ver, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a 
extinção de contrato pelo término de seu prazo somente se opera nos ajustes 
celebrados por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento 
essencial e imprescindível para a consecução ou eficácia do objeto avençado, o 
que não é o caso do contrato firmado pelo DER/MG, no qual a execução da obra 
é o seu objetivo principal. Dessa forma, não havendo motivos para a cessação 
prévia do ajuste, a extinção do contrato firmado com o DER/MG operar-se-ia 
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apenas com a conclusão de seu objeto e recebimento pela Administração, o que 
ainda não ocorreu.” 

 
Desta feita, data vênia, tendo em vista que todos os pagamentos feitos pela construção 
da escola de seis salas tidos como realizados fora do período de vigência contratual ou 
por supostos aditamentos irregulares são decorrentes de obrigações firmadas em 
contrato de obras, portanto, contrato de escopo, não se pode exigir que a obrigação de 
pagar a obra executada desapareça pelo transcurso do prazo contratual porque isso não 
acontece, razão pela qual a prorrogação do prazo de entrega do objeto prescindirá até 
mesmo de qualquer ajuste no prazo de vigência do contrato.” 
 
Análise da equipe de fiscalização 
 
As justificativas apresentadas não elidem as falhas/irregularidades apresentadas.  
 
As falhas formais são decorrentes da não apresentação dos extratos de publicação do 
2º, 4º 5º, 6º e seguinte(s) termos aditivos e devido à ocorrência de lapso de tempo entre 
a vigência dos 5º e 6º termos aditivos. O gestor anterior é responsável pela formalização 
e publicação do contrato e do 1º ao 5º termo aditivo e o gestor atual é responsável pela 
celebração e publicação do 6º, 7º termos aditivos e, durante a sua gestão, pelos 
seguintes, se necessário. A vigência do 7º termo aditivo expirou em 12.06.2017, mas foi 
apresentado outro prorrogando o prazo. 
 
Ademais, constatou-se irregularidade pela não comprovação documental referente à 
formalização do 3º termo aditivo de valor, como exemplo a indicação de fonte de 
recursos, justificativas, memória de cálculo e projetos. 
 
Constitui fator de risco a ausência de aditivos contratuais contemplando eventuais 
alterações de projeto, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro e planilhas 
orçamentárias. 
 
São observados, entre outros aspectos, para a realização de alterações nos contratos de 
obras e serviços celebrados: se a autorização para o aditamento, pela autoridade 
competente, ocorreu durante o prazo de vigência do contrato e se o despacho 
autorizatório está datado e assinado; a compatibilidade dos Termos Aditivos com o 
objeto contratado; se as justificativas para a elaboração dos Termos Aditivos são 
consistentes; no caso de acréscimos e supressões, se os mesmos são indispensáveis a 
concretização do objeto contratual e estão dentro dos limites definidos no § 1º do artigo 
65 da Lei Federal no 8.666/93; e no caso de acréscimos, se existem planilhas 
orçamentárias. 
 
Dispositivos da Lei Lei nº 8666/93, estabelecem: 
 

Art. 8o  A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua 
totalidade, previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua 
execução. 
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Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 
 
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. 

 
Quanto à tempestividade dos aditivos, o Manual de obras públicas TCU 
(Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações 
Públicas (4ª Edição) dispõe: 
 

“7.2.7 Tempestividade dos aditivos 
Conforme estabelecem os art. 62 e 63 da Lei n.º 4.320/1964, somente podem ser 
efetuados pagamentos de serviços após a comprovação de sua efetiva entrega 
ou prestação por parte da contratada, tendo por base o contrato, ajuste ou 
acordo respectivo.” 

 
Portanto, no caso de alteração nos serviços contratados, o pagamento pela execução 
dos novos serviços somente pode ser efetuado após a realização do aditivo contratual. 
Em caso contrário, será considerada antecipação de pagamento. 
 
O Acórdão nº 1.656/2003, Plenário/TCU dispõe: “se abstenha de firmar termos aditivos 
a contratos após o término de sua vigência, observando que, nos casos em que os termos 
contratuais são substituídos por notas de empenho da despesa, a vigência contratual 
encerra-se na data em que se extinguem as obrigações das partes. “ 
 
O Acórdão 2273/2009 Plenário/TCU dispõe: “Cumpra fielmente o disposto no parágrafo 
único do art. 61 da Lei no 8.633/1993, remetendo para publicação até o quinto dia útil 
seguinte ao mês de assinatura, extratos de contrato ou termo de aditamento aditivo a 
que tenha dado causa, para que tais termos tenham eficácia plena.” 
 
Achado nº 4 - 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. 
 
Em sendo assim, a administração municipal se compromete, dentro do prazo de trinta 
dias úteis, a corrigir todas as inconsistências existentes no sistema do SIMEC (inclusive 
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com a correção do 9º termo de medição) referentes ao termo de compromisso em 
causa. 
 
A conclusão aqui é óbvia. A auditoria realizada pela CGU atesta que não existem nem 
mesmo indícios de irregularidades nos pagamentos relativos à obra de em causa. É que 
as falhas mencionadas no relatório, quase em sua totalidade de natureza formal, não 
comprovam a existência de fraude no procedimento licitatório realizado, o 
superfaturamento da obra e, muito menos, a sua inexecução. 
 
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 de 6 salas, até 
que todas as citadas inconsistências sejam corrigidas, com o devido registro de 
superadas no Simec. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
FRONTEIRAS GABINETE PREFEITO 

Exercício 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 de outubro de 2019



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

Controladoria-Geral da União - CGU 

Secretaria Federal de Controle Interno 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Unidade Examinada: FRONTEIRAS GABINETE DO PREFEITO 

Município/UF: Fronteiras/Piauí 

Ordem de Serviço: 201900252  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
 

Este relatório trata da fiscalização realizada na Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI no 

âmbito do programa de Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo V06, tendo como 

objetivo verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Projovem Campo – Saberes da Terra.  

A partir do objetivo do trabalho e com a finalidade de avaliar em que medida os recursos 
estão sendo aplicados de acordo com a legislação, formularam-se questões relacionadas 
às áreas financeira, contábil, de licitação, de contratos, de prestação de contas, de 
controles de estoques, de controles internos e de fiscalização. 

Para responder as questões de auditoria formuladas, efetuaram-se análises 
documentais, comparação de dados, cálculos, entrevistas, circularizações e pesquisas 
em sistemas informatizados. 

Na presente fiscalização ocorreu a seguinte limitação: Não foram apresentados os 
documentos relativos a Prestação de Contas do Projovem – Saberes da Terra.  

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 537.650,13 para execução 
do programa. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Projovem Campo – Saberes da 
Terra. 

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Campo – Saberes da Terra) é um 
programa educacional destinado a jovens agricultores familiares com idade de 18 a 29 
anos que, por diversos motivos, foram excluídos da escolarização, com a finalidade de 
reintegrá-los ao processo educacional, elevar sua escolaridade e promover sua 
formação social e qualificação profissional. Para integrar o programa é necessário que 
os jovens saibam ler e escrever, mas que não tenham concluído o ensino fundamental.  

Com esse objetivo, o Programa desenvolve-se por meio de curso com duração de 24 
meses, alternando atividades na escola (tempo-escola) com atividades realizadas no 
contexto da família e da comunidade (tempo-comunidade). 

 

O programa atende prioritariamente jovens residentes nos municípios com o maior 
número de escolas no campo e nos municípios que fazem parte dos Territórios da 
Cidadania além dos jovens egressos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). 

Podem aderir ao Projovem Campo – Saberes da Terra as secretarias de educação dos 
estados e do Distrito Federal e prefeituras dos municípios com maior número de escolas 
no campo ou integrantes dos Territórios da Cidadania.  

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do 
Ministério da Educação (SECADI) analisa os planos de implementação e calcula os 
valores a serem transferidos aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. 

Os recursos do Projovem Campo – Saberes da Terra podem ser utilizados no custeio nas 
seguintes ações: 

• complementação de remuneração de servidores do quadro efetivo da rede de 
ensino caso seja necessário adequar sua carga horária à exigida no Projovem 
Campo – Saberes da Terra ou pagamento de profissionais contratados para 
atuarem no programa; 

• pagamento de instituição formadora ou formador(es) para o desenvolvimento 
da formação continuada dos professores ou educadores; 

• formação continuada dos professores ou educadores, formadores e gestores 
locais; 

• pagamento de auxílio financeiro aos professores ou educadores, durante a 
primeira etapa de formação, quando selecionados e ainda não contratados, no 
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valor de até 30% do valor da remuneração mensal bruta a ser paga após a 
contratação; 

• aquisição de gêneros alimentícios exclusivamente para fornecer lanche ou 
refeição aos jovens matriculados no programa, até que o ente executor passe a 
receber os recursos procedentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE); 

• aquisição de gêneros alimentícios para fornecer lanche ou refeição aos filhos dos 
jovens, atendidos nas salas de acolhimento, durante todo o período do curso do 
Projovem Campo – Saberes da Terra; 

• custeio de locação de espaços e equipamentos, aquisição de material de 
consumo e pagamento de monitores para qualificação profissional, quando a 
Entidade Executora (EEx) não desenvolvê-la por meio do Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); 

• pagamento do transporte do material didático-pedagógico do Projovem Campo 
– Saberes da Terra do município, onde será entregue pelo Governo Federal, até 
às escolas de sua base territorial. 

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 537.650,13 para a 
execução do programa, sendo que R$ 95.368.80 foram devolvidos ao FNDE e R$ 2.000 
referem-se a recursos próprios da Prefeitura. 

 

Parte 2 – Gestor Local 

2. Despesas inelegíveis com recursos do Projovem, em 
descumprimento da Resolução CD/FNDE nº 11, de 16.04.2014. 

Trata-se de verificação da execução financeira do Projovem Campo – Saberes da Terra 
no município de Fronteiras/PI.  

De acordo com a Resolução CD/FNDE nº 11, de 16 de abril de 2014:  

Art. 12 - Os recursos transferidos ao EEx poderão ser utilizados nos seguintes 
tipos de despesas: 

I - complementação de remuneração de servidores do quadro efetivo da rede 
de ensino, caso seja necessário adequar a carga horária à exigida no 
Programa, ou pagamento de profissionais contratados para atuarem no 
Projovem Campo - Saberes da Terra, tomando como referência para a 
definição salarial o plano de cargos e salários da localidade (ou equivalente) 
e atentando para os perfis e as condições estabelecidas no Anexo IV; 

II - pagamento de instituição formadora ou contratação de formador(res) 
para o desenvolvimento da formação continuada dos professores ou 
educadores, de acordo com as orientações do Projeto Pedagógico Integrado 
e do Plano Nacional de Formação, observados os perfis do Anexo IV e o art. 
15 desta Resolução; 



 

8 
 

III - custeio da formação continuada para os professores ou educadores, 
formadores e gestores locais, conforme orientações da SECADI/MEC; 

IV - pagamento, durante a primeira etapa de formação, de auxílio financeiro 
aos professores ou educadores já selecionados e ainda não contratados, em 
valor correspondente a no máximo 30% (trinta por cento) da remuneração 
mensal bruta a ser paga aos professores ou educadores do Projovem Campo 
- Saberes da Terra; 

V - aquisição de gêneros alimentícios exclusivamente para fornecer lanche ou 
refeição aos jovens matriculados no Programa, até que o ente executor passe 
a receber os recursos procedentes do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE); 

VI - aquisição de gêneros alimentícios para fornecer lanche ou refeição aos 
filhos dos jovens, atendidos nas salas de acolhimento, durante todo o período 
do curso do Projovem Campo; 

VII - custeio de locação de espaços e equipamentos, aquisição de material de 
consumo e pagamento de monitores para desenvolver as atividades técnicas 
específicas da qualificação profissional quando o EEx não desenvolvê-la por 
meio do PRONATEC; 

VIII - pagamento do transporte do material didático-pedagógico do Projovem 
Campo - Saberes da Terra do município, onde será entregue pelo Governo 
Federal, até às escolas de sua base territorial. 

§ 1º - É vedado o uso dos recursos transferidos de acordo com esta Resolução 
para a aquisição de materiais permanentes, bem como para o pagamento de 
tarifas bancárias e de tributos federais, estaduais, distritais e municipais 
quando não incidentes sobre os materiais e serviços contratados para a 
consecução dos objetivos do Programa. 

§ 2º - Para a aquisição de gêneros alimentícios prevista nos incisos V e VI do 
caput, os EEx poderão adotar os procedimentos estabelecidos no art. 9º da 
Resolução CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, que regulamenta o PNAE. 

Em relação aos limites para aplicações de recursos do Projovem Campo, conforme 
definido abaixo:  

Art. 14 - O custeio das ações previstas no art. 12 não poderá ultrapassar os 
seguintes percentuais do montante transferido: 
[....] 
IV - até 5% (cinco por cento) para aquisição de gêneros alimentícios 
destinados ao fornecimento de lanche ou refeição dos jovens do Programa, 
até que o EEx passe a receber os recursos procedentes do PNAE, bem como 
para filhos desses jovens, que sejam atendidos nas salas de acolhimento em 
todos os períodos de tempo-escola do curso; 
[....] 

VI - até 1,5% (um e meio por cento) para o pagamento de transporte do 
material didático-pedagógico do Projovem Campo - Saberes da Terra 
entregue pelo Governo Federal até as escolas de sua base territorial. 
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A tabela abaixo resume as despesas inelegíveis realizadas pela Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, contrariando a Resolução CD/FNDE nº 11, de 16 de abril de 2014:  
 

Tabela 01 – Despesas inelegíveis do Projovem Campo de Fronteiras/PI. 

Resolução 
FNDE 

11/2014 

Ações 
Financiadas 

Custo 
Executado 

(R$) 

% = 
(Custo/Valor 
Transferido) 

Percentual 
Máximo 

Valor 
Inelegível 

(R$) 

Art. 14º, 
inciso IV 
 

Gêneros 
alimentícios 

44.743,60 8,35 

 

5 17.961,09 

Total     17.961,09 

 

Valor transferido (incluindo rendimentos R$ 535.650,13) 

Fonte: Documentos constantes no sistema SiGPC. 

Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI realizou gastos, com aquisição 
de gêneros alimentícios previstos no inciso IV do art. 14 da Resolução FNDE nº 11, de 
16.04.2014, no montante de R$ 44.743,60, que representam 8,35% do valor total 
transferido de R$ 535.650,13, incluído o rendimento da aplicação financeira, sendo que 
o percentual máximo deveria ser de 5%, portanto um valor de R$ 17.961,09 como 
inelegível.  

Ademais, verificou-se a realização de despesas com remuneração de merendeira, não 
elencadas da Resolução CD/FNDE nº 11, no valor de R$ 9.900,00. 

 

3. Falta de apresentação de parte da documentação relativa ao 
Projovem Campo – Saberes da Terra. 

O Prefeito de Fronteiras/PI, não apresentou os documentos comprobatórios relativos 
ao Projovem campo – Saberes da terra.  A obrigação de conservar estes documentos 
consta no art. 24, § 5º da Resolução CD/FNDE nº 11, de 16 de abril de 2014, que prevê:  

Art. 24 - O FNDE, ao receber a prestação de contas do EEx no SiGPC - Contas 
Online na forma prevista no artigo anterior, realizará a análise financeira e 
disponibilizará o acesso à SECADI/MEC para, no prazo de até trinta dias úteis 
contados a partir do seu recebimento, manifestar-se acerca do cumprimento 
do objeto e do objetivo do Programa. 

(...) 

§ 5º - Os EEx deverão manter arquivados e à disposição da SECADI/MEC, do 
FNDE, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público todos 
os documentos comprobatórios das despesas efetuadas pelo prazo de vinte 
anos, contados a partir da data da aprovação da prestação de contas anual 
do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU) referente ao exercício do 
repasse dos recursos, disponível no portal www.fnde.gov.br. 
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Instado mediante solicitação de fiscalização para apresentação da documentação 
relativa ao Projovem Campo (termo de adesão, plano de implementação do programa, 
documentos comprobatórios de despesas – processos de pagamentos de despesas, 
processos licitatórios e prestação de contas), a prefeitura disponibilizou apenas cópia 
da prestação de contas e comprovante de frequência dos alunos do Projovem, não 
disponibilizando os processos licitatórios, o termo de adesão, o Plano de 
Implementação do Programa e o processo seletivo de contratação dos professores. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Projovem Campo – Saberes da 
Terra, 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: 

• Despesas inelegíveis em descumprimento da Resolução CD/FNDE nº 11, de 
16.04.2014. 

• Falta de apresentação de parte da documentação relativa ao Projovem Campo – 
Saberes da Terra. 

 

 

 

 

  



 

11 
 

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

 

Por meio do Ofício nº 096/2019-GP, datado de 12.11.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 22560/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
30.10.2019, apresentou a seguinte manifestação: 
 

Achados nº 2 e 3  

Manifestação da unidade examinada 

“JUSTIFICATIVAS PARA O RELATÓRIO Nº 201900252 ACERCA DO PROJOVEM CAMPO – 
SABORES DA TERRA 
Como informado no relatório supramencionado, todas as despesas analisadas 
referentes à execução do Projovem Campo – Sabores da Terra foram realizadas pela 
gestão anterior, sob responsabilidade do Sr. Eudes Agripino que, repise-se, nunca 
respondeu à notificação que lhe fora feita para apresentar a documentação solicitada 
por essa Controladoria durante a inspeção, mas que não fora localizada nos arquivos da 
prefeitura. 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 

Considerando que o Gestor não apresentou documentos e/ou fatos novos que elidissem 
as impropriedades apontadas no relatório, mantém-se a constatação com o texto 
original. 
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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 12KV – Implantação e Adequação de 
Estruturas Esportivas Escolares.  
 
A ação fiscalizada destina-se a analisar a documentação relacionada à execução dos 
recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Fronteiras, no montante de R$ 
509.890,08, referente ao ID 33339 (quadra escolar coberta com vestiário, Projeto 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, na avenida José Aquiles, 
bairro Bela Vista, 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 27.09.2013 a 20.09.2018. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Termo de Compromisso PAC2 
4335/2013, que tem como objeto a construção de uma quadra 
esportiva escolar coberta, no valor de R$ 509.890,08. 
 
Trata-se da análise do Termo de Compromisso (TC) PAC2 4335/2013 (ID 33339), firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), cujo objeto é a construção de uma quadra esportiva escolar 
coberta, com vestiário, localizada na Av. José Aquiles, bairro Bela Vista, no município de 
Fronteiras/PI, no valor de R$ 509.890,08. 
 
Os recursos para atender o objeto do Termo de Compromisso foram depositados no 
Banco do Brasil, agência nº 1364-1, conta corrente nº 19374-7, por meio dos seguintes 
empenhos/ordens bancárias: 

Tabela 01 – Notas de Empenho/Ordens Bancárias 

NE DATA OB VALOR (R$) 
Percentual 

(%) 

2013NE650208 27.09.2013 127.472,52 25 

2013NE651820 25.03.2014 127.472,62 25 

2014NE641197 01.07.2016 76.483,51 15 

2014NE641197 04.08.2016 50.989,01 10 

2014NE641197 27.12.2016 127.472,51 25 

Total (R$) 509.890,07  

Fonte: Simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php e pesquisa RPG 

 
 
Para execução dos serviços de construção da quadra escolar coberta foi celebrada a 
Tomada de Preços nº 009/2013 (Processo Administrativo nº 117/2013), de 24.09.2013, 
do tipo menor preço, sob o regime de empreitada global. Sagrou-se vencedora do 
certame a empresa Construser Construção e Serviço de Terraplenagem Ltda., CNPJ nº 
08.701.149/0001-00, firmando o Contrato nº 009/2013, de 31.10.2013, com a proposta 
no valor de R$ 504.804,84., com emissão da autorização para executar os serviços por 
meio da Ordem de Serviço, datada de 31.10.2013. 
 
Em consulta aos documentos de despesas emitidos, verificou-se que foram realizados 
os seguintes pagamentos de recursos por parte da Prefeitura à Construser Construção e 
Serviço de Terraplenagem Ltda., debitados na conta específica do termo de 
compromisso:  
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Tabela 02 – Pagamentos realizados 

NOTA FISCAL Nº DATA VALOR (R$) AG/C CORRENTE 

517 25.11.2013 127.470,00 4555-1/9.943-4 

556 26.03.2014 127.472,52 4555-1/9.943-4 

144 07.07.2016 75.903,90 4555-1/9.943-4 

146 08.08.2016 50.498,68 4555-1/9.943-4 

1005 28.12.2016 123.459,79 4555-1/9.943-4 

Total(R$) 504.804,89  

Fonte: Documentos de despesas emitidos (notas de empenho, comprovantes bancários e notas 
fiscais) 

 
Da análise nos extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso, houve, 
além dos pagamentos efetuados à empresa executora dos serviços, transferência de 
depósito judicial em 16.05.2017, no valor de 5.082,66, e pagamento via auto-
atendimento BB em 20.09.2018, no valor de R$ 1.253,59. 
 
Conforme 5º Termo Aditivo relativo ao contrato formalizado, assinado em 08.06.2016, 
o prazo para execução dos serviços de construção da quadra escolar coberta foi 
prorrogado, a contar da data de sua assinatura, por mais 200 dias. 
 
Quando da inspeção in loco realizada, entre os dias 16 e 19.09.2019, observou-se que a 
quadra escolar, de coordenadas geográficas S 7º 4’ 49,87” e WO 40º 36’ 55,64”, 
encontra-se inacabada, também constatou-se o descumprimento às especificações 
técnicas, assim como a existência de peças e acessórios danificados, conforme 
constatação específica nesse relatório. 
 
No sistema Simec, o Termo de Compromisso está com status de “vencido”, sendo que a 
obra está inadimplente/notificada por omissão de prestação de contas.  
 
Ainda não houve a prestação de contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, não tendo 
sido, também, lavrado o termo de aceitação definitiva da obra (Incs. XIX e XX do Termo 
de Compromisso PAC2 4335/2013). 

Parte 2 – Gestor Local 
 
2. Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 
33.508,79. 
 
Verificou-se, com base na inspeção física, no projeto, nas especificações técnicas, nos 
serviços previstos na planilha orçamentária orientativa Padrão FNDE e na planilha 
orçamentária da empresa executora dos serviços de construção da quadra escolar, 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$ 33.508,79: 
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Tabela 03 – Serviços não executados (em reais) 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND CONTRATADO CGU-PI 

QUANT. VALOR 
UNIT. 

TOTAL QUANT. TOTAL 

6 COBERTURA             

6.1 Estrutura de aço em arco vão 
de 30m 

m² 1.114,00 98,20 109.394,80 111,40      
10.939,48  

      Subtotal item 6 109.394,80   10.939,48 

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.21 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (1") 

un 2,00 52,25 104,50 2,00 104,50 

11.22 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (1.1/2") 

un 2,00 85,33 170,66 2,00 170,66 

11.23 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (1/2") 

un 2,00 42,93 85,86 2,00 85,86 

11.24 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (3/4") 

un 2,00 43,69 87,38 2,00 87,38 

      Subtotal item 11 448,40   448,40 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

12.6 Fossa séptica, em concreto 
armado, (d 2,50 x h 12,00) 

un 1,00 1.778,21 1.778,21 1,00 1.778,21 

12.14 Sifão de copo para pia e 
lavatório 1" - 1.1/2" 

un 9,00 8,01 72,09 9,00 72,09 

12.15 Sumidouro em alvenaria (d 
2,30 x h 6,00) 

un 1,00 1.487,38 1.487,38 1,00 1.487,38 

      Subtotal item 12 3.337,68   3.337,68 

13 DRENAGEM PLUVIAL 

13.1 Calha em chapa de aço 
galvanizado n° 24 

m 72,00 40,45 2.912,40 72,00        
2.912,40  

13.2 Tubo de queda - água pluvial 
DN=150 mm 

m 20,00 2,93 58,60 20,00             
58,60  

13.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - 
tubulação pluvial 

m 4,00 103,27 413,08 4,00           
413,08  

13.4 Ralo hemisférico tipo 
"abacaxi" com tela de aço 
com funil de saída cônico 

un 4,00 31,76 127,04 4,00           
127,04  

13.5 Canaleta de concreto c/ 
tampa removível em chapa de 
aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 

m 72,00 128,64 9.262,08 72,00        
9.262,08  

      Subtotal item 13 12.773,20   12.773,20 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 

14.1 Condulete em alumínio tipo T 
de 3/4", inclusive acessórios 

un 5,00 12,91 64,55 5,00             
64,55  

14.2 Condulete em alumínio tipo L 
de 3/4", inclusive acessórios 

un 5,00 11,39 56,95 5,00             
56,95  

14.3 Condulete em alumínio tipo 
TA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 4,00 11,39 45,56 4,00             
45,56  

14.4 Condulete em alumínio tipo 
XA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 1,00 14,39 14,39 1,00             
14,39  
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14.28 Luminária calha sobrepor 
p/lamp.fluorescente 2x40w, 
completa, incl.reator 
eletronico e lampadas 

un 6,00 98,25 589,50 6,00           
589,50  

14.29 Luminária calha sobrepor 
p/lamp.fluorescente 1x40w, 
completa, incl.reator 
eletronico e lampadas 

un 1,00 69,77 69,77 1,00             
69,77  

      Subtotal item 14 840,72   840,72 

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 
cm com tampa de ferro 
fundido 

un 5,00 92,66       463,30  5,00           
463,30  

15.2 Conector de bronze para 
haste 5/8" 

un 12,00 3,83         45,96  12,00             
45,96  

15.3 Cordoalha de cobre nu 35 
mm² 

un 24,00 33,88       813,12  24,00           
813,12  

15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8" 
- 3m 

un 5,00 39,99       199,95  5,00           
199,95  

15.5 Tubo PVC 40 mm un 18,00 17,88       321,84  18,00           
321,84  

15.6 Terminal de pressão tipo 
prensa com 4 parafusos 

un 5,00 10,53         52,65  5,00             
52,65  

      Subtotal item 15    1.896,82    1.896,82 

16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.4 Banco de concreto armado 
polido (l=0,45m) sem arestas, 
conforme projeto 

m 4,80 156,82       752,74  4,80           
752,74  

16.5 Barra de apoio para deficiente 
em ferro galvanizado de 
11/2", l = 140cm (lavatório), 
inclusive parafusos de fixação 
e pintura 

un 2,00 75,75       151,50  2,00           
151,50  

16.6 Barra de apoio para deficiente 
em ferro galvanizado de 
11/2", l = 80cm (bacia 
sanitária e mictório), inclusive 
parafusos de fixação e pintura 

un 8,00 75,75       606,00  8,00           
606,00  

16.7 Espelho plano 4mm m² 4,50 242,93    1.093,19  4,50        
1.093,19  

16.10 Estrutura metálica p/ rede de 
voley 

cj 1,00 591,67       591,67  1,00           
591,67  

16.11 Soleira em granito cinza 
andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm 

m 2,90 26,69         77,40  2,90             77,4  

      Subtotal item 16    3.272,49       3.272,49  

Custo TOTAL com BDI incluso      33.508,79  

Fonte: Planilha orçamentária FNDE, Planilha orçamentária proposta e estimativa da CGU/PI 

 
Em referência aos serviços listados na tabela acima, constam no quadro abaixo as 
seguintes observações realizadas pela CGU/PI: 
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Quadro 01 – Observações quanto aos serviços da quadra escolar 

Item Observações 
6.1 Estrutura metálica executada parcialmente fora das especificações. Foi atribuído um 

percentual de 90% de execução. 
11.21 Foi instalado registro bruto, estando em desacordo com o projeto hidráulico e planilha 

orçamentária. 
11.22 Foi instalado registro bruto, estando em desacordo com o projeto hidráulico e planilha 

orçamentária. 
11.23 Foi instalado registro bruto, estando em desacordo com o projeto hidráulico e planilha 

orçamentária. 
11.24 Foi instalado registro bruto, estando em desacordo com o projeto hidráulico e planilha 

orçamentária. 
12.6 Fora das especificações e instalada em local divergente do projeto. 

12.14 Aplicados sifões flexíveis tipo garganta. 
12.15 Fora das especificações e instalada em local divergente do projeto. 
13.1 Calha não instalada. 
13.2 Tubo de queda não instalado. 
13.3 Joelhos não instalados. 
13.4 Ralos não instalados. 
13.5 Não foram executadas as britas e as grelhas. 
14.1 Não instalados. 
14.2 Não instalados. 
14.3 Não instalados. 
14.4 Não instalados. 

14.28 Foram substituídas por lâmpadas compactas, contrariando o projeto elétrico. 
14.29 Não instalado. 
15.1 Não executado conforme previsto em projeto. Há somente caixa em alvenaria com entulhos. 
15.2 Não instalados. 
15.3 Não instalados. 
15.4 Não instalados. 
15.5 Não instalados. 
15.6 Não instalados. 
16.4 Não executado. 
16.5 Não instalados. 
16.6 Não instalados. 
16.7 Espelhos nos lavatórios não instalados. 

16.10 Não executada. 
16.11 Não executada. 

Fonte: Planilha orçamentária FNDE, Planilha orçamentária da empresa executora dos serviços e 
fiscalização in loco pela CGU/PI 
 

Para a construção da quadra escolar, os repasses do FNDE totalizam R$ 509.890,07 e os 
pagamentos realizados, de acordo com os extratos bancários, para a empresa 
contratada, totalizaram R$ 504.804,89.  
 
Há uma diferença de R$ 33.508,79 a maior entre o que foi pago à empresa contratada 
(R$ 504.804,89) e o que foi medido pela CGU/PI (R$ 471.296,10), 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. 
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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 não executados ou executados em descumprimento 
às especificações técnicas, inconsistências e inconformidades. 
 
Durante inspeção física realizada, verificou-se a não execução de serviços e a execução 
de serviços em descumprimento ao projeto, às especificações técnicas e ao memorial 
descritivo. Detectou-se, ainda, equipamentos não instalados, peças/materiais 
danificados, bem como problemas físicos, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
 

Quadro 02 - Problemas construtivos identificados 

Área/Local Vícios/Inconformidades 

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

Vestiários, banheiros, 
depósito e Quadra 

- instalações elétricas não executadas em sua totalidade; 
- piso dos vestiários executados em desacordo com o projeto; 
- infiltrações nas lajes dos vestiários; 
- barras de apoio para deficientes não executados nos banheiros para 
Portadores de Necessidades Especiais - PNE; 
- espelhos dos banheiros não colocados;  
- portas quebradas;  
- alambrados e tabelas de basquete danificados;  
- estrutura metálica para a rede de vôlei não instalada;  
- soleira de granito não aplicada; 
- mangotes soltos e em desconformidade com o projeto; 
- tampas cegas nos boxes dos chuveiros em vez de tomadas; 
- ocorrência de fissuras; 
- cobogós executados em divergência ao projeto;  
- assessórios das instalações hidráulicas e peças de portas divergentes do 
projeto; e 
- Luminárias divergentes do projeto. 

Estrutura metálica - peças estruturais da estrutura metálica danificados 

cobertura - luminárias e telhas quebrados; 
- estrutura metálica com cabos rompidos 

Fossa e sumidouro - fossa e sumidouro executados em local não previsto e fora das 
especificações. 

Sistema de drenagem - sistema de drenagem pluvial não executada. 

canaletas - canaletas de concreto executadas sem brita e sem a tampa. 

SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas não executada. 

Banco de concreto - banco de concreto armado não executado. 
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Área/Local Vícios/Inconformidades 

Esquadrias - colocação de trincos e ferrolhos em vez de fechaduras 

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

 
Na vistoria realizada constatou-se que a construção da quadra escolar coberta com 
vestiário, se encontrava inacabada e sem efetivo uso.  
 
Observou-se, ainda, que a gestão atual da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não 
tomou providências no sentido de corrigir os problemas construtivos identificados, para 
a conclusão do objeto e o consequente cumprimento dos objetivos propostos pelo 
Programa. Ademais, não consta justificativa e aprovação dos serviços executados em 
descumprimento às especificações. 
 
Da análise feita na documentação pertinente à obra, verificou-se que o volume dos 
recursos disponibilizados para a construção da quadra escolar coberta foi totalmente 
utilizado, não restando saldo na conta corrente específica do Termo de Compromisso.  
 
Na obra de construção da quadra escolar foram detectados vícios construtivos e 
inconformidades, conforme quadro de inconformidades não superadas, contidas no 
Sistema Simec: 
 

Quadro 03 - Inconformidades 

Pilares executados em desconformidade com o projeto. - P10 e P22 não foram executados. 

Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. - Vãos de cobogó das laterais e 
fachada frontal do bloco de vestiários não foram executados até a laje e em toda a lateral conforme especificado 
no projeto Arq 03/05. 

Vigas executadas em desconformidade com o projeto. - Há vigas com ferragens expostas. – As vigas de perímetro 
em balanço na área de vestiários (V1, V8 e V13) não foram executadas. – Há vigas não especificadas sobre 
alvenarias laterais e frontal (com prolongamento) de vestiário. 

Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a especificação. - Não há 
impermeabilização em lajes de vestiários. 

Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. – O vão de passagem acesso à 
chuveiros não executados na largura prevista no projeto arquitetônico. 

Cobertura executada em desconformidade com o projeto. - Mãos francesas não executado em perfil PEL U76. - 
Especificados três linhas de espaçadores E1 a E4 com varão de 12,5mm e três linhas de espaçadores E5 e E6 em 
perfil U 50 entre os arcos da cobertura.  E5 foi executado em varão - Ver Est 01/11. 05/12/2016 Superada pelo 
FNDE. - Há mãos francesas parafusadas e outras soldadas 05/12/2016Superada pelo FNDE. - Os arcos metálicos 
estão com altura (de perfil a perfil) inferior à de projeto que prevê 80cm. 

Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. – As bandeiras fixas sobre esquadrias de vestiários 
(acesso sanitário x chuveiros) foram executadas sem as duas divisórias, divergentes da especificação de projeto. – 
As portas dos boxes sanitário convencional foram executadas em locais divergentes de projeto. – Nos boxes dos 
sanitários, as tarjetas metálicas, tipo “Livre/Ocupado” foram substituídas por trincos. - Maçaneta de porta de 
vestiário danificada. 

Pisos executados em desconformidade com o projeto. - Piso cerâmico foi executado com dimensão superior à de 
projeto. – O piso cerâmico previsto para o depósito ultrapassou até a reentrância da circulação, sendo suprimida 
a soleira de granito. – Piso dos vestiários projetado 1cm abaixo do piso da quadra não executado conforme 
especificação- ARQ 03/05. 

Pisos executados em desconformidade com o projeto. - Soleiras de granito não executadas. 

Serviços Complementares executados em desconformidade com o projeto. - Banco retrátil PNE não está 
executado. - Barras metálicas PNE não executadas. – O banco de concreto na área da quadra não está executado. 
- Bancos projetados com placas de concreto e executados em alvenaria revestida na área interna de vestiário. – 
As telas de quadra não possuem revestimento em PVC. - Rede para futsal e basquete não foi executada. – Estrutura 
metálica para rede de vôlei não executada. - Espelhos não foram executados em lavatórios. - Alambrados e tabela 
de basquete danificados. 
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Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto – Há tampas cegas em pontos elétricos de 
chuveiros. - Luminárias não possuem proteção e estão executadas em quantidade menor que as previstas em 
número de 20pç. - Quadro de distribuição depósito (4 disjuntores unipolar,8 bipolares e 1 tripolar + 1 DR) não 
corresponde a especificação. - Quadro de distribuição geral (1 disjuntor unipolar,5 bipolares e 2 tripolares) não 
corresponde a especificação. - Os pontos de tomadas para os bebedouros localizados nas laterais dos Sanitários 
(Fachadas 01 e 02) não foram finalizados. 

Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto - Luminária de depósito não executada. 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. – 
Previstas cordoalhas de cobre nu 35 mm², passando por Tubo PVC 40 mm, fixadas à estrutura da cobertura por 
meio de terminais de pressão tipo prensa com 4 parafusos, nos quatro pilares de canto. Não foram executadas. - 
Caixa de inspeção 30x30cm com  
tampa de ferro fundido não foram executados conforme previsto em projeto. Há caixas de inspeção abertas e 
com entulhos. 

Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. - Registro de gaveta para bebedouros não 
instalados. 

Instalações hidráulicas executadas em desconformidade com o projeto. - Os registros de gaveta foram executados 
do tipo bruto, em desacordo com o projeto hidráulico e planilha orçamentária que preveem com canopla cromada. 
- Registro de pressão danificado. 

Instalações sanitárias executadas em desconformidade com o projeto. – A fossa cilíndrica de concreto está 
executada formato 
quadrado e não está instalada na área posterior de vestiário conforme projeto. 

Louças e/ou metais executadas em desconformidade com o projeto. - Sanitário PNE um lavatório sem coluna foi 
substituído por bancada com cuba. – Especificado sifões de copo para os lavatórios e aplicados sifões flexíveis tipo 
garganta. 

Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. – A tubulação de queda prevista em 
cada lado da laje do vestiário, diâmetro de 150 mm, não foi executada. – Os tubos de queda para água pluvial 150 
mm, com joelhos PVC 90° 150 mm, previstos em ambas as biqueiras do telhado e calhas em chapa de aço 
galvanizado n° 24, não foram executadas. - Previstas duas canaletas de concreto preenchidas com brita, e 
passarelas apenas nas entradas da quadra, feitas em grelhas de placas de concreto perfuradas. Não foram 
executadas as britas e perfurações das grelhas. 

Fonte: Simec.mec.gov.br  

 
Vale ressaltar que mesmo inacabada, contendo diversos problemas construtivos, a 
quadra escolar foi inaugurada em 29.12.2016.  
 
Nessa inspeção evidenciou-se que as escolas do município não vêm utilizando a quadra 
escolar na prática de atividades escolares e esportivas, em face da sua localização ser 
distante das unidades escolares do município.  
 
Segundo informações do vigilante que cuida da quadra, há pessoas que frequentam a 
quadra escolar com o intuito de usar entorpecentes e praticar o vandalismo. De acordo 
com a Secretária de Educação da gestão atual, a quadra não vem servindo aos objetivos 
do programa, uma vez que a escola mais próxima da mesma dista 800m, 
aproximadamente, e que, além disso, a quadra está situada em área próxima a rodovia, 
gerando preocupação aos pais de alunos.  
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Registro Fotográfico (Fotos tiradas no dia 17.09.2019) 
 

 
Foto 1 – Quadra escolar esportiva Foto 2- canaleta sem brita e tampa de concreto 

 
Foto 3- alambrado esgarçado Foto 4 – luminária da cobertura quebrada 

  
Foto 5 – furos na cobertura  Foto 6 – estrutura faltando cabos elétricos 
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Foto 7 – tabela de basquete quebrada e falta de 
bebedouro 

Foto 8 – porta quebrada 

 
Foto 9 – infiltrações no teto Foto 10 – banheiro PNE sem as barras de apoio 

  
Foto 11 – falta de soleira de granito Foto 12 – placa de inauguração, ocorrida em 

29.12.2016 
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Foto 13 – teto com transversais quebradas Foto 14 – sifões flexíveis não previstos nas 

especificações aprovadas 

  
Foto 15 – tampas cegas em vez e tomadas Foto 16 – fossa e sumidouro executados em 

descumprimento ao projeto e em local não 
previsto 

  
Foto 17 – Caixa de energia sem instalação elétrica Foto 18 – fissura entre a parede e o teto  
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Foto 19 – cobogós executados em divergência ao 
projeto 

Foto 20 – estrutura metálica em descumprimento 
ao projeto 

  
Foto 21 – ferrolho em vez de tarjeta Foto 22 – torneira fora das especificações 

  
Foto 23 – luminária não prevista no projeto Foto 24 – registro não previsto no projeto 



 

18 
 

  
Foto 25 – estrutura faltando cabos Foto 26 – peça estrutural solta 

 

 
4. Ausência de formalização de termos aditivos ao Contrato nº 
009/2013, de publicação dos extratos na imprensa oficial, assim 
como publicação extemporânea. 
 
Da análise dos documentos do Termo de Compromisso nº PAC2 4335/2013, entregues 
à CGU/PI pela Prefeitura Municipal Fronteiras/PI, constatou-se a ausência de 
formalização de termos aditivos ao Contrato nº 009/2013 (referente a Tomada de 
Preços nº 009/2013), relativos à prorrogação do prazo de execução da obra, bem como 
das publicações dos respectivos extratos na imprensa oficial. 
 
Constam no processo licitatório analisado apenas os 1º, 2º e 5º termos aditivos (TA) de 
prorrogação da execução do objeto, os 3º e 4º termos aditivos, prorrogando a vigência 
do referido contrato e respectivas comprovações de publicação na imprensa oficial não 
estão no processo. 
 
Verificou-se, ainda, a publicação extemporânea do 1º Termo Aditivo, datado de 
25.04.2014, tendo sido publicado no DOM de 15.08.2014, em desconformidade ao 
Parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8666/93. 
 
O parágrafo único do artigo 61 prevê que a publicação resumida do instrumento de 
contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial “é condição indispensável para sua 
eficácia” e “será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que 
seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta Lei”.  
 
Nos termos da Portaria Interministerial nº 507/2011, a eficácia do convênio e ajustes 
fica condicionada à publicação do respectivo extrato no DOU: 
 

Art. 46. A eficácia de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciada pelo 
concedente, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura. 
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Parágrafo único. Somente deverão ser publicados no Diário Oficial da União os extratos dos 
aditivos que alterem o valor ou ampliem a execução do objeto, vedada a alteração da sua 
natureza, quando houver, respeitado o prazo estabelecido no caput. 

 

Segundo essa mesma Portaria, é permitida a prorrogação de convênios, in verbis: 
 

Art. 50. O convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada ao concedente em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término 
de sua vigência ou no prazo nele estipulado. 
 
Art. 51. A prorrogação "de ofício" da vigência do convênio ou contrato de repasse, acordo, 
ajuste ou instrumento congênere, estabelecida no inciso VI do art. 43 desta Portaria, prescinde 
de prévia análise da área jurídica do concedente ou ao contratante. 

 
De acordo com o item 9.6, TC-012.453/2009-2, Acórdão nº7.057/2010-2ª Câmara) (DOU 
de 02.12.2010, S. 1, p. 172.), a sucessiva prorrogação de vigência de convênio que esteja 
com execução de seu objeto ignorada e não documentada caracteriza inobservância do 
dever de cautela e dos princípios da razoabilidade e legitimidade na sua ação gerencial 
e de controle, o que sujeita seus responsáveis às penalidades previstas na Lei nº 
8.443/1992 . 
 

5. Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
quadra escolar coberta, objeto do Termo de Compromisso PAC2 
4335/2013. 
 
A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não apresentou os boletins de medição 
efetuados pela empresa executora dos serviços de construção da quadra escolar, a 
Construser Construção e Serviço de Terraplenagem Ltda. Também não apresentou 
documento comprobatório de designação de fiscal do Contrato nº 009/2013, referente 
ao período 2013 a 2016 e correspondente à gestão atual.  
 
Ante a ausência das medições de serviços (boletins de medição), fica inviável verificar  a 
existência ou não de atesto por parte dos engenheiros fiscais, quais sejam, o engenheiro 
civil FASF (sob Anotação de Responsabilidade Técnica – ART) nº 
00018024245985036917) e o engenheiro civil CSD (sob Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART) nº 00019100210165013717).   
 
Referente às despesas realizadas na construção da quadra, nas notas fiscais emitidas 
também não há atesto por engenheiro civil, responsável pelo 
acompanhamento/fiscalização.  
 
No Edital nº 009/2013 de Tomada de Preços consta em sua Cláusula 07 – Da Execução: 
“07.02. “O recebimento deverá ser efetuado por um servidor, que atestará se os serviços 
realizados estão de acordo com as especificações estabelecidas na Tomada de Preços e 
na proposta da licitante vencedora.” Entretanto, o referido edital não especifica as 
atribuições do engenheiro fiscal da obra.  
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O Contrato nº 009/2013, em sua Cláusula 8 – Da Execução da Obra, estabelece: “8.1. A 
execução da obra deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
CONTRATANTE especialmente designado.” 
 
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). 
 
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 (Acórdão 1.270/2005 – TCU – Plenário). 
 
 

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 falhas/irregularidades:  
 
- Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 33.508,79; 

- Serviços não executados ou executados em descumprimento às especificações 
técnicas, inconsistências e inconformidades; 

- Ausência de formalização de termos aditivos ao Contrato nº 009/2013, de publicação 
dos extratos na imprensa oficial, assim como publicação extemporânea de termo 
aditivo; e 

- Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da quadra escolar coberta, 
objeto do Termo de Compromisso PAC2 4335/2013. 

 
 

 


