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ANEXOS 
 
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: 

 

Informação nº 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. 

 

“Após a análise por essa Controladoria das ações referentes ao 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, faz-se 
necessário esclarecer as constatações mencionadas na conclusão do relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 

 

Como informado no relatório supramencionado, o termo de compromisso em causa, a 
licitação respectiva, a obra 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. 

 

É verdade que os problemas construtivos e a devida utilização da quadra não está 
acontecendo, mas não por ineficiência da atual administração municipal como leva a 
crer o relatório aqui respondido. É que, como o termo de compromisso é da gestão 
anterior e a obra foi alimentada como concluída no sistema do SIMEC, é preciso o termo 
de recebimento da obra de responsabilidade do Sr. Eudes Agripino para que se possa 
reabrir o sistema e lhe dar continuidade, o que nunca aconteceu, como se constata no 
site do sistema SIMEC. 

 

Importante mencionar que, como atestado por essa Controladoria, o ex-gestor 
municipal, até a presente data, não prestou contas e a obra está inadimplente junto ao 
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SIMEC. Por essa razão, o município de Fronteiras, ajuizou a ação de improbidade cabível 
contra o Sr. E. A., como se verifica no documento anexo.” 

 

Achado nº 2 - Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 33.508,79. 

Manifestação da unidade examinada 

 

“O Município de Fronteiras/PI ajuizou ação de improbidade administrativa por dano ao 
erário, datado de 23.10.2019, na Vara Única da Comarca do município, sob o processo 
nº 0801291-07.2019.8.18.0051, contra o Sr. E.A.R, CPF nº ***.413.563-**, em face de 
irregularidades cometidas na gestão municipal correspondente ao período  de 2013 a 
2016. 

 

Sobre o tema objeto desse achado, consta no citado documento o seguinte teor: 

 

“Segundo a CGU, 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. Detectou-se, 
ainda, equipamentos não instalados, peças/materiais danificados, bem como problemas 
físicos, conforme demonstrado no quadro constante do relatório anexo, bem assim que 
a construção da quadra escolar coberta com vestiário, encontrava-se inacabada e sem 
efetivo uso.” 

 

Conclui o documento, requerendo, entre outros pedidos, a condenação do réu nas 
penas previstas no art. 12, II e III, da Lei n° 8.429/92, eis que praticou ato de improbidade 
administrativa, com a consequente condenação em ressarcimento ao erário decorrente 
do pagamento de serviços não executados.” 

 

Análise da equipe de fiscalização 

 

É pertinente o ingresso de ação de improbidade administrativa por parte da gestão atual 
contra a anterior, requerendo a notificação do ex-prefeito municipal para apresentar 
seus devidos esclarecimentos. 

 

Entretanto, a quadra está inacabada e em sua situação de inadimplente por omissão de 
prestação de contas. Tais argumentos não resolvem, por si só, os problemas 
identificados nesse relatório em referência à quadra escolar.  

 

Mesmo que todos os pagamentos decorrentes da execução da quadra escolar tenham 
sido realizados na gestão anterior, não exime as responsabilidades da gestão atual. 
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A gestão atual do município é responsável pela guarda e conservação do bem público, e 
deve, não somente, acionar os responsáveis da gestão anterior, para apresentar 
documentos e esclarecimentos, mas também a empresa contratada, para a conclusão 
dos serviços que faltam ser executados e a correção das inconformidades. 

 

Diante da situação atual em que se encontra a quadra escolar coberta, conforme 
demonstrado nesse Relatório, a gestão atual deve oficiar o Ministério concedente dos 
recursos na busca de soluções para os problemas identificados. 

 

Portanto, a manifestação apresentada não elide a irregularidade, uma vez que houve 
pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 33.508,79.   

 

Achado nº 3 — Serviços não executados ou executados em descumprimento às 
especificações técnicas, inconsistências e inconformidades. 

Manifestação da unidade examinada 

 

“Consta na ação de improbidade administrativa por dano ao erário, datado de 
23.10.2019, na Vara Única da Comarca do município, sob o processo nº 0801291-
07.2019.8.18.0051, contra o Sr. E.A.R, CPF nº ***.413.563-**, ajuizada pela gestão atual 
de município o seguinte teor: 

 

“Na obra de construção da quadra escolar foram detectados vícios construtivos e 
inconformidades, conforme quadro de inconformidades não superadas, contidas no 
Sistema Simec e tabela constante do relatório anexo. 

 

Vale ressaltar que mesmo inacabada, contendo diversos problemas construtivos, a 
quadra escolar foi inaugurada em 29.12.2016, durante a gestão do requerido. Na 
inspeção realizada pela CGU, evidenciou-se que as escolas do município não vêm 
utilizando a quadra escolar na prática de atividades escolares e esportivas. Isso porque 
esta é distante das unidades escolares do município. Para piorar ainda mais a situação 
há pessoas que frequentam a quadra escolar com o intuito de usar entorpecentes e 
praticar o vandalismo. 

 

A verdade é que quadra não vem servindo aos objetivos do programa, uma vez que a 
escola mais próxima da mesma dista 800m, aproximadamente, além disso, a quadra está 
situada em área próxima à rodovia, gerando preocupação aos pais de alunos.” 

 

Análise da equipe de fiscalização 
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É plausível a apresentação de ação de improbidade administrativa com vistas à 
responsabilização da gestão anterior pelos problemas identificados. Contudo, é 
importante ressaltar que a obra de construção da quadra esportiva escolar coberta, com 
vestiário, é de responsabilidade do município, cabendo à prefeita atual efetivar gestões 
juntos ao FNDE na busca de soluções técnicas e jurídicas para a referida obra.  

 

Achado nº 4 - 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. 

Manifestação da unidade examinada 

 

Não houve manifestação da unidade examinada para o achado de nº 4. 

 

Achado nº 5 - Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da quadra 
escolar coberta, objeto do Termo de Compromisso PAC2 4335/2013. 

Manifestação da unidade examinada 

 

“Consta nos fatos contidos na ação de improbidade administrativa, referente ao 
Processo nº 0801291-07.2019.8.18.0051, o seguinte teor: 

 

“Cumpre dizer que a atual administração municipal não localizou nos arquivos da 
prefeitura os boletins de medição efetuados pela empresa executora dos serviços de 
construção da quadra escolar, a Construser Construção e Serviço de Terraplenagem 
Ltda. 

 

De igual sorte também não localizou documento comprobatório de designação de fiscal 
do contrato nº 009/2013, referente ao período 2013 a 2016. Ante a  ausência das 
medições de serviços (boletins de medição), ficou inviável que a equipe de fiscalização 
da CGU verificasse 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). 

 

É verdade que há problemas construtivos e a devida utilização da quadra não está 
acontecendo, mas não por ineficiência da atual administração municipal. É que, como o 
termo de compromisso é da gestão anterior e a obra foi alimentada como concluída no 
sistema do SIMEC, é preciso o termo de recebimento da obra de responsabilidade do Sr. 
Eudes Agripino para que se possa reabrir o sistema e lhe dar continuidade, o que nunca 
aconteceu como se constata no sistema do SIMEC. 
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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. É que 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).”” 

 

Análise da equipe de fiscalização 

 

Tendo em vista as irregularidades apontadas pela CGU/PI, quando da realização do 6º 
Ciclo de Fiscalização de Entes Federativos – FEF, a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI 
ingressou com ação civil pública de improbidade administrativa, sob o Processo nº 
0801291-07.2019.8.18.0051.  

 

A não localização de documentos, como boletins de medição e portaria/contrato de 
designação de fiscal do Contrato nº 009/2013, bem como a falta de alimentação do 
Sistema Simec são falhas/irregularidas na gestão do contrato. Todavia, a Prefeita 
municipal é responsável pelo bem público e deve fazer gestões junto ao Ministério 
repassador dos recursos com vistas à solução dos problemas apresentados.  

 

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. 
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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 
 
Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
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ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de quaisquer bens ou 
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IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 

ITRm - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota-parte dos municípios) 
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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 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb no citado município. 

Os trabalhos de campo foram realizados no município de Fronteiras/PI, no período de 
16 a 20.09.2019, e as análises recaíram sobre a aplicação dos recursos do programa 2080 
– Educação de Qualidade para Todos/0E36 - Complementação da União ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Fundeb. 

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$ 
16.632.229,95, referente aos anos de 2017, 2018 e de 01.01.2019 a 31.07.2019, relativo 
aos 40% do Fundo. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal, com a utilização de inspeção física, análise documental, 
entrevistas, comparação de dados, cálculos e pesquisas em sistemas informatizados. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01.01.2017 a 31.07.2019. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – Fundeb. 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) foi criado pela Emenda Constitucional n. 53/2006 e 
regulamentado pela Lei 11.494/2007 e pelo Decreto 6.253/2007, o qual substituiu o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos 
Profissionais do Magistério (Fundef), criado pela Lei 9.424/1996, com vigência para 
1º/1/1997. Tal ato normativo regulamentou o § 7º do artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

O Fundeb é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, formado por 
parcela financeira de recursos federais e por recursos provenientes dos impostos e 
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação em 
atendimento ao comando do artigo 212 da Constituição Federal. A sua criação, como 
mecanismo de ampla distribuição de recursos vinculados à educação no país se fazia 
necessária para que todas as etapas e modalidades desse nível de ensino, e os entes 
governamentais que as oferecem à sociedade, pudessem contar com recursos 
financeiros com base no número de alunos matriculados.   

A vigência deste Fundo foi estabelecida para o período de 2007-2020, com o inicio de 
sua implantação a partir de janeiro de 2007, com a estimativa de que no terceiro ano de 
vigência estaria implantado integralmente. 

O Fundeb é constituído atualmente do percentual de 20% sobre a receita de impostos e 
transferências constitucionais especificados abaixo: 

1) Fundo de Participação dos Estados (FPE); 

2) Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

3) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestação de Serviços (ICMS); 

4) Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp); 

5) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de quaisquer bens ou direitos 
(ITCMD); 

6) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); 
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7) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota-parte dos municípios - ITRm);  

8) Recursos relativos à desoneração de exportações de que trata a LC n. 87/96; 

9) Arrecadação de imposto que a União eventualmente instituir no exercício de sua 
competência (cotas-partes dos estados, Distrito Federal e municípios); 

10) Receita a dívida ativa tributária, juros e multas relativas aos impostos acima 
relacionados;  

11) Complementação Federal (R$ 2 bilhões em 2007, 3 bilhões em 2008, 4,5 bilhões em 
2009, e de 10% da contribuição total dos estados, DF e municípios de 2010 a 2020), 
repassados aos estados e municípios (90% do valor anual, mediante distribuição com 
base no número de alunos, na perspectiva da garantia do valor mínimo nacional por 
aluno/ano e 10% do valor anual por meio de programas direcionados para a melhoria 
da qualidade da educação básica, de acordo com decisão e critérios definidos pela 
Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica e de 
Qualidade). 

Para a distribuição de recursos, primeiramente é necessário definir o valor mínimo 
nacional por aluno/ano, o qual representa o mínimo "per capita" a ser assegurado no 
ano. Com base nesta definição, os recursos do Fundo são distribuídos no âmbito de cada 
estado, entre os entes governamentais localizados em seu território, na proporção do 
número de alunos atendidos em cada rede de ensino. O cálculo de valor mínimo por 
aluno é feito no final de cada exercício, considerando os seguintes fatores: total geral da 
receita prevista para o Fundo no exercício (contribuição dos estados, DF e municípios); 
número de alunos matriculados, por segmentos da educação básica; fatores de 
diferenciação do valor por aluno, valor complementar da União para cada exercício 
(depois de deduzida a parcela de até 10% direcionada à melhoria da qualidade da 
educação básica, caso seja estabelecida para o exercício). 

Os recursos são repassados automaticamente pelo Banco do Brasil, e devem ser 
movimentados em conta corrente específica. A gestão de tais recursos, aplicação 
financeira e movimentação bancária são de responsabilidade do chefe do Poder 
Executivo. Sessenta por cento (60%), no mínimo, destes recursos devem ser utilizados 
na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica 
pública, com vínculo contratual em caráter permanente ou temporário com o estado, 
DF ou município.  

O volume de recursos fiscalizados, correspondente à aplicação, pelo município auditado, 
dos recursos destinados ao Fundeb, nos exercícios financeiros de 2017, 2018 e de 
01.01.2019 a 31.07.2019, alcançou o montante de R$ 16.632.229,95, conforme 
especificado abaixo: 

• 2017: R$ 6.486.120,94 

• 2018: R$ 6.316.686,21 

• 2019: R$ 3.829.422,80 



 

8 
 

 

Parte 2 – Gestor Local 

 

2. Irregularidades em processo licitatório de locação de 
transporte escolar. 

 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI realizou, no exercício financeiro de 2017, 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 25/2017, do tipo menor preço, 
tendo a sessão de recebimento das propostas ocorrido no dia 02.08.2017, que trata da 
contratação de empresa para os serviços de transporte escolar da rede municipal de 
ensino, estimado no valor global de R$ 1.077.200,00. O contrato respectivo possuía, 
prazo de vigência até 31.12.2017. 

A empresa vencedora do certame foi a empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - 
ME, CNPJ 26.821.585/0001-02, conforme Adjudicação e Homologação de 04.08.2017 e 
Contrato nº 25/2017, assinado em 04.08.2017. 

Da análise do processo licitatório relativo aos serviços de transporte escolar da rede 
municipal de ensino, constatou-se a existência das seguintes impropriedades e 
irregularidades do certame:  

a) Deficiência na pesquisa de preços para contratação dos serviços de transporte 
escolar.  

Em análise aos autos do processo correspondente ao Pregão Presencial nº 25/2017 que 
trata da contratação de empresa para os serviços de transporte escolar da rede 
municipal de ensino do município de Fronteiras /PI, constatou-se a seguinte 
irregularidade na pesquisa de preços. 

Constam do processo, nas páginas 8 a 21, três planilhas orçamentárias que se referem 
às cotações de preços relativos aos serviços de transporte escolar, conforme quadro 
abaixo: 

Quadro 01: Cotação de preços Pregão Presencial nº 25/2017 
Empresas CNPJ 

Moviloc Locação de Automóveis Ltda. 26.821.585/0001-02 

AM Brasil locadoras Ltda. 14.897.718/0001-37 

MAXXI Locações e Serviços 21.281.045/0001-51 

Fonte: Pregão Presencial nº 25/2017 

 
Em pesquisas realizadas nos sistemas de acesso restrito, verificou-se os veículos 
registrados no DENATRAN, bem como consulta realizada na Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) para verificação da força de trabalho das empresas, 
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contatou-se que as empresas que participaram da cotação de preços não têm estrutura 
operacional para executar os serviços de transporte escolar.  

A pesquisa de preços deve ser realizada com empresas fornecedoras dos serviços ou 
materiais pretendidos pela administração pública. Desse modo, a pesquisa de preços 
deve ser adequada às características do objeto licitado e tão amplo quanto a 
característica do mercado recomende. 

O Tribunal de Contas da União nominou como “cestas de preços aceitáveis” a pesquisa 
que corresponde à coleta de preços em diversas fontes de pesquisa devidamente 
apropriadas, conforme acórdão abaixo reproduzido: 

' (...) faça o orçamento do objeto a ser licitado com base em 'cesta de preços 
aceitáveis' oriunda, por exemplo, de pesquisas junto a cotação específica com 
fornecedores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em bases de 
sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores 
adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em 
atas de SRP e analogia com compras/contratações realizadas por corporações 
privadas, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam 
expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do 
mercado, à luz do art. 6º, inc. IX, alínea 'f', da Lei nº 8.666/93 (...) ' (Acórdãos 
2.170/2007-P e 819/2009-P) 

Desta forma, constatou-se que foi realizada consulta de preços a fornecedores que não 
possuíam capacidade operacional para prestarem os serviços de transporte escolar para 
o município. 

Diante do exposto, a referência de preço apresentada demonstra-se insuficiente para 
uma estimativa de valor de mercado, em conformidade com os entendimentos exarados 
pela Corte de Contas.  

b) Ausência do Termo de Referência. 

O Termo de Referência é documento elaborado na etapa interna do processo licitatório, 
sendo obrigatória a sua anexação ao instrumento convocatório. Ele tem que cumprir 
fielmente as suas funções e se traduzir num documento eficaz para a aquisição que se 
pretende fazer, além de ser um sintetizador dos principais elementos que subsidiarão a 
aquisição.  

Para os normativos de regulamentação da Lei nº 10.520/2002, Termo de Referência é o 
documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 
administração, diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de 
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 
contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.  

Ao deixar de apresentar dados tão relevantes para o processo de serviços de transporte 
escolar, o gestor cria obstáculos para a transparência do processo, sendo um dos mais 
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importantes a redução da competitividade, já que impede os interessados de 
elaborarem propostas com base em requisitos essenciais que deveriam estar presentes 
no instrumento convocatório. 

Dessa forma, constatou-se prejuízo ao cumprimento dos itens II e III, art. 3º da Lei nº 
10.520, de 17.07.2002. 

c) Instalações, aparelhamento e força de trabalho inexistentes ou precários para 
execução dos serviços de transporte contratados.  

Constatou-se que a empresa não tem estrutura operacional para executar os serviços 
de transporte escolar. No que diz respeito à força de trabalho da empresa, conforme 
consulta realizada na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), apurou-se que essa 
firma apresenta somente um empregado declarado na RAIS. 

Quanto aos equipamentos, entende-se que uma empresa que se presta a executar 
serviços de transporte deve possuir veículos apropriados para tal fim. No caso da 
empresa em referência, constatou-se, por meio de consultas ao Denatran, que não 
possuem veículos.  

Não obstante o processo retromencionado tenha apresentado irregularidades, o gestor 
homologou a licitação. 

 

3. Irregularidades na execução do contrato de locação de 
transporte escolar. 

 

A Prefeitura de Fronteiras/PI contratou a empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. 
- ME, CNPJ 26.821.585/0001-02, para o serviço de transporte escolar no município 
referentes aos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019.  

Analisando-se os documentos e informações obtidas, concernentes à execução dos 
serviços de transporte escolar destinados à Secretaria Municipal de Educação, 
constatou-se a subcontratação irregular para a prestação dos serviços, ou seja, a 
empresa não prestou os serviços por meio de veículos próprios, com seus motoristas.  

Para a prestação dos serviços de transporte escolar, foram subcontratados veículos de 
pessoas físicas, que também eram responsáveis pelos motoristas, manutenção e 
abastecimento dos veículos.  

Com base nas entrevistas realizadas com proprietários e/ou motoristas dos roteiros 
previstos no contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa, para o exercício financeiro 
de 2017, 2018 e 2019, observou-se que a execução de fato do contrato de prestação de 
serviço de transporte escolar e os seus maiores custos foram assumidos diretamente 
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pelos subcontratados, sendo que a empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - ME, 
atuou no município como mera intermediadora dos referidos serviços. 

De todo o exposto, constatou-se que o transporte escolar foi indevidamente executado 
no Município de Fronteiras/PI nos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019, uma vez 
que ficou evidenciada a subcontratação integral de todos os serviços contratados, de 
todas as rotas de transporte escolar do município, inexistindo um único veículo de 
propriedade da empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - ME ou motorista 
funcionário da referida empresa executando, efetivamente, o serviço contratado com a 
Prefeitura. Esse fato caracteriza descumprimento ao disposto no art. 72 da Lei nº 
8.666/1993.  

A empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - ME subcontratou a totalidade dos 
serviços, repassando toda a execução a terceiros alheios ao contrato. Além do mais, 
como os custos reais da execução do contrato são inferiores aos contratados, essa 
diferença é repassada para a Administração Pública a título de “taxa de administração” 
do contrato, visto que a referida empresa funciona, de fato, como mera intermediária 
entre os terceiros e a Prefeitura, sem custos ou responsabilidades adicionais. Isto 
encarece o objeto contratado, caracterizando prática antieconômica. 

Segundo estipula a Lei nº 8.666/1993, art. 72 combinado com o art. 78, inciso VI, é 
vedado ao contratado subcontratar total ou parte dos serviços quando não admitidos 
no edital e no contrato, sendo motivo para a rescisão contratual. 

Além disso, na Decisão nº 420/2002-Plenário, o Tribunal de Contas da União – TCU 
deliberou que é ilegal e inconstitucional a subcontratação total, por contrariar os 
princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal), o princípio da supremacia do interesse público, o dever geral de licitar (art. 37, 
inciso XXI, da Constituição) e os art. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993. 

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de afastar a possibilidade da 
subcontratação total do objeto pactuado, conforme demonstrado na decisão a seguir, 
proferida em julgamento de Tomada de Contas Especial: 

[...] Quanto a esse aspecto, o MP/TCU ressaltou que o art. 78, inciso VI, da Lei 
8.666/93, ‘estabelece como causa de rescisão contratual a subcontratação de 
objeto ajustado com a Administração não admitida no contrato e no edital’. 
Anotou, também, que a subcontratação somente é possível, nos termos do 
art. 72 da citada lei, ‘até o limite admitido, em cada caso, pela Administração’. 
E mais: ‘A subcontratação integral do objeto ajustado desnatura o certame 
licitatório destinado à contratação inicial e é repudiada pelo TCU, nos termos 
da jurisprudência [...]’. 

O relator endossou as conclusões do MP/TCU, no sentido de que o gestor 
responsável por autorizar a referida subcontratação merecia ser apenado. O 
Tribunal, então, ao acolher sua proposta, decidiu aplicar ao responsável multa 
no art. 58, inciso II, no valor de R$ 5.000,00. Precedentes mencionados. 
Acórdãos 100/2004-TCU e 1748/2004-TCU, ambos do Plenário. (Acórdão nº 
954/2012-Plenário, TC 006.095/2004-4, rel. Min. Ana Arraes, 25 de abril de 
2012). 
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Os serviços de transporte escolar foram efetivamente prestados por terceiros, utilizando 
seus próprios veículos. Essas pessoas prestaram os serviços, assumindo todos os custos 
para operacionalizá-los, e foram remunerados pela empresa contratada a um custo 
médio de 46,33% dos valores pagos pela prefeitura, havendo sobrepreço pela qualidade 
inferior dos serviços prestados e consequente superfaturamento dos serviços, no 
percentual de 53,67%, correspondendo ao montante de R$ 799.499,79 dos recursos da 
Prefeitura, conforme detalhado na planilha a seguir: 

Tabela 01: Comparativo entre os valores que a Prefeitura remunerava a empresa 
Moviloc Locação de Automóveis Ltda., CNPJ 26.821.585/0001-02 e os valores 

destinados aos subcontratados. 
Exercício Transportadores* Moviloc Locação de Automóveis Ltda.** 

Fundeb Pnate Próprios Total Diferença 

2017 218.396,15 225.000,00 47.952,52 198.440,00 471.392,52 252.996,37 

2018 351.520,89 499.180,00 39.052,78 220.500,00 758.732,78 407.211,89 

2019 120.241,79 163.187,32 16.346,00 80.000,00 259.533,32 139.291,53 

Total 690.158,83 887.367,32 103.351,30 498.940,00 1.489.658,62 799.499,79 

Fonte: Planilhas do sistema SAGRES/TCE, Prestação de Contas do Fundeb – 2017 – 2018 - 2019, Prestação 
de Contas do Pnate-2017, 2018 e valores pagos até julho de 2019; Pregão Presencial nº 25/2017 e 
informações colhidas com os transportadores. 
 
*Remuneração dos transportadores - Valores calculados com base nas informações prestadas por 
transportadores e contratos firmados com a empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. 
**Faturamento da empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. constantes nos empenhos emitidos em 
favor da empresa e planilhas disponibilizadas pela Prefeitura. 

Constataram-se, portanto, irregularidades nos serviços de transporte escolar que não 
foram prestados conforme previsto na legislação, causando despesas superiores ao 
custo que efetivamente eles tiveram, tomando-se por base os valores destinados aos 
transportadores que arcaram com a prestação dos serviços, incluindo-se todos os 
insumos necessários para a execução dos mesmos. A empresa Moviloc Locação de 
Automóveis Ltda. - ME não tinha capacidade operacional para prestar os serviços 
contratados pela Prefeitura de Fronteiras/PI. 

Considerando o superfaturamento em torno de 53,67% no geral, conforme 
demonstrado na Tabela 01, o dano ao erário especificamente com recursos do Fundeb 
chegou ao montante de R$ 476.250,04 (53,67% de R$ 887.367,32) no período analisado. 
 

4. Irregularidades em processo licitatório de serviços de 
gerenciamento do abastecimento de combustíveis por postos 
credenciados. 

O Pregão Presencial nº 03/2017, tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis por postos 
credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado, bem como 
disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no município de 
Fronteiras e distribuidoras de combustíveis no Estado do Piauí, de forma a garantir a 
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operacionalização da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI. Em 
decorrência do certame foi celebrado com a Green Card Administradora de Crédito 
EIRELI, CNPJ 24.011.070/0001-03, o Contrato nº 03/2017, assinado em 14.03.2017, no 
valor de R$ 1.508.165,82, com vigência até 31.12.2017. O Contrato foi aditivado três 
vezes, somente o prazo foi alterado. 

Seguem as planilhas de preços apresentadas pela empresa Green Card Administradora 
de Crédito EIRELI, no Pregão Presencial nº 03/2017: 

Tabela 02: Planilha de Preços – Lote I – Abastecimento região de Fronteiras/PI 
Item Especificação Quantidade 

estimada para 
consumo (litros) 

Valor estimado 
combustível (ANP) – 
R$ 

Custo total – R$ 

01 Diesel comum 108.000 3,08 332.640,00 

02 Diesel S 10 108.000 3,40 367.200,00 

03 Gasolina comum 120.000 3,85 462.000,00 

04 Taxa de administração - 11,9% 138.258,96 

Total 1.300.098,96 

Fonte: Pregão Presencial nº 03/2017 
 

Tabela 03: Planilha de Preços – Lote II – Abastecimento em Teresina/PI 
Item Especificação Quantidade 

estimada para 
consumo (litros) 

Valor estimado 
combustível (ANP) – 
R$ 

Custo total – R$ 

01 Diesel comum 18.000 3,08 55.440,00 

02 Diesel S 10 18.000 3,40 61.200,00 

03 Gasolina comum 18.000 3,85 69.300,00 

04 Taxa de administração - 11,9% 22.126,86 

Total 208.066,86 

Fonte: Pregão Presencial nº 03/2017 
 

Da análise efetuada no Processo foram verificadas as seguintes ocorrências: 

a) Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, que detenha sistema e 
gerenciamento de unidades de abastecimento (postos de combustíveis), sem a 
demonstração de que é a forma mais vantajosa para a Prefeitura garantir o 
abastecimento de sua frota de veículos. 

A adoção desse modelo tem por base a contratação de empresas especializadas no 
gerenciamento do fornecimento de combustíveis, tratando-se de intermediação na 
aquisição de bens, desse modo, exige justificativa específica, elaborada em estudos 
técnicos, evidenciando a vantagem dessa escolha em relação ao modelo tradicional de 
contratação, conforme inciso IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e art. 9º da Lei nº 
10.520/02. O Tribunal de Contas da União, em seu Acórdão 1040/2012 – Segunda 
Câmara determinou que: 

1.6.2. demonstre eficiência e economicidade do modelo de gestão de frota a 
ser eventualmente adotado, comprovando suas justificativas com 
estudos/pareceres prévios efetuados. 
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Diante do exposto, constatou-se a ausência de comprovação da economicidade e 
eficiência para a contratação dos serviços de gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis por postos credenciados, por meio de implantação e operação de um 
sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro 
processado, bem como disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis 
no município de Fronteiras/PI e distribuidoras de combustíveis no Estado do Piauí em 
detrimento da contratação tradicional. 

b) Ausência de pesquisa de preços em empresas do ramo do objeto da licitação para 
definição da taxa de administração exigida no edital do certame. 

É indispensável que se faça, na fase interna da licitação, cotação ampla e detalhada de 
preços do objeto a ser contratado, visando aferir a compatibilidade dos preços orçados 
com aqueles praticados no mercado, nos termos do art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93.  

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI fixou como percentual máximo a ser observado 
pelo Pregoeiro no julgamento das propostas do Pregão Presencial nº 03/2017 a taxa de 
12%. 

Na análise do Pregão Presencial nº 03/2017, constatou-se que não há elementos que 
comprovem a razoabilidade do valor da taxa de administração exigida como máxima no 
termo de referência, qual seja, 12%. E ainda, nos autos do procedimento licitatório em 
tela, demonstram não ter sido realizada pesquisa de preços na fase interna do certame. 

A ampla pesquisa de preços permite a correta estimativa do custo do objeto a ser 
adquirido, define os recursos orçamentários suficientes para a cobertura das despesas 
contratuais e serve de balizamento para a análise das propostas dos licitantes, conforme 
dispõe os arts. 7º, § 2º, II, 15º, V e § 1º, 40º, § 2º, II, 43º, incisos IV e V, todos da Lei nº 
8.666/93. 

E ainda que, na licitação na modalidade pregão o orçamento estimado em planilhas de 
quantitativos e preços unitários não constitui um dos elementos obrigatórios do edital, 
mas deve estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao certame, 
conforme jurisprudência do TCU (Acórdãos 580/2009, 2183/2008, 114/2007 e 
1925/2006, todos do Plenário, entre outros). 

A ausência de orçamento detalhado que expresse a composição dos custos previstos da 
contratação, a par de violar disposições legais, impede a formação de juízo acerca da 
adequação do preço contratado com aquele que é praticado no mercado. Cabe ressaltar 
que a ausência dessas planilhas tem sido considerada pelo Tribunal de Contas da União 
como uma irregularidade, uma vez que a exigência de orçamento detalhado em 
planilhas que expressem a composição dos custos unitários possui importância capital 
para a escolha da proposta mais vantajosa.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado que "nas 
licitações que promover custeadas com recursos federais, demonstre, de forma 
justificada, inclusive mediante pesquisa de preços, o alinhamento destes aos valores 
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praticados no mercado, ainda que a contratação se dê mediante dispensa ou 
inexigibilidade de licitação"(Acórdão nº 2.724/2012-2ª Câmara). 

Dessa forma, mostra-se evidente que a não realização de pesquisa de preços na fase 
interna do certame em empresas do ramo de gerenciamento de combustíveis 
prejudicou a análise da proposta apresentada. 

Diante do exposto, verificou-se que apenas uma empresa participou do certame e sua 
proposta, cuja taxa de administração foi de 11,9%, considera-se elevada em relação a 
taxa do mercado para serviços de gerenciamento de combustíveis.  

c) Deficiência na elaboração do Termo de Referência. 

O Termo de Referência é documento elaborado na etapa interna do processo licitatório, 
sendo obrigatória a sua anexação ao instrumento convocatório. Ele tem que cumprir 
fielmente as suas funções e se traduzir num documento eficaz para a aquisição que se 
pretende fazer, além de ser um sintetizador dos principais elementos que subsidiarão a 
aquisição.  

Para os normativos de regulamentação da Lei nº 10.520/2002, Termo de Referência é o 
documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela 
administração, diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de 
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, 
cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do 
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do 
contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.  

Da análise do Termo de Referência constatou-se que:  

- Não há demonstração dos cálculos e estudos realizados para estimar o quantitativo de 
combustível que seria necessário para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI; 

- Ausência de cláusula protetiva na contratação de empresa para prestação de serviço 
de gerenciamento de fornecimento de combustíveis; 

- Ausência da relação da frota de veículos próprios da Prefeitura. 

 

5. Ausência de controle no fornecimento de combustível. 

 

Controles internos são mecanismos, políticas e procedimentos usados para diminuir e 
monitorar os riscos operacionais e de conduta. Os controles internos somente podem 
ser efetivos se forem reforçados pela administração, por meio da disseminação da 
cultura de gestão de riscos, políticas e procedimentos, sistemas de informação, 
treinamentos e um forte processo de supervisão das atividades. A Lei nº 4.320/64 dispõe 
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no art. 75 sobre as disposições gerais do controle público, o qual é essencial para uma 
gestão pública transparente 

Com a finalidade de verificar os controles existentes sobre o consumo de combustível 
dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para o transporte escolar 
e outros veículos pertencentes a esta Secretaria, solicitou-se, mediante Solicitação de 
Fiscalização Prévia, de 03.09.2019, que fossem disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal de Fronteiras/PI os controles existentes (de combustíveis, de entrada e saída 
de veículos), bem como a relação da frota própria da prefeitura, utilizados no transporte 
escolar e para atividades especificas da secretaria municipal de educação, durante o 
período de 02.01.2017 a 31.07.2019. 

Foi apresentado Relatório de abastecimento do centro de custo Secretaria Municipal de 
Educação relativo ao período de 2017 a julho de 2019. A título de exemplo, os meses de 
janeiro e fevereiro de 2018, conforme demonstrativo: 

Tabela 04: Relatório de abastecimento dos veículos da frota própria da Secretaria 
Municipal de Educação de Fronteiras-PI, mês janeiro/2018. 

Data Cartão Placa Valor Litros Produto Convênio Local 

04.01.2018 85 - 219,21 61,92 Diesel  
S10 

Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

05.01.2018 85 - 230,02 66,09 Diesel 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

09.01.2018 85 - 98,00 27,68 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

15.01.2018 85 - 168,00 48,00 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

19.01.2018 85 - 90,00 26,31 Diesel 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 
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Data Cartão Placa Valor Litros Produto Convênio Local 

24.01.2018 85 - 126,02 36,84 Diesel 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

25.01.2018 85 - 147,00 36,76 Gasolina 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Felipe 
Bartz 
Machado 
EIRELI 
(Posto 
Teresina) 

25.01.2018 85 - 142,00 40,57 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

25.01.2018 85 - 192,03 54,88 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Felipe 
Bartz 
Machado 
EIRELI 
(Posto 
Teresina) 

26.01.2018 85 - 92,50 26,42 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

30.01.2018 85 - 208,52 59,57 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues 
e Santos 
Ltda. 
(Posto 
Líder) 

Total 1.713,30  

Fonte: Resposta à Solicitação de Fiscalização Prévia, de 03.09.2019. 

 

Tabela 05: Relatório de abastecimento dos veículos da frota própria da Secretaria 
Municipal de Educação de Fronteiras-PI, mês fevereiro/2018. 

Data Cartão Placa Valor Litros Produto Convênio Local 

01.02.2018 85 - 63,00 18,00 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues e 
Santos Ltda. 
(Posto Líder) 

02.02.2018 85 - 207,00 59,14 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues e 
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Data Cartão Placa Valor Litros Produto Convênio Local 

Santos Ltda. 
(Posto Líder) 

03.02.2018 85 - 216,00 61,71 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues e 
Santos Ltda. 
(Posto Líder) 

04.02.2018 85 - 430,00 114,66 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

04.02.2018 85 - 450,03 101,12 Gasolina 
aditivada 

Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

04.02.2018 85 - 717,00 191,20 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

04.02.2018 85 - 800,00 213,33 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

04.02.2018 85 - 900,00 240,00 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

04.02.2018 85 - 300,00 67,41 Gasolina 
aditivada 

Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

05.02.2018 85 - 220,00 62,86 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues e 
Santos Ltda. 
(Posto Líder) 

08.02.2018 85 - 168,02 40,99 Gasolina 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Felipe Bartz 
Machado EIRELI 
(Posto Teresina) 

11.02.2018 85 - 120,00 29,28 Gasolina 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Felipe Bartz 
Machado EIRELI 
(Posto Teresina) 

14.02.2018 85 - 122,52 29,89 Gasolina 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Felipe Bartz 
Machado EIRELI 
(Posto Teresina) 

15.02.2018 85 - 176,50 50,42 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Irmãos 
Rodrigues e 
Santos Ltda. 
(Posto Líder) 

17.02.2018 85 - 402,00 107,20 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

17.02.2018 85 - 420,00 112,00 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 
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Data Cartão Placa Valor Litros Produto Convênio Local 

17.02.2018 85 - 200,00 44,94 Gasolina 
aditivada 

Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

26.02.2018 85 - 203,01 58,02 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

Felipe Bartz 
Machado EIRELI 
(Posto Teresina) 

26.02.2018 85 - 160,00 40,21 Gasolina 
comum 

Município 
de 
Fronteiras 

Felipe Bartz 
Machado EIRELI 
(Posto Teresina) 

27.02.2018 85 - 377,56 100,68 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

27.02.2018 85 - 400,00 106,66 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

27.02.2018 85 - 475,00 126,66 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

27.02.2018 85 - 525,00 140,00 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

27.02.2018 85 - 600,00 160,00 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

27.02.2018 85 - 513,03 136,80 Diesel S10 Município 
de 
Fronteiras 

O S Combustíveis 
Ltda.  (O S 
Combustíveis) 

Total 9.165,67  

Fonte: Resposta à Solicitação de Fiscalização Prévia, de 03.09.2019. 

Pela sistemática de abastecimento, a Secretaria Municipal de Educação dispõe de um 
único cartão para abastecer sua frota própria de veículos. 

Da análise das notas de despesas apresentadas, verificou-se o total de R$ 9.715,60 
gastos em consumo de combustível (diesel S10), conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 02: Quantidade de combustíveis pagas com recursos do Fundeb. 

NE Data NF Data Quantidade de 
combustível 

Valor (R$) 

309010 09.03.2018 1272 13.03.2018 2.556,67 9.165,66 

Fonte: Prestação de contas do Fundeb relativa ao ano de 2018. 

O Termo de Referência, anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 03/2017, apresenta 
várias disposições a serem observadas durante a execução contratual, das quais se 
destacam as seguintes: 

03. SISTEMA DE ABASTEIMENTO 
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03.01. Deverá ser baseado na utilização de cartão de controle (magnético ou 
micro-processado), que possa ser utilizado na rede de postos credenciados 
pela empresa vencedora da licitação. 

03.02. Deverá constituir-se em uma ferramenta de controle e gestão dos 
combustíveis consumidos, bem como, um meio de pagamento dos produtos 
fornecidos pelos postos que integram a rede credenciada. 

03.03. Deverá garantir a segurança e integridade de todas as informações 
obtidas por ocasião dos abastecimentos realizados na rede credenciada. 

03.04. Deverá dispor de um software de gestão de abastecimento, que 
possibilite, por meio de acesso via internet (on-line), que os usuários 
previamente cadastrados e autenticados por meio de senha individual 
(gestores setoriais e da frota), possam acessar a base de dados com objetivo 
de estabelecer parâmetros para os abastecimentos, realizar consultas e obter 
relatórios gerenciais, solicitar novos cartões, credenciar e/ou descredenciar 
veículos condutores, realizar a manutenção de cadastros, dentre outras 
funcionalidades. 

03.10. Deverá disponibilizar um cartão para cada um dos veículos da frota da 
Prefeitura, que serão identificados pelos dados individuais dos respectivos 
veículos. 

03.30. A empresa contratada deverá disponibilizar, no mínimo os seguintes 
relatórios: 

- relação cadastral dos veículos por unidade, em todos os níveis; 
- histórico completo das operações realizadas pela frota, contendo a 
indicação de todos os dados obtidos durante o abastecimentos, tais como: 
data, hora, identificação do estabelecimento, identificação do condutor, 
identificação do veículo (placa), hodômetro do veículo no momento do 
abastecimento, tipo de combustível, quantidade em litros adquiridos, valor 
unitário por tipo de combustível, valor total da operação em R$ (reais); 
- histórico das operações realizadas por estabelecimento credenciado; 
- demonstrativo das despesas realizadas por tipo de serviço, com preço 
unitário por tipo de combustível, por veículo ou grupo de veículos; 
- demonstrativo do total consumido e do saldo remanescente por cartão, em 
R$ e em percentual;  
- indicação dos desvios de hodômetro, média de consumo do veículo e tipo 
de combustível; 
- despesas realizadas por unidade, em todos os níveis; 
- desconto sobre o preço da bomba, à vista, considerando eventuais 
negociações realizadas diretamente com o posto da rede credenciada; 
- individual por veículo, identificando a quilometragem percorrida entre os 
abastecimentos, intervalo de tempo e média de consumo por litro; 
- demonstrativo de desempenho dos veículos por condutor, por tipo de 
veículo, por unidade; 
- consolidação de despesas por veículo ou grupo de veículos; 
-  consumo e custo (km/l), por veículo ou grupe de veículos, considerando a 
utilização de combustível principal pelos veículos flex; 
- relatórios financeiros, e 
- demonstrativo das transações realizadas em situações não convencionais, 
identificando o veículo, o condutor, o estabelecimento e os valores 
abastecidos. 
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12. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

12.02. As medições para efeito do pagamento serão realizadas de acordo com 
os seguintes procedimentos: 

a) No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os 
serviços, a CONTRATADA entregará os relatórios gerenciais, contendo os 
quantitativos totais de cada dos tipos de serviços realizados no período e os 
respectivos valores apurados, contendo no mínimo as seguintes informações: 

- Relação cadastral dos veículos por Unidade, em todos os níveis; 
- Identificação do estabelecimento (Nome e Endereço completo); 
- Identificação do veículo (placa); 
- Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 
- Tipo de combustível utilizado; 
- A data e hora da transação; 
- Quantidade de litros adquiridos, por tipo de combustível; 
- Valor da operação por tipo de combustível (unitário e total em R$); 
- Identificação do condutor. 

Ocorre que não foi disponibilizado pela Prefeitura relatório de controle ou outro 
documento que comprovasse a utilização dos veículos postos à disposição do Ensino 
Básico, no qual houvesse a identificação do veículo abastecido, a data do abastecimento, 
a quantidade de combustível, a quilometragem percorrida, o valor total do 
abastecimento e a identificação do motorista responsável pelo abastecimento do 
veículo. 

Pelo relatório disponibilizado, constatou-se que foram abastecidos veículos movidos à 
gasolina. No entanto, a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de veículos 
movidos à gasolina. 

De acordo com dados extraídos do sistema Sagres, a Prefeitura pagou à empresa Green 
Card Administradora de Crédito – EIRELI - ME, o montante de R$ 2.431.267,08 nos anos 
de 2017, 2018 e até junho de 2019, conforme tabela a seguir: 

Tabela 06 – Total de pagamentos realizados à empresa Green Card Administradora 
de Crédito – EIRELI - ME. em 2017, 2018 e de janeiro a junho de 2019 por fonte de 

recursos. 
Fonte Valores Pagos (R$) 

2017 2018 2019 

Fundeb – Fundo de Valorização da educação básica - 9.715,60 - 

Educação outros programas 109.761,24 232.576,95 108.078,58 

Outras Secretarias 606.273,85 902.017,12 462.843,74 

Total 716.035,09 1.144.309,67 570.922,32 

Fonte: Sistema Sagres do TCE/PI, Prestação de Contas do Fundeb-2017, 2018 e de janeiro a junho de 2019. 

 
O combustível comprado no âmbito do Fundeb destina-se a abastecer os veículos que 
realizam o transporte escolar e/ou atividades relacionadas estritamente ao 
funcionamento da educação básica municipal.  
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Dessa forma, não restou comprovada a aplicação de R$ 9.715,60 em ações consideradas 
de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica, conforme 
determinam o artigo 21 da Lei nº 11.497/2007 e o artigo 70 da Lei nº 9.394/1996. 

6. Ausência de cláusula protetiva na contratação de empresa 
para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de 
combustíveis. 

 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI realizou o Pregão Presencial nº 03/2017, para a 
contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento 
de combustíveis com implantação e operação de sistema informatizado, via web através 
de rede de estabelecimentos credenciados.  

O Edital do Pregão Presencial nº 03/2017 possuía dois lotes dividido em itens: 
fornecimento de combustíveis e taxa de administração. Após coletar a consulta de 
preços na ANP, a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI estimou os valores constantes 
na Planilha de Custos e Formação de Preços, parte integrante do Edital, conforme 
Tabelas 02 e 03.  

Tabela 07: Planilha de Preços – Lote I – Abastecimento região de Fronteiras/PI 
Item Especificação Quantidade 

mensal 
estimada 
(litros) 

Quantidade 
anual estimada 
para consumo 
(litros) 

Valor estimado 
combustível 
(ANP) – R$ 

Custo total – R$ 

01 Diesel comum 9.000 108.000 3,08 332.640,00 

02 Diesel S 10 9.000 108.000 3,40 367.200,00 

03 Gasolina comum 10.000 120.000 3,85 462.000,00 

04 Taxa de 
administração 

 - 12% 139.392,00 

Total 1.301.232,00 

Fonte: Pregão Presencial nº 03/2017 
 

Tabela 08: Planilha de Preços – Lote II – Abastecimento em Teresina/PI 
Item Especificação Quantidade 

mensal 
estimada 
(litros) 

Quantidade 
anual estimada 
para consumo 
(litros) 

Valor estimado 
combustível 
(ANP) – R$ 

Custo total – 
R$ 

01 Diesel comum 1.500 18.000 3,08 55.440,00 

02 Diesel S 10 1.500 18.000 3,40 61.200,00 

03 Gasolina comum 1.500 18.000 3,85 69.300,00 

04 Taxa de 
administração 

 - 12% 22.312,80 

Total 208.252,80 

Fonte: Pregão Presencial nº 03/2017 
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A vencedora e única participante do certame foi a empresa Green Card Administradora 
de Crédito EIRELI, CNPJ 24.011.070/0001-03, com a proposta apresentada conforme 
Tabelas 02 e 03 (item 4 deste Relatório) 

Foi celebrado com a empresa vencedora o contrato nº 03/2017 com vigência até 
31.12.2017, a contar de 14.03.2017, data da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses.  

O Contrato nº 03/2017 foi aditivado três vezes, o Primeiro Termo Aditivo alterando a 
sua vigência para o período de 29.12.2017 até 17.10.2018, permanecendo inalteradas 
as demais cláusulas. Em 16.10.2018 foi celebrado o Segundo Termo Aditivo, 
estabelecendo uma nova vigência para o contrato, qual seja, de 16.10.2018 até 
04.08.2019. Em 01.08.2019, foi celebrado o Terceiro Termo Aditivo, também 
estabelecendo uma nova vigência para o contrato, 01.08.2019 até 19.05.2020.  

Em análise ao Contrato nº 03/2017, verificou-se que não há cláusula protetiva em 
relação aos preços dos combustíveis cobrados durante a vigência do contrato, por 
exemplo, cláusula em que a contratada disponha de rede de postos credenciados que 
forneçam à contratante combustível com preços limitados aos valores médios 
pesquisados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP.  

Em relação ao Preço, o item 04.02 da Cláusula Quarta do Contrato dispõe que “os 
valores dos combustíveis adquiridos serão faturados de acordo com o preço à vista de 
bomba. “ 

Diante do exposto, constatou-se a ausência no Contrato nº 03/2017, e em seus três 
termos aditivos, de cláusula protetiva em relação aos preços dos combustíveis cobrados 
durante a vigência do contrato, nos moldes da recomendação contida no Acórdão TCU 
nº 1181/2014 - TCU – Plenário:  

“1.9.1 recomendar à SFA/MG que, quando da possível prorrogação do 
Contrato 161/2013, ou de nova contratação de serviço de gestão de 
abastecimento de combustíveis, inclua, no contrato, cláusula protetiva de 
variação de preços”.  

 

7. Ausência de documentos que comprovem a atuação da 
fiscalização do contrato de gerenciamento de combustíveis. 

 

Foi solicitado à Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, por intermédio da Solicitação de 
Fiscalização nº 201900253-03, de 18.09.2019, o responsável designado para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente do Pregão Presencial nº 
03/2017, com respectivo ato de designação do mesmo. Entretanto, não foram 
disponibilizados documentos que comprovassem o cumprimento do acompanhamento 
e fiscalização do referido contrato. 
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O Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 03/2017, apresenta 
várias disposições a serem observadas durante a execução contratual, das quais se 
destacam as seguintes: 

12. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

12.01. Após o término de cada mês, sendo que corresponde ao período do 1º 
ao 30º ou 31º dia do mês, a Contratada deverá apresentara no mês em 
referência um relatório analítico de despesas, devidamente aprovado pela 
Comissão de Fiscalização. 

12.02. As medições para efeito do pagamento serão realizadas de acordo com 
os seguintes procedimentos: 

a) No primeiro dia útil subsequente ao mês em que forma prestados os 
serviços, a CONTRATADA entregará os relatórios gerenciais, contendo os 
quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados no período e 
os respectivos valores apurados, contendo no mínimo as seguintes 
informações: 

* Relação cadastral dos veículos por Unidade, em todos os níveis; 
* Identificação do estabelecimento (Nome e Endereço completo); 
* Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 
* Tipo de combustível utilizado; 
* A data e hora da transmissão; 
* Quantidade de litros adquiridos, por tipo de combustível; 
* Valor da operação por tipo de combustível (unitário e total em R$); 
* Identificador do condutor.  

12.03. A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de 
glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando 
a emissão da nota fiscal/fatura. 

Essas disposições estão incorporadas no contrato nº 03/2017, assinado em 14.03.2017, 
com a previsão de acompanhamento e fiscalização, ratificados na cláusula quinta. 

A fiscalização dos contratos é importante para garantir que os serviços estão sendo 
prestados de maneira adequada, que os valores pagos estão de acordo com as 
condições estabelecidas e que os bens fornecidos seguem as especificações e 
quantidades previstas no contrato.  Além disso, falhas na execução do contrato podem 
ser detectadas pelos fiscais e corrigidas em tempo hábil, evitando possíveis prejuízos e 
interrupções nos serviços. 

Dessa forma, não foi possível confirmar a atuação efetiva da fiscalização do contrato, 
em virtude da não disponibilização do ato de designação formal, nem de relatórios de 
acompanhamento, portanto, descumprindo o Acórdão TCU nº 262/2006 - Plenário e art. 
67 da Lei 8.666/93, que assim determina: 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 
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§1º o representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que  
for necessário à regularização das faltas ou defeitos  observados. 

Diante do exposto, considerando o que deve ser observado na execução contratual, em 
face das disposições contidas no Edital, no respectivo Termo de Referência, bem como 
no contrato firmado, constatou-se ausência de fiscalização contratual.  

 

8. Contratação por dispensa de licitação. Situação emergencial 
provocada pelo gestor anterior. Omissão do gestor atual em 
responsabilizar o gestor anterior. 

 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, objetivando contratar empresa para a execução 
de serviços de reforma, recuperação estrutural e melhorias em nove unidades escolares 
da zona rural do município, realizou a Dispensa de Licitação n.º 18/2017, por meio da 
qual declarou apta a Marcante Construtora Ltda. (CNPJ n.º 06.208.902/0001-02), tendo 
firmado o Contrato n.º 018/2017, em 10.02.2017, no valor de R$ 252.900,00 (abaixo do 
orçamento-base de R$ 254.230,40), com o prazo de 60 dias para a execução do objeto.  

A análise dos autos revelou que a Dispensa de Licitação se deu com base no inciso IV, 
art. 24, da Lei 8.666/93, o qual reza que: 
 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de 
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  

 

No intuito de justificar o caráter emergencial da contratação e realizar a dispensa de 
licitação, a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI abrigou-se na iminência da suspensão 
das aulas escolares para alunos da zona rural, tendo como justificativa a ausência de 
condições de funcionamento das unidades escolares, decorrente da precariedade das 
instalações, situação essa herdada da gestão anterior (2013-2016), consoante registrado 
nos autos, em Relatório assinado pela secretária municipal de educação, datado de 
19.01.2017, ou seja, ainda no primeiro mês desta nova gestão municipal (2017-2020). 

Em prosseguimento à análise dos autos, nota-se que a precariedade das instalações das 
unidades escolares é decorrente, sobremaneira, da ausência de manutenção predial, 
cuja responsabilidade pela omissão de fazer a manutenção deve ser atribuída ao gestor 
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anterior, o que competia ao gestor atual, de imediato, a responsabilidade pelo 
saneamento da situação, visando a não prejudicar a prestação de serviços escolares à 
população da zona rural. 

Nessa seara, infere-se que a situação emergencial em tela foi provocada pelo gestor 
anterior, não se enquadrando, portanto, na situação emergencial prevista no inciso IV, 
art. 24, da Lei 8.666/93. Entretanto, diante da necessidade premente de reforma das 
nove unidades escolares, sob pena de paralisação do fornecimento do serviço à 
população da zona rural e, em alinhamento ao que decidiu o TCU, em sede do Acórdão 
1.876/2007 – Plenário, a Orientação Normativa n.º 11/2009, da Advocacia-Geral da 
União (AGU) passou a orientar que, concomitante à contratação baseada no inciso IV, 
do art. 24 da Lei nº 8.666/93, o gestor atual, ciente da inércia administrativa do gestor 
anterior, deve dar ciência às autoridades competentes. Neste caso sob análise, não se 
evidenciou, nos autos, nenhuma medida para a responsabilização do gestor que 
provocou a situação emergencial no município de Fronteiras/PI. 

Deve-se sopesar que o gestor atual demonstrou, nos autos, a situação evidenciada, 
tendo designado técnico para a elaboração do orçamento, o qual serviu de base para a 
apresentação de três propostas, ofertadas por empresas sediadas na região de 
Fronteiras/PI e em Teresina/PI, tendo a Prefeitura Municipal firmado contrato com a 
empresa que ofertou o menor preço.  Ademais, em fiscalização in loco realizada por 
ocasião deste 6º FEF, a CGU evidenciou, com base em fotos que demonstram a situação 
antes da intervenção da empreiteira, que os serviços foram realizados. 

Pelo exposto, evidencia-se a boa-fé do gestor atual visando a mitigar prejuízos à 
população da zona rural, usuária das nove unidades escolares. Todavia, a contratação 
por meio de dispensa de licitação deve ser a exceção e, no caso específico, restaram 
ausentes, nos autos, as medidas que deveriam ter sido tomadas pelo gestor atual 
(2017/2020) para a responsabilização do gestor anterior (2013-2016), por ter provocado 
a situação emergencial nas escolas da zona rural. 
 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Fundeb, 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: 
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• Irregularidade em processo licitatório de locação de transporte escolar; 

• Irregularidades na execução do contrato de locação de transporte escolar; 

• Irregularidades em processo licitatório de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis por postos credenciados; 

• Ausência de controle no fornecimento de combustível; 

• Ausência de cláusula protetiva na contratação de empresa para prestação de 
serviços de gerenciamento de fornecimento de combustíveis. 

• Ausência de documentos que comprovem a atuação da fiscalização do contrato 
de gerenciamento de combustíveis; 

• Contratação por dispensa de licitação. Situação emergencial provocada pelo 
gestor anterior. Omissão do gestor atual em responsabilizar o gestor anterior. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Por meio do Ofício nº 099/2019, datado de 13.11.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, apresentou as seguintes manifestações: 
 
Achado nº 2 — Irregularidades em processo licitatório de locação de transporte 
escolar. 
 
Manifestação da unidade examinada 

“[...] 

A começar pela análise do pregão presencial nº 25/17 cujo objeto foi a prestação de 
serviços de transporte escolar, através de uma simples leitura da argumentação contida 
no relatório dessa Controladoria, não se pode constatar qualquer prova da inexecução 
do serviço contratado, de sobrepreço ou mesmo de fraude na licitação que o precedeu. 
Assim, data vênia, não merece prosperar o suposto direcionamento do certame 
licitatório apontado no relatório. 

O direcionamento de uma licitação deve ser apurado a começar pela regra do artigo 3º, 
parágrafo 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, que veda as “preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato”. Não é o caso. 

O mencionado processo licitatório obedeceu fielmente às disposições legais, 
especialmente por ter lhe sido dada a devida publicidade através da divulgação em 
todos os meios exigidos pela Lei nº 8.666/93, além da informação no site do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, permitindo-se, assim, a ampla concorrência entre 
os participantes em busca de uma proposta mais vantajosa para a Administração, tanto 
é assim que 07 (sete) empresas compareceram para concorrer ao certame, como se 
verifica no processo licitatório apresentado a essa Controladoria. 

Pela doutrina, nota-se que o princípio da competitividade se concretiza quando não 
houver restrição ou frustração na competição entre os interessados em contratar com 
o poder público. Ao se analisar as cláusulas do edital do pregão presencial nº 025/17, 
mostra-se claro e cristalino como sol que não há uma exigência sequer que restrinja a 
competição entre os interessados. Na verdade, os argumentos que essa Controladoria 
utiliza para embasar o suposto direcionamento do certame não o caracterizam nem de 
longe. 

De fato, o que se constata no bojo da referida licitação é o flagrante zelo da comissão 
de licitação em busca da verdade, realizando, inclusive, diligências para constatar a 
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idoneidade das empresas concorrentes, comunicando a ocorrência ao Promotor de 
Justiça, com o envio de cópia do processo licitatório. 

Muito embora o termo de referência tenha sido elaborado com base em propostas de 
preços feitas por empresas que não possuíam veículos próprios em quantidade 
suficiente para prestar o serviço sem sublocação, isso não os impede de fazer a cotação 
como fizeram e muito menos torna sem eficácia o termo de referência contido no 
processo. Mais gravoso ainda concluir que este fato implica em direcionamento da 
licitação. Repise-se, inúmeras empresas concorreram ao certame e neste não há uma 
cláusula sequer que restrinja a participação dos interessados. 

Assim, os preços apresentados e constantes destes anexos se mostram bem aquém do 
que tem praticado o próprio Governo Estadual em rotas de suas escolas no município, 
tendo sido obtido após análise de cada rota que deveria ser realizada para o transporte 
escolar, obedecendo aos padrões já praticados em gestões anteriores em que se 
analisou parâmetros como distância percorrida, qualidade da via, tipo de veículo que 
conseguiria cumprir o trajeto, capacidade de transporte do veículo, custos de consumo 
de combustível e despesas com motorista. 

Desta feita, os vícios apresentados são perfeitamente sanáveis e não macularam o 
procedimento analisado. Além disso, não causaram dano ao erário, merecendo, pois, a 
sensibilidade desse órgão de fiscalização na sua análise, aplicando-se postura comum 
do Tribunal de Contas da União para situações como a presente, bem como de nossas 
Cortes Superiores de Justiça, senão vejamos: 

“A estimativa de custo do objeto do pregão pode constar apenas nos autos 
do procedimento da licitação, devendo o respectivo edital, nesse caso, ter 
de informar aos interessados os meios para obtê-la. Ao analisar o recurso, o 
relator não observou inconsistências que pudessem alterar o acórdão 
questionado. Anotou, contudo, "imprecisão na ciência direcionada ao 
jurisdicionado que, por poder gerar dúvida, merece ajuste". Destacou que "tal 
imprecisão refere-se à obrigatoriedade ou não de se ter, diretamente no 
edital, o registro do custo do objeto em licitação. Apesar de o subitem ora 
questionado indicar a necessidade de o edital dispor da dita estimativa de 
custo, não verifico tal obrigatoriedade na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto 
5.450/2005, que instituiu e regulamentou essa modalidade de licitação, bem 
como na Instrução Normativa do Ministério do Planejamento" (grifo nosso). 
Ao analisar os dispositivos legais que regulamentam o Pregão, concluiu que 
"a legislação específica para essa modalidade de licitação possibilita ao gestor 
a disposição do custo do objeto do certame nos autos do procedimento 
licitatório, não havendo a obrigatoriedade de essa informação constar 
diretamente no edital. Melhor dizendo, em que pese os normativos legais não 
dispensarem o registro do custo estimado do bem ou serviço a ser adquirido 
no processo licitatório, este poderá não estar diretamente descrito no edital, 
oportunidade na qual o instrumento convocatório terá de informar aos 
interessados o local do processo e os meios para obter esta informação". 
Recurso parcialmente provido. Acórdão 1153/2013-Plenário, TC 

017.022/2012-6, relator Ministro Valmir Campelo, 15.5.2013. 

“Acórdão 651/2011 - Plenário TCU - Apesar disso, não há nos autos nada que 
indique que os contratos não tenham sido executados na sua integralidade 
ou, como asseverou a própria unidade técnica, "a circunstância de os 
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contratos terem sido executados sem intercorrências demonstraria, por 
outra via, a exequibilidade das propostas". Assim sendo, as justificativas 
apresentadas pelos responsáveis podem ser parcialmente aceitas, sem 
aplicação de multa, à evidência de falha formal.” 

“Acórdão 206/2007 - Plenário (Relatório do Ministro Relator) - Uma falha 
formal cometida pela Administração pode ser corrigida ou relevada, sem que 
o ato ou manifestação devam ser anulados ou tidos por ilegais. Cita a Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, art. 40, que dispõe acerca de 
reajustamento dos preços, bem como o art. 55, incisos III, que dispõe serem 
clausulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam o preço e as 
condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data 
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.” 

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 
LICITATÓRIO. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DE ADENDO MODIFICATIVO. 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA. Sempre que possível a sua correção, sem prejuízo à 
Administração, licitantes e jurisdicionados, impõe-se julgar pelo 
aproveitamento dos atos administrativos, evitando-se a invalidação dos 
complexos processos de licitação.” (TJ-RO - REEX: 10000120070154910 RO 
100.001.2007.015491-0, Relator: Desembargador Renato Mimessi, Data de 
Julgamento: 04/11/2008, 2ª Vara da Fazenda Pública). 

O relatório da CGU trata da suposta impossibilidade da empresa que se sagrou 
vencedora do certame pregão nº 025/17 não poder ser contratada por não possuir 
nenhum veículo de sua propriedade à época da assinatura do contrato. Contudo, a 
realidade que se mostrou não foi essa. 

Vale ressaltar que, embora existam falhas formais no procedimento licitatório 
mencionado, não restou comprovado nos autos que o serviço de transporte escolar não 
foi efetivamente prestado e muito menos que o preço praticado estava fora da média 
de mercado porque, efetivamente isso não aconteceu. Na verdade, data vênia, não há 
que se falar aqui em dano ao erário uma vez que o Município pagou por um serviço do 
qual efetivamente usufruiu. 

No presente caso, essa Controladoria, data vênia, não comprova e nem identifica o ato 
cometido, muito menos quem o cometeu, capaz de caracterizar o direcionamento do 
pregão analisado. E não poderia ser diferente porque, na verdade, inexiste o 
direcionamento nesta licitação. 

Corroborando com o que aqui se alega, colham-se os seguintes julgados: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
AÇÃO CIVIL CUMULADA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARTICIPAÇÃO EM 
DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - 
INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão 
interlocutória que inadmitiu ação civil por ato de improbidade administrativa, 
cumulada com ação civil pública. 2. A ação de improbidade administrativa foi 
ajuizada visando a aplicação das sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92 aos 
agravados, em concorrência com os demais réus, pela suposta prática dos 
atos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9º, incisos I e IX c/c 
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art. 10, incisos I, VIII e XII c/c art. 11,inciso I da Lei nº 8.429/92. 3. Não se pode 
presumir o conhecimento de direcionamento de licitação. A simples 
aquisição de edital, sem que o particular venha a concorrer efetivamente, 
ou a participação infrutífera, seja em razão da desclassificação, seja pela 
proposta não ser a mais vantajosa dentre as apresentadas, não pode servir, 
isoladamente, como prova. 4. Não houve pelo Ministério Público Federal, 
na hipótese, descrição objetiva de qualquer ato cometido pelo Agravado 
Marcelo Ramos de Brito que pudesse servir de indício de consciente 
participação em direcionamento de licitação, ou qualquer depoimento 
prestado por testemunha que assim afirmasse. E, no juízo criminal, 
transitou em julgado sua absolvição. 5. Também ausência de justa causa 
para prosseguimento da ação quanto à empresa agravada. 6. Impõe-se a 
inadmissão da ação de improbidade administrativa.” 7. Agravo de 
instrumento desprovido. (TRF-2 - AG: 201202010051026, Relator: 
Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de 
Julgamento: 30/07/2012, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 
18/09/2012). Grifos nossos. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE 
LAGOA VERMELHA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELETRÔNICO DE 
VELOCIDADE. DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. CONLUIO ENTRE O DIRETOR 
DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO E A EMPRESA VENCEDORA 
DO CERTAME. ALEGAÇÃO SEM RESPALDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CERTAME. FALTA DE INDÍCIOS CONCRETOS DO SUPOSTO DIRECIONAMENTO 
DA LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 10, INCISO VIII, E 
11, CAPUT , DA LEI Nº 8.429/1992. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO 
DOLO OU MÁ-FÉ. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO CARACTERIZA 
ATO ÍMPROBO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONFIRMADA. 
Nesta ACP, o Ministério Público sustenta que o procedimento licitatório 
Concorrências nº 001/2006 e 005/2010, realizado pelo Município de Lagoa 
Vermelha, foi direcionado para que a empresa Eliseu Kopp & Cia. Ltda. se 
sagrasse vencedora, tal se verificando em vista da: a) indevida escolha do tipo 
de licitação (técnica e preço), com excessiva valoração do critério técnico; b) 
frustração do caráter competitivo do certame, ante a reprodução, no edital 
da concorrência, de manuais dos equipamentos fornecidos pela própria 
empresa Eliseu Kopp & Cia.... Ltda.; c) ilegalidade e imoralidade da 
remuneração prevista no contrato, efetivada basicamente com o produto da 
arrecadação originária dos equipamentos instalados e locados pela 
contratada. Quanto ao art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92, não há falar, 
no caso em apreço, em improbidade administrativa, visto que não restou 
comprovado que tenha havido lesão ao erário. O Ministério Público não 
trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a existência de 
prejuízo aos cofres públicos pela celebração do Contrato, nem se verifica a 
existência de conluio entre as partes visando a beneficiar a empresa Eliseu 
Kopp & Cia. Ltda. Relativamente ao art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, não é 
qualquer ilegalidade que caracteriza ato de improbidade administrativa, o 
qual deve estar eivado de dolo, má-fé ou culpa grave. No caso, não restou 
comprovado que os réus tenham agido dolosamente. A ação de 
improbidade somente deve servir para punir o administrador desonesto, 
afastando-se a possibilidade de punição com base tão-somente na atuação 
do mal administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais 
referentes à licitação. (ut trecho da ementa do Acórdão unânime da Apelação 
Cível Nº 70069700490, Vigésima Segunda Câmara Cível, TJRS, Relator 
Desembargador Francisco... José Moesch). Ausência de prova do elemento 
subjetivo (dolo específico) do tipo da improbidade na conduta do agente 
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público. Inexistência, ademais, de comprovação de prejuízo ao erário e/ou 
efetivo direcionamento do processo licitatório para que a empresa corré se 
sagrasse vencedora do certame. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 
70079776241, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - AC: 
70079776241 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 
23/05/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 30/05/2019). Grifos nossos 

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
IRREGULARIDADES APONTADAS PELA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO 
- PR EM PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE TAPEJARA/PR. 
ALEGAÇÃO DE DIRECIONAMENTO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA 
PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DA 
AÇÃO. 1. Pelo que se apurou na ação penal e na presente ação de 
improbidade, não houve prática de qualquer conduta por parte dos réus ou 
dos licitantes que apontasse para a ocorrência de direcionamento da 
licitação às empresas rés e que justificasse a condenação por improbidade 
administrativa. Não há mínima prova da ocorrência de 
fraude/direcionamento na licitação. Os produtos adquiridos foram 
entregues, não houve dano ao erário, enriquecimento ilícito ou 
superfaturamento. 2. Apelação provida para julgar improcedente a ação. 
(TRF-4 - AC: 50059486620134047004 PR 5005948-66.2013.4.04.7004, 
Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 
05/12/2018, QUARTA TURMA). Grifos Nossos 

[...] 

Diante do que até aqui se argumentou e comprovou, é preciso que se diga que para a 
configuração do ato ímprobo e, consequentemente, a condenação do agente 
político/público no ressarcimento de dano ao erário, é mister que haja comprovação 
cabal de que este praticou ato desonesto, imoral, agiu com má-fé, dolo ou até mesmo 
culpa. No entanto, nada disso restou comprovado nesta inspeção porque, vale-repisar, 
não aconteceu. 

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE DESONESTIDADE, 
IMORALIDADE E MÁ-FE. NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10 
DA LEI 8.429/92). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO E MÁ-FÉ DO AGENTE. 
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA 
DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I - a Lei de 
Improbidade visa punir o agente público desonesto, devasso, não o inábil. 
Isso significa dizer que para este seja considerado réu em ação de 
improbidade administrativa, necessária a constatação da desonestidade e 
da imoralidade, antítese da boa-fé, além dos demais elementos que 
tipificam o delito, senão o fato será atípico. II - A aplicação das penalidades 
previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 exige que o magistrado considere, no 
caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito 
patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no 
parágrafo único do referido artigo). [...] 7. Provimento parcial dos recursos 
especiais, tão-somente para readequar as sanções impostas aos 
recorrentes. (REsp 875.425/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 11/02/2009). III – No entendimento 
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da Corte Superior nem todo ato irregular ou ilegal é capaz de configurar ato 
de improbidade, pois deve existir, para que se amoldem às hipóteses 
estatuídas nos arts. 10 e 12 da Lei 8.429/92, a efetiva ocorrência de dano ao 
erário; e, para aquelas constantes no art. 11, a prova do dolo e má-fé, assim 
como também a ocorrência de ato desonesto ou imoral no trato da coisa 
pública, não podendo, então, a lei em questão ser aplicada ao gestor sem 
habilidade ou preparo, mas ao desonesto e corrupto. Precedentes. IV - 
Sentença de 1º grau que não merece reparos. V – Remessa improvida.” (TJ-
MA - REEX: 0513412013 MA 0000022-75.2010.8.10.0124, Relator: MARIA 
DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 30/03/2015, 
QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2015) 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÃO DIRETA 
– AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO MATERIAL AO ERÁRIO 
OU SUPERFATURAMENTO – NECESSIDADE DE PROVA AINDA QUE INDICIÁRIA. 
1. A indisponibilidade de bens pressupõe a existência de prova, ainda que 
indiciária, de prejuízo material ao erário. Há dano material quando a obra ou 
os serviços não são prestados, ou quando são prestados em desacordo com 
o contratado, mas ainda assim remunerados como se tivessem sido 
prestados. Ou quando houve superfaturamento em comparação aos preços 
praticados no mercado. O valor do contrato por si só, se a obra ou o serviço 
foi prestado e não há prova de superfaturamento, é contraprestação devida 
pelo contratante e não prejuízo ao erário. 2. É a lesão patrimonial ao erário 
ou o enriquecimento ilícito – e não o ato de improbidade em si considerado 
– que justifica a decretação da indisponibilidade dos bens do agente (artigos 
7º, 9º e 10, da Lei nº 8.429/92). 3. Falta de plausibilidade do direito invocado 
pela ausência de prova, ainda que indiciária, de dano ao patrimônio público 
ou enriquecimento ilícito do agente. Indeferimento da indisponibilidade de 
bens. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.” TJ-SP - AI: 
21761013320158260000 SP 2176101- 33.2015.8.26.0000, Relator: Décio 
Notarangeli, Data de Julgamento: 11/11/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: 12/11/2015) 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO 
ERÁRIO. LICITAÇÃO IRREGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 
PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A existência de irregularidade 
em licitação enseja vício passível de anulação do procedimento. - 
Entretanto, descabe se pronunciar a nulidade do contrato administrativo já 
extinto pelo cumprimento se ausente prova de má-fé do contratado e de 
prejuízos patrimoniais ao erário. - Para que o administrador seja condenado 
a ressarcir o valor da despesa deve haver prova de dano material ao erário, 
o que não ocorreu no caso. - Preliminar rejeitada. Sentença confirmada no 
reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.” (TJ-MG - AC: 
10024031430903001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 
27/03/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
02/04/2014) 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-
PRESIDENTE DO CREA/AP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO ART. 12, 
INCISOS I E II. FALTA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO INCISO III. 
NECESSIDADE DE PROVA DE DANOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBLIDADE DE 
CONDENAÇÃO COM BASE EM DANO PROVÁVEL. DESVIO DE RECURSOS NÃO 
DEMOSTRADO. 1. É imprescindível, para que se configure o dever do agente 
público de indenizar o patrimônio público, a ocorrência de dano real, isto é, 
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aquele comprovado. 2. Os limites da lide são postos na inicial. É evidente que 
os atos de improbidade que importam lesão ao erário são simultaneamente 
atos que violam princípios da administração pública, contudo, o Ministério 
Público deveria ter postulado pedido de reserva subsidiário previsto no art. 
11 da Lei 8.429/92. 3. O único fato demonstrado foi de meros erros 
administrativos, sem qualquer desvio de recursos. 4. Apelação desprovida.” 
(TRF-1 - AC: 2540 AP 0002540-53.2009.4.01.3100, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 30/08/2011, QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.78 de 12/09/2011) 

"O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 
administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio 
público (art. 10, caput, da  Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, 
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de 
dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, 
primeira turma, DJe 06/08/2009; REsp 939142/RJ, primeira turma, DJe 
10/04/2008; REsp 678.115/RS, primeira turma, DJ 29/11/2007; REsp 
285.305/DF, primeira turma; DJ 13/12/2007; e REsp 714.935/PR, segunda 
turma, DJ 08/05/2006." (REsp n.º 939118/SP, 1ª T/STJ, rel. Min. Luiz Fux, DJ 
15/02/2011, ementa parcial) 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO CELEBRADO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE 
LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE I - No caso em exame, tendo o 
impetrante prestado os serviços contratados pela Administração Pública, 
ainda que sem a realização da necessária licitação pública, impõe-se a 
contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da 
Administração, caracterizando-se, assim, abusiva qualquer medida que 
imponha o dever do impetrante ressarcir os cofres públicos, na espécie. II - 
Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.” (TRF-1 - REO: 
539346720124013400 DF 0053934-67.2012.4.01.3400, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 
20/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.42 de 
27/11/2013) 

Consultando a base de precedentes do Tribunal de Contas da União, verifica-se a 
existência de julgados que também respaldam esta conclusão. Em alguns casos, ante a 
ausência de prejuízo, afastou-se completamente a irregularidade. Senão observe-se: 

“Acórdão 93/1997 - Plenário 

Ementa 

Tomada de Contas Especial. Convênio. SDR/PR. Prefeitura Municipal de 
Cornélio Procópio PR. Possível superfaturamento de preços, em contrato 
objetivando a perfuração de poços artesianos. Verificação de 
subcontratação total do objeto licitado contrariando o edital e o contrato. 
Alegações de defesa rejeitadas. Comprovação de que os preços estão 
abaixo dos praticados no mercado. Ausência de danos ao erário. Alcance 
do objeto pactuado. Contas regulares com ressalva. Alertar a prefeitura 
sobre a necessidade de utilização de licitação quando da utilização de 
recursos federais.” 

“Acórdão 367/2003 - Plenário 
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Sumário 

Pedido de Reexame do Acórdão 292/2001 - Plenário. Serviços realizados sem 
cobertura contratual. Ausência de dano ao erário e de má-fé. Inexistência 
de nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o resultado ilícito. 
Interesse público atendido. Conhecimento e provimento do recurso. 
Alteração parcial do Acórdão recorrido. Ciência ao interessado.” 

“Acórdão 1.432/2009-TCU – Plenário 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE .(...). NÃO 
CONFIGURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. (...). DECLARAÇÃO 
DE INIDONEIDADE. INABILITAÇÃO DE RESPONSÁVEIS PARA EXERCÍCIO DE 
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) 1. A constatação de ocorrência de 
irregularidade à licitação, mas que não configurou, no entanto, dano ao 
Erário, não enseja a condenação dos responsáveis em débito. Possibilita, 
entretanto, o julgamento pela irregularidade das contas do gestor e demais 
agentes públicos envolvidos, com aplicação de multa a esses responsáveis. 
(...)(destaques acrescidos)” 

Portanto, no presente caso, mais uma vez, o que se pode constatar é que a 
administração do município de Fronteiras, PI, ao gerir os recursos recebidos através do 
FUNDEB e PNATE, especificamente, com relação aos gastos com transporte escolar e 
aquisição de combustíveis, sempre agiu com boa-fé no trato com a coisa pública. Não 
houve desvio de recursos e muito menos ato realizado com má-fé pelos gestores 
municipais. As pequenas questões levantadas foram devidamente esclarecidas e 
observa-se que não ocasionaram prejuízo ao erário, merecendo, pois, o devido 
acolhimento.” 

 

Análise da equipe de auditoria 
 

Não obstante as justificativas apresentadas pelo gestor, devidamente analisadas, estas 
são insuficientes para elidir as irregularidades, em face aos seguintes motivos: 

a) Deficiência na pesquisa de preços para contratação dos serviços de transporte 
escolar.  

A pesquisa de preços constante no Pregão Presencial nº 025/2017 foi composta por 
empresas que não apresentam capacidade operacional para a prestação de serviços de 
transporte escolar. 

De acordo com os artigos 6º, inciso IX, alínea “f”, e 43º, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a 
Administração deve realizar uma pesquisa prévia de preços fundamentada, de forma a 
possibilitar chegar a uma estimativa mais real possível. Pois a partir dela será possível aferir 
se os preços cotados pelos licitantes estão compatíveis com o mercado. E para que se 
chegue a esse nível de confiança é necessário que a pesquisa seja feita junto a empresas 
regulares e do ramo do objeto licitado.  
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b) Ausência do Termo de Referência. 

O Termo de Referência é um instrumento de gestão estratégica, sendo, portanto, 
indispensável. Representa uma projeção detalhada da futura contratação, onde são 
abordadas questões como: a definição do objeto de forma detalhada, clara e precisa; as 
etapas; os prazos; o valor estimado da contratação quanto ao custo unitário e global; a 
modalidade da licitação; a metodologia a ser observada; os critérios de avaliação de 
qualidade do produto; forma de apresentação do produto; critérios para avaliação da 
habilitação dos proponentes, além de outras questões.  

c) Instalações, aparelhamento e força de trabalho inexistentes ou precários para 
execução dos serviços de transporte contratados.  

Conforme demonstrado no achado, a empresa contratada não dispunha nem de pessoal 
nem de veículos para executar o serviço para o qual foi contratada.  

As irregularidades envolvendo a contratação por parte do município de Fronteiras/PI da 
empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - ME, CNPJ 26.821.585/0001-02, por 
meio do Pregão Presencial nº 025/2017, podem ser assim sintetizadas:  

a) Deficiência na pesquisa de preços para contratação dos serviços de transporte 
escolar.  

b) a falta de elaboração de termo de referência é ilegalidade grave, pois a lei afirma ser 
esse instrumento indispensável para que a licitação na modalidade pregão seja iniciada. 

c) Instalações, aparelhamento e força de trabalho inexistentes ou precários para 
execução dos serviços de transporte contratados.  

 

Achado nº 3 — Irregularidades na execução do contrato de locação de transporte 
escolar. 
 
Manifestação da unidade examinada 

“[...] 

Quanto à subcontratação apontada por essa Controladoria, informa-se que, neste caso, 
a Administração Municipal se utilizou efetivamente dos serviços prestados sem que 
houvesse qualquer prejuízo para os cofres públicos, como se verifica nas notas fiscais e 
empenhos apresentados. Como já se disse, os serviços de transporte escolar 
efetivamente foram prestados sem que houvesse sobrepreço e muito menos dano ao 
erário. 

O art. 6° e o art. 216, da Constituição do Estado do Piauí, estabelecem que a educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O artigo 208, inciso VII, da Carta Magna; o art. 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA); o art. 4°, inciso VIII, da Lei n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação (LDB); e o art. 217, inciso XI, da Constituição do Estado do Piauí, dispõem que 
é dever do Estado com a educação, a garantia de transporte escolar aos alunos em todas 
as etapas da educação básica, constituindo sua falta, barreira intransponível ao exercício 
daquele direito constitucionalmente garantido. 

A Empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. subcontratou os serviços tendo em 
vista que não consta no edital e no contrato vedação neste sentido. Assim, a 
subcontratação apontada se deu de forma lícita, diante dos termos do contrato firmado 
com a Administração Municipal, após devidamente firmados os contratos com os 
subcontratados, bem assim realizadas as vistorias nos veículos, nos respectivos 
documentos e nas carteiras dos condutores. 

Quanto aos custos da execução do contrato, fica evidenciado através dos contratos de 
subcontratação devidamente apresentados durante a auditoria que estes são 
suportados pela referida empresa licitada e parte pelos subcontratados, cada um com 
suas responsabilidades devidamente assumidas. Desse modo, tendo em vista que a 
empresa vencedora da licitação, além de ter toda responsabilidade pela administração 
e fiscalização dos serviços prestados, é responsável pelo pagamento de todos os 
impostos suportados pelo contrato ora fiscalizado, torna-se justificável os valores que 
lhe são destinados. 

O custo médio apresentado no relatório de auditoria, data vênia, não condiz com a 
realidade praticada, tendo em vista que o custo da operacionalização não foi assumido 
em sua totalidade pelos subcontratados bem como que a fiscalização da execução dos 
serviços urbanos e rurais de difícil acesso, o pagamento de impostos e outros são 
devidamente suportados pela empresa Moviloc. 

Ademais, cumpre ressaltar que durante o período de execução do serviço prestado 
houve reajustes feitos apenas entre a empresa licitada e seus subcontratados. Isso 
porque, devido à péssima qualidade de acesso à zona rural, os veículos utilizados sofrem 
um desgaste maior, motivo pelo qual diversos subcontratados tiveram reajustes feitos 
por conta da empresa contratada, não havendo sobrepreço, como relatado pelo 
relatório, conforme demonstrado a seguir. 

Constata-se, portanto, que apesar da sublocação realizada pela empresa contratada e 
autorizada pelo poder público municipal, por falta de vedação no edital, a sua execução 
durante o período fiscalizado se deu sem reajuste contratual, mesmo a empresa 
suportando os reajustes feitos para os seus subcontratados, a fim de diminuir mais ainda 
esta diferença. Pode se verificar essa diferença na planilha de pagamento e repasse da 
última competência paga AGOSTO/2019, senão vejamos: 

ITEM   NOME 
TERCEIRIZADO 

Veículo CPF Banco nº Agência Conta VALOR DATA PG 

01 E. M. S. KOMBI ***.715.184-** BB 1364-1 8069-1 R$ 3.160,79 11/10/2019 
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ITEM   NOME 
TERCEIRIZADO 

Veículo CPF Banco nº Agência Conta VALOR DATA PG 

01.1 F. A. P. S. KOMBI ***.193.953-** BB 1364-1 16126-8 R$ 2.977,80 11/10/2019 

02 N. A. S. N. VAM ***.837.403-** BB Poupa 1364-1 22626-2 R$ 4.500,00 11/10/2019 

03 R. S. S. VAM ***.089.873-** BB poupa 1364-1 6994-9 R$ 2.271,06 11/10/2019 

04 A. A. N. VAM ***.671.203-** BB 1364-1 9704-7 R$ 2.255,93 11/10/2019 

05 J. A. S. ÔNIBUS ***.183.533-** BB poupa 1364-1 16026-1 R$ 2.240,00 11/10/2019 

05.1 V. M. S. VAM ***.230.428-** BB poupa 1364-1 17815-2 R$ 2.457,18 11/10/2019 

06 F. D. P. ÔNIBUS ***.018.953-** BB 1364-1 10885-5 R$ 3.202,80 11/10/2019 

07 F. J. M. VAM ***.188.353-** BB poupa 1364-1 21967-3 R$ 2.654,80 11/10/2019 

07.1 A. R. G. KOMBI ***.330.958-** BB 1364-1 19888-9 R$ 2.494,36 11/10/2019 

08 E. P. S. EX 
D. 

ÔNIBUS   BB 1364-1 23155-x R$ 4.400,00 11/10/2019 

09 A. B. O. VAM ***.399.968-** CAIXA 3839-3 9589-5 R$ 5.317,00 11/10/2019 

L. A. N. VAM            BB 1364-1 17543-9 R$ 1.500,00 11/10/2019 

LOTE 2               

01 F. R. S. KOMBI ***.196.423-** BB 1364-1 16698-7 R$ 3.568,00 11/10/2019 

02 H. J. V. A. VAM ***.884.663-** BB 1364-1 10742-5 R$ 2.356,55 11/10/2019 

03 A. P. V. VEICULO ***.945.543-** BB 1364-1 14002-3 R$ 2.767,60 11/10/2019 

04 S. M. P. VAM ***.405.503-** BB 1364-1 22494-4 R$ 3.971,13 11/10/2019 

05 D. J. S. VAM ***.643.028-** BB poupa 1364-1 32805-7 R$ 1.978,08 11/10/2019 

05.1 D. J. S. VAM ***.643.028-** BB poupa 1364-1 510032805-
X 

R$ 3.484,00 11/10/2019 

06 A. G. A. VAM ***.482.893-** CAIXA 3839-3 23958-3 R$ 3.470,88 11/10/2019 

07 J. N. A. VAM ***.042.753-** BB 1364-1 7982-0 R$ 3.900,00 11/10/2019 

08 R. F. S. VAM ***.156.663-** BB  3245-X 22895-8 R$ 3.114,80 11/10/2019 

LOTE 3               

01 D. G. M.  VAM ***.718.733-** BB poupa 1364-1 6282-0 R$ 1.892,80 11/10/2019 

02 J. G. M. VAM ***.448.968-** BB 1364-1 29997-9 R$ 1.892,80 11/10/2019 

     TOTAL R$ 
71.828,36 

 

 

OUTUBRO NOTAS FISCAIS 
DATA N° VALOR ISS 

08/10/2019 191008002 14.900,00 NÃO RETIDO 

08/10/2019 191008005 51.666,66 NÃO RETIDO 

08/10/2019 191008004 23.000,00 NÃO RETIDO 

08/10/2019 191008003 200 NÃO RETIDO 

  89.766,66  

EMPENHO PELA PREFEITURA 
09/10/2019 EMPENHO 14.900,00 

09/10/2019 EMPENHO 51.666,66 

09/10/2019 EMPENHO 23.000,00 

09/10/2019 EMPENHO 200 

TOTAL 89.766,66 

 

RECEBIDO NA CONTA 
10/10/2019 BB 23.000,00 

10/10/2019 BB 200,00 

10/10/2019 BB 14.900,00 

10/10/2019 BB 51.666,66 

TOTAL 89.766,66 

 

PAGAMENTO AOS MOTORISTAS 
11/10/2019 BB 71.828,36 
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DIFERENÇA ENTRE RECBIDO E PAGO 
RECEBIDO PREFEITURA 89.766,66 

PAGO AOS MOTORISTAS 71.828,36 

IMPOSTOS 10% 8.976,67 

DIFERENÇA 10,00% 

Cumpre demonstrar, assim, os verdadeiros valores recebidos pela empresa Moviloc, os 
valores pagos em razão da subcontratação (comprovantes em anexo) e os encargos 
tributários (pagos até julho de 2019) a fim de se demonstrar que inexiste o dano ao 
erário apontado por essa controladoria, senão vejamos: 

EXERCÍCIO VALORES 
RECEBIDOS PELA 
PREFEITURA DE 
ACORDO COM 

EMPENHOS 

VALORES 
REAIS 

RECEBIDOS 
PELA MOVILOC 

VALORES 
PAGOS AOS 

MOTORISTAS 

IMPOSTOS TOTAL DE 
SAÍDAS MOT + 

IMP 

DIFERENÇA 

2017 R$ 471.392,52 R$ 464.440,00 R$ 317.788,04 R$ 46.444,00 R$ 364.232,04 21,57% 

2018 R$ 501.733,78 R$ 501.190,14 R$ 444.523,90 R$ 50.119,14 R$ 494.643,04 1,30% 

2019 R$ 179.533,32 R$ 179.533,32 R$ 143.656,72 R$ 17.953,33 R$ 161.610,05 9,98% 

Contudo, ainda, que o valor pago à contratada seja um valor bruto, deve-se levar em 
consideração todas suas deduções para que a operacionalização do contrato seja feita 
de forma regular, pois há o pagamento no importe de 10% (dez por cento) de imposto 
do total do valor da nota fiscal referente ao ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, bem como 75% 
(setenta e cinco por cento) mínimo aos subcontratados, ou seja, após as deduções ter-
se-ia um valor líquido que fica com a empresa para suas despesas operacionais de 
execução do contrato, além da administração do contrato, como escritório, 
computador, impressora, funcionário administrativo com carteira assinada, o que pode 
ser verificado em consulta a órgãos do governo e pagamentos de GFIP, atendendo 
perfeitamente ao princípio da economicidade, razoabilidade e legalidade. 

[...]” 

 

Análise da equipe de auditoria 
 

Não obstante as justificativas apresentadas pelo gestor, devidamente analisadas, estas 
são insuficientes para elidir as irregularidades, em face aos seguintes motivos: 

De acordo com o art. 72, combinado com o art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93, a 
subcontratação do objeto da licitação deve ser tratada como exceção, de tal modo que 
a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU só tem admitido, em regra, a 
subcontratação parcial e, ainda assim, quando não se mostrar viável sob a ótica técnico-
econômica a execução integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha 
havido autorização formal do ente contratante. A subcontratação total dos serviços, 
contudo, é ilegal, conforme jurisprudência do TCU.  

“(...) é ilegal e inconstitucional a sub-rogação ou subcontratação total do 
contrato administrativo, uma vez que esse arranjo afronta os princípios 
constitucionais da moralidade e da eficiência (art.37, „caput‟, da Constituição 
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Federal), o princípio da supremacia do interesse público, o dever legal de 
licitar (art. 37, XXI, da CF/88) e os artigos. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 
8.666/93. ” Decisão TCU nº 420/2002.  

Observe-se que, com base nesses pressupostos da Lei nº 8666/93, o TCU não tem 
considerado legal a subcontratação integral em serviços de transporte escolar, ficando 
claro que, nessa hipótese, a diferença entre o valor pago ao contratado e o valor 
recebido pelos subcontratados se trata de superfaturamento/sobrepreço (Acórdão nº 
1.151/2011 – 2ª Câmara, Acórdão nº 3.378/2012 – Plenário, Acórdão nº 1464/2014 – 
Plenário, Acordão nº 4067/2015 – 1ª Câmara e Acordão nº 1129/2017 – 1ª Câmara, 
entre outros). 

Ou seja, o entendimento do TCU é pela impossibilidade desse tipo de subcontratação 
total do objeto, conforme claramente descrito no trecho transcrito abaixo do 
Informativo de Licitação e Contratos TCU nº 200 de 2014: 

“3. A subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação 
de interposto entre a Administração Pública contratante e a empresa 
efetivamente executora (subcontratada), é irregularidade ensejadora de 
débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela 
empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. 
Acórdão 1464/2014-Plenário, TC 034.039/2011-2, relator Ministro-Substituto 
André Luís de Carvalho, 4.6.2014. ” 

A empresa figurou como mero interposto entre a administração pública contratante e 
os reais prestadores de serviços de transporte (subcontratados), situação que configura 
irregularidade de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos 
pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral, nos 
termos dos acórdãos 1464/2014-TCU-Plenário. 

 

Achado nº 4 — Irregularidades em processo licitatório de serviços de gerenciamento 
do abastecimento de combustíveis por postos credenciados. 
 
Manifestação da unidade examinada 

“[...] 

No que pertine ao pregão nº pregão presencial nº 03/2017 cujo objeto foi a prestação 
de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, assim com os demais, 
este processo licitatório obedeceu fielmente às disposições legais, especialmente por 
ter lhe sido dada a devida publicidade através da divulgação em todos os meios exigidos 
pela Lei nº 8.666/93, além da informação no site do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí, permitindo-se, assim, a ampla concorrência entre os participantes em 
busca de uma proposta mais vantajosa para a Administração. 

Pela doutrina, nota-se que o princípio da competitividade se concretiza quando não 
houver restrição ou frustração na competição entre os interessados em contratar com 
o poder público. Ao se analisar as cláusulas do edital do pregão presencial nº 03/17, 
mostra-se claro e cristalino como sol que não há uma exigência sequer que restrinja a 
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competição entre os interessados. Na verdade, os argumentos que essa Controladoria 
utiliza para embasar o suposto direcionamento do certame não o caracterizam nem de 
longe, como bem se demonstrará a seguir. 

Tendo em vista que os veículos utilizados na prestação de serviços públicos pelo 
município de Fronteiras, PI, circulam em diversas localidades com maior abrangência, 
respaldado no principio da eficiência, o modelo de contratação de empresa 
gerenciadora possibilita que uma rede de postos credenciados em várias localidades 
atenda à demanda da Administração em que a necessidade surgir. 

No campo da economicidade, a contratação de empresa de gerenciamento do 
fornecimento de combustíveis pode ter sua duração estendida para além do exercício 
financeiro, afastando, com isso, a necessidade de realizar-se licitação a cada exercício 
financeiro para a aquisição de combustíveis, segundo a regra do art. 57, caput, da Lei nº 
8.666/93. É que o contrato de gerenciamento, cuja natureza é a de prestação de 
serviços, reitere-se, permite que sua duração ultrapasse o exercício financeiro, podendo 
atingir o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantagem econômica 
das possíveis prorrogações. 

O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da economicidade gerada na contratação 
de empresa gerenciadora de combustíveis, que: 

“[...] o documento elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 304/315, v. 1), 
versando sobre o uso do sistema de gerenciamento de frota do DPF no 
abastecimento de combustíveis – embora de objeto diverso ao que ora se 
analisa (manutenção) -, assinala um potencial de redução de gastos da ordem 
de R$ 1,76 milhão por ano (grifo não consta do original), o que, ao sentir do 
[...] tornam otimistas as expectativas quanto à diminuição de custos pela 
implementação de tal sistema de gerenciamento para manutenção de 
veículos (Acórdão nº 2731/2009, Plenário). 

Além disso, a ausência de demonstração que a forma de contratação é mais vantajosa, 
dos de cálculos e estudos para estimar o quantitativo de combustíveis que, vale ressaltar 
teve por base os exercícios anteriores, bem assim a ausência de pesquisa de preço da 
taxa de administração não determinam, em regra, restrição ao caráter competitivo do 
certame. É que as informações apontadas como ausentes, algumas delas obtidas por 
consulta informal ao mercado, constituem instrumento indispensável à Administração 
para aferir a disponibilidade orçamentária, a adequação da modalidade licitatória e, 
durante o julgamento das propostas, a exequibilidade dos preços ofertados pelos 
proponentes. 

A sua indispensabilidade, contudo, somente ocorre em licitações de serviços cuja 
composição de preços seja complexa, como nas obras e serviços de engenharia e não 
nos certames para aquisição de bens, por mais complexa que seja a descrição do objeto. 
Esse o entendimento expressado pelo Professor Carlos Pinto Coelho Motta em 
comentários ao art. 40 da Lei Federal n. 8.666/93: 
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“Com a alteração do art. 48 pela Lei 9.648/98, e especificamente com a 
redação dos §§ 1º e 2º, recoloca-se a tese dos indicadores matemáticos, com 
a fórmula baseada em médias aritméticas e percentuais, para determinar 
com maior precisão os limites de inexequibilidade das propostas. Essa 
alternativa, entretanto, restringe-se a obras e serviços de engenharia. [...] No 
caso de compra, os critérios de aceitabilidade não apresentam maiores 
dificuldades, pois (como dissemos ao comentar os arts. 14 a 16) estão 
relacionados com a pesquisa confiável dos valores de mercado (Eficácia nas 
licitações e contratos, 10. ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 353-354). 

É induvidoso, assim, que o orçamento estimado é instrumento obrigatório das licitações 
destinadas à contratação de obras e serviços de engenharia, o que constituiu, ab initio, 
objeto de crítica da doutrina especializada que identificou, nessa espécie, o foco 
principal da lei, apesar de ter sido editada como norma geral destinada a regulamentar 
todas as licitações. 

In casu, em que pese à extensão que o objeto do contrato possa ter, no gerenciamento 
do consumo de combustíveis de cada veículo de todos os órgãos e entidades municipais, 
a composição do custo dos serviços se revela extremamente singela, restringindo-se à 
cotação dos preços unitários de apenas quatro itens: gasolina, óleo diesel, álcool e taxa 
de administração. 

Além disso, a escolha do objeto a ser licitado, inquestionavelmente, é prerrogativa da 
Administração Pública. Assim sendo, considerando que a escolha do objeto a ser 
contratado deve ser realizada pelo órgão licitante e, ao particular, não lhe cabe esse 
questionamento, salvo se em defesa do interesse público ou em razão de suposta 
irregularidade, no presente caso, uma vez inexistindo irregularidade, descabido se 
mostra qualquer questionamento sobre a opção da administração pelo sistema de 
gerenciamento de combustível. 

No presente caso, essa Controladoria, data vênia, não comprova e nem identifica o ato 
cometido, muito menos quem o cometeu, capaz de caracterizar o direcionamento do 
pregão analisado. E não poderia ser diferente porque, na verdade, inexiste o 
direcionamento nesta licitação. 

[...]” 

 

Análise da equipe de auditoria 
 

Não obstante as justificativas apresentadas pelo gestor, devidamente analisadas, estas 
são insuficientes para elidir as irregularidades, em face aos seguintes motivos: 

a) Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, que detenha sistema e 
gerenciamento de unidades de abastecimento (postos de combustíveis), sem a 
demonstração de que é a forma mais vantajosa para a Prefeitura garantir o 
abastecimento de sua frota de veículos. 
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Para a adoção da quarteirização, deve-se comprovar objetivamente a sua viabilidade 
por meio de estudo técnico preliminar, contendo a análise da viabilidade da 
contratação, necessidades a serem atendidas, histórico de consumo, soluções de 
mercado disponíveis e benefícios esperados, dados comparativos concretos e 
estimativas de valores de mercado, bem como a demonstração da vantagem econômica 
e operacional com elementos que comprovem a maior eficiência do gerenciamento em 
relação ao modelo tradicional. 

No processo licitatório não consta estudo técnico demonstrando a vantagem econômica 
e operacional para a adoção do gerenciamento de combustível. 

b) Ausência de pesquisa de preços em empresas do ramo do objeto da licitação para 
definição da taxa de administração exigida no edital do certame. 

Os autos do procedimento licitatório em tela demonstram não ter sido realizada 
pesquisa de preços na fase interna da licitação relativa a taxa de administração fixada 
em 12%. 

Diante do exposto, conforme previsto no art. 43, IV, da Lei nº 8.666/93, é indispensável 
que se faça, na fase interna da licitação, cotação ampla e detalhada de preços objeto a 
ser contratado, visando aferir a compatibilidade dos preços orçados com aqueles 
praticados no mercado. É que a cobrança de taxas elevadas onera, sim, os custos da 
contratação, fator bastante para que o administrador não opte por esse critério de 
julgamento de proposta. 

c) Deficiência na elaboração do Termo de Referência. 

O Termo de Referência não possui evidências de que a decisão pela intermediação dos 
serviços esteja amparada em elementos que demonstrem a maior eficiência e 
economicidade escolhido em detrimento da contratação tradicional. 

Ademais, também não constam no termo de referência:  

- demonstração dos cálculos e estudos realizados para estimar o quantitativo de 
combustível que seria necessário para atender a demanda da Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI; 

- ausência de cláusula protetiva na contratação de empresa para prestação de serviço 
de gerenciamento de fornecimento de combustíveis; 

- Ausência da relação da frota de veículos próprios da Prefeitura. 

 
Achado nº 5 — Ausência de controle de combustível. 
 
Manifestação da unidade examinada 
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“[...] 

No que pertine à execução do contrato firmado, urge repisar que somente os carros 
pertencentes à Secretaria de Educação são abastecidos. Frise-se, por oportuno, que não 
restou constatado o abastecimento de qualquer outro veículo alheio à Secretaria de 
Educação e muito menos consumo de combustível incompatível com as suas 
necessidades, exatamente porque isso não acontece. Inexiste também o dano ao erário. 

[...]” 

 

Análise da equipe de auditoria 
 

Em que pese os argumentos apresentados pelo gestor, não foram apresentados fatos 
novos que possam elidir o achado.  

 

Achado nº 6 — Ausência de cláusula protetiva na contratação de empresa para 
prestação de serviço de gerenciamento de combustóiveis. 
 
Manifestação da unidade examinada 

“[...] 

Informa-se, por oportuno, que, a ausência de cláusula protetiva em relação aos preços 
dos combustíveis é, sem dúvida, ocasionada pelas constantes mudanças diárias dos seus 
preços entre o ano de 2017 e os dias atuais. 

[...]” 

 

Análise da equipe de auditoria 
 

Em que pese os argumentos apresentados pelo gestor, não foram apresentados fatos 
novos que possam elidir o achado.  

 

Achado nº 7 — Ausência de documentos que comprovem a atuação da fiscalização do 
contrato de gerenciamento de combustíveis. 
 
Manifestação da unidade examinada 
Não houve manifestação da unidade examinada para o achado de nº 7. 

 

Análise da equipe de auditoria 
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Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise da equipe de auditoria sobre o achado consta registrado acima, no 
achado nº 7. 

 

Achado nº 8 — Contratação por dispensa de licitação. Situação emergencial provocada 
pelo gestor anterior. Omissão do gestor atual em responsabilizar o gestor anterior. 
 
Manifestação da unidade examinada 
Não houve manifestação da unidade examinada para o achado de nº 8. 

 

Análise da equipe de auditoria 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise da equipe de auditoria sobre o achado consta registrado acima, no 
achado nº 8. 
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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 
 
CACS – Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

CTB – Código de Trânsito Brasileiro 

EEx – Entidade Executora 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 5 

RESULTADOS DOS EXAMES 6 

1. Informações gerais sobre o Programa Nacional do Transporte Escolar – Pnate. 6 

2. Irregularidades na execução dos serviços de transporte escolar. 7 

3. Utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos. 9 

4. Documentação irregular dos condutores utilizados para o transporte de alunos. 14 

5. Ausência de documentos que comprovem a atuação da fiscalização do contrato de locação 
de transporte escolar. 15 

CONCLUSÃO 16 

ANEXOS 17 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 17 

 

 

 

  



 

5 
 

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 Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – Pnate no citado 
município. 

Os trabalhos de campo foram realizados no Município de Fronteiras/PI, no período de 
16 a 20.09.2019, 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 – Pnate. 

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$ 
154.736,51, referente aos anos de 2017, 2018 e de 01.01.2019 a 31.07.2019. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal, com a utilização de inspeção física, análise documental, 
entrevistas, comparação de dados, cálculos e pesquisas em sistemas informatizados. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01.01.2017 a 31.07.2019. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Programa Nacional do Transporte 
Escolar – Pnate. 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) foi instituído pela Lei 
10.880/2004, com o objetivo de garantir que alunos do ensino fundamental público 
residentes em área rural tivessem acesso à escola, bem como de incentivar sua 
permanência nessa instituição, já que uma das razões mais recorrentes para a 
desistência dos estudos é a dificuldade que o referido grupo de estudantes encontra 
para chegar ao estabelecimento de ensino. O programa é viabilizado por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e 
municípios.  

Com a publicação da Medida Provisória 455/2009, transformada na Lei 11.947/2009, o 
programa foi ampliado para atender aos estudantes de toda a educação básica, tendo 
sido incluídos, portanto, aqueles que cursam os ensinos infantil e médio nas áreas rurais.  

O Pnate consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem haver a 
necessidade de convênios ou quaisquer outros instrumentos congêneres, para custear 
despesas com reformas, seguros, licenciamentos, impostos e taxas, pneus, câmaras, 
serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, 
recuperação de assentos, abastecimento e lubrificação do veículo ou, no que couber, da 
embarcação utilizada para o transporte de alunos da educação básica pública residentes 
em área rural. Os recursos também podem ser aplicados no pagamento de serviços 
contratados junto a terceiros para a execução do transporte escolar. 

Os estados podem autorizar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
a efetuar o repasse do valor correspondente ao transporte escolar de alunos da rede 
estadual diretamente aos respectivos municípios. Para isso, é necessário formalizar uma 
autorização por meio de ofício ao órgão. Caso não o façam, os estados terão de executar 
diretamente os recursos recebidos, ficando impedidos de fazer transferências futuras 
aos entes municipais. 

A prestação de contas consiste na comprovação pelas Entidades Executoras (EEx) da 
execução dos recursos recebidos à conta do Pnate, incluídos os rendimentos auferidos, 
e deve ser enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (Contas 
Online) – SiGPC até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do crédito. Os 
conselhos (CACS/Fundeb) deverão emitir o parecer conclusivo sobre a prestação de 
conta dos recursos repassados à conta do Pnate, no Sistema de Gestão de Conselhos 
(Sigecon), até 30 de abril do ano subsequente ao da efetivação do crédito. 
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O volume de recursos fiscalizados, correspondente à aplicação, pelo município auditado, 
dos recursos destinados ao Pnate, nos exercícios financeiros de 2017, 2018 e de 
01.01.2019 a 31.07.2019, alcançou o montante de R$ 154.736,51, conforme 
especificado abaixo: 

• 2017: R$ 69.359,46 

• 2018: R$ 40.555,49 

• 2019: R$ 44.821,56 

 

Parte 2 – Gestor Local 
 

2. Irregularidades na execução dos serviços de transporte 
escolar.  

 

A Prefeitura de Fronteiras/PI realizou o Pregão Presencial nº 25/2017, para contratação 
do serviço de transporte escolar no município, do qual logrou-se vencedora a empresa 
Moviloc Locação de Automóveis Ltda., CNPJ 26.821.585/0001-02, a qual foi contratada 
para prestar os serviços licitados durante os exercícios financeiros de 2017, 2018 e de 
janeiro a julho de 2019.  

Analisando-se os documentos e informações obtidas, concernentes à execução dos 
serviços de transporte escolar destinados à Secretaria Municipal de Educação, 
constatou-se a subcontratação irregular para a prestação dos serviços, ou seja, a 
empresa não prestou os serviços contratados por meio de veículos próprios e com seus 
motoristas.  

Para a prestação dos serviços de transporte escolar, foram subcontratados veículos de 
pessoas físicas, que também eram responsáveis pelos motoristas, manutenção e 
abastecimento dos veículos.  

Com base nas entrevistas realizadas com proprietários e/ou motoristas dos roteiros 
previstos no contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa, para o exercício financeiro 
de 2017, 2018 e de janeiro a julho de 2019, observou-se que a execução de fato do 
contrato de prestação de serviço de transporte escolar e os seus maiores custos foram 
assumidos diretamente pelos subcontratados, sendo que a empresa Moviloc Locação 
de Automóveis Ltda., atuou no município como mera intermediadora dos referidos 
serviços. 

De todo o exposto, constatou-se que o transporte escolar foi indevidamente executado 
no Município de Fronteiras/PI nos exercícios financeiros de 2017, 2018 e janeiro a julho 
de 2019, uma vez que ficou evidenciada a subcontratação integral de todos os serviços 
contratados, de todas as rotas de transporte escolar do município, inexistindo um único 
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veículo de propriedade da empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. ou motorista 
funcionário da referida empresa executando, efetivamente, o serviço contratado com a 
Prefeitura. Esse fato caracteriza descumprimento ao disposto no art. 72 da Lei nº 
8.666/1993.  

A empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. subcontratou a totalidade dos 
serviços, repassando toda a execução a terceiros alheios ao contrato. Além do mais, 
como os custos reais da execução do contrato são inferiores aos contratados, essa 
diferença é repassada para a Administração Pública a título de “taxa de administração” 
do contrato, visto que a referida empresa funciona, de fato, como mera intermediária 
entre os terceiros e a Prefeitura, sem custos ou responsabilidades adicionais. Isto 
encarece o objeto contratado, caracterizando prática antieconômica. 

Segundo estipula a Lei nº 8.666/1993, art. 72 combinado com o art. 78, inciso VI, é 
vedado ao contratado subcontratar total ou parte dos serviços quando não admitidos 
no edital e no contrato, sendo motivo para a rescisão contratual. 

Além disso, na Decisão nº 420/2002-Plenário, o Tribunal de Contas da União – TCU 
deliberou que é ilegal e inconstitucional a subcontratação total, por contrariar os 
princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal), o princípio da supremacia do interesse público, o dever geral de licitar (art. 37, 
inciso XXI, da Constituição) e os art. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993. 

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de afastar a possibilidade da 
subcontratação total do objeto pactuado, conforme demonstrado na decisão a seguir, 
proferida em julgamento de Tomada de Contas Especial: 

[...] Quanto a esse aspecto, o MP/TCU ressaltou que o art. 78, inciso VI, da Lei 
8.666/93, ‘estabelece como causa de rescisão contratual a subcontratação de 
objeto ajustado com a Administração não admitida no contrato e no edital’. 
Anotou, também, que a subcontratação somente é possível, nos termos do 
art. 72 da citada lei, ‘até o limite admitido, em cada caso, pela Administração’. 
E mais: ‘A subcontratação integral do objeto ajustado desnatura o certame 
licitatório destinado à contratação inicial e é repudiada pelo TCU, nos termos 
da jurisprudência [...]’. 

O relator endossou as conclusões do MP/TCU, no sentido de que o gestor responsável 
por autorizar a referida subcontratação merecia ser apenado. O Tribunal, então, ao 
acolher sua proposta, decidiu aplicar ao responsável multa no art. 58, inciso II, no valor 
de R$ 5.000,00. Precedentes mencionados. Acórdãos 100/2004-TCU e 1748/2004-TCU, 
ambos do Plenário. (Acórdão nº 954/2012-Plenário, TC 006.095/2004-4, rel. Min. Ana 
Arraes, 25 de abril de 2012). 

Os serviços de transporte escolar foram efetivamente prestados por terceiros, utilizando 
seus próprios veículos. Essas pessoas prestaram os serviços, assumindo todos os custos 
para operacionalizá-los, e foram remunerados pela empresa contratada a um custo 
médio de 46,33% dos valores pagos pela prefeitura, havendo sobrepreço pela qualidade 
inferior dos serviços prestados e consequente superfaturamento dos serviços, no 
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percentual de 53,67%, correspondendo ao montante de R$ 799.499,79 dos recursos da 
Prefeitura, conforme detalhado na planilha a seguir: 

Tabela 01: Comparativo entre os valores que a Prefeitura remunerava a empresa 
Moviloc Locação de Automóveis Ltda., CNPJ 26.821.585/0001-02 e os valores 

destinados aos subcontratados. 
Exercício Transportadores* Moviloc Locação de Automóveis Ltda.** 

Fundeb Pnate Próprios Total Diferença 

2017 218.396,15 225.000,00 47.952,52 198.440,00 471.392,52 252.996,37 

2018 351.520,89 499.180,00 39.052,78 220.500,00 758.732,78 407.211,89 

2019 120.241,79 163.187,32 16.346,00 80.000,00 259.533,32 139.291,53 

Total 690.158,83 887.367,32 103.351,30 498.940,00 1.489.658,62 799.499,79 

Fonte: Planilhas do sistema SAGRES/TCE, Prestação de Contas do Fundeb – 2017 – 2018 – janeiro a julho 
de 2019, Prestação de Contas do Pnate-2017, 2018 e valores pagos até julho de 2019; Pregão Presencial 
nº 25/2017 e informações colhidas com os transportadores. 
 
*Remuneração dos transportadores - Valores calculados com base nas informações prestadas por 
transportadores e contratos firmados com a empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. 
**Faturamento da empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. constantes nos empenhos emitidos em 
favor da empresa e planilhas disponibilizadas pela Prefeitura. 
 

Constataram-se, portanto, irregularidades nos serviços de transporte escolar que não 
foram prestados conforme previsto na legislação, causando despesas superiores ao 
custo que efetivamente eles tiveram, tomando-se por base os valores destinados aos 
transportadores que arcaram com a prestação dos serviços, incluindo-se todos os 
insumos necessários para a execução dos mesmos. A empresa Moviloc Locação de 
Automóveis Ltda. não tinha capacidade operacional para prestar os serviços contratados 
pela Prefeitura de Fronteiras/PI. 

Considerando um superfaturamento em torno de 53,67% no geral, o dano ao erário 
especificamente com recursos do Pnate chegou ao montante de R$ 55.468,64 (53,67% 
de R$ 103.351,30) no período analisado. 
 

3. Utilização de veículos inadequados para o transporte de 
alunos. 

 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI contratou a empresa Moviloc – Locação de 
Automóveis - ME, nos exercícios financeiros de 2017 a 2019 por meio do Pregão 
Presencial nº 25/2017, com o objetivo de prestar os serviços de transporte escolar: 

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece 
em seu art. 4º, VIII, que: 

Art. 4º O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de: 
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[...]  

VIII – atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde [...] 

O art. 11º, VI, da mesma Lei, prevê também que: 

os Municípios incumbir-se-ão de:  

[...]  

VI – assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

Dessa forma, cabe ao Município prestar o adequado serviço de transporte escolar aos 
alunos da rede pública de ensino, como garantia de efetivo acesso ao ensino 
fundamental. 

A Lei n.º 10.880/2004 instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar para 
a prestação de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Municípios, com o 
objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos do ensino fundamental público, 
residentes em área rural. 

Por outro lado, a Lei nº 11.494/07, que regulamenta o Fundeb, dispõe em seu art. 21º 
que: 

os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos da complementação da 
União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações 
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a 
educação básica pública, em ações consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento do ensino para a educação básica [...].  

De acordo com o art. 70, VIII, da Lei nº 9.394/96, considerar-se-ão como de manutenção 
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as 
que se destinam à manutenção de programas de transporte escolar. 

Nesse sentido, o Município de Fronteiras/PI recebe recursos federais suplementares 
para a regular oferta do transporte escolar dos alunos do ensino público, o que não vem 
ocorrendo, conforme relatado a seguir. 

Constatou-se, em inspeção aos veículos utilizados no transporte de alunos da rede 
municipal de ensino, que há veículos que não apresentam condições adequadas ao 
transporte de alunos, uma vez que são veículos inadequados a esse tipo de transporte, 
pois não possuem bancos individuais com cintos de segurança e não atendem a outras 
exigências estabelecidas nos artigos 136 e 137 da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito 
Brasileiro da legislação conforme demonstrado a seguir:  

a) Ausência de registro como veículo de passageiros (art. 136, inciso I);  
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b) Não apresentação de inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança, afixada na parte interna do veículo, em local visível, da 
autorização para circular emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito, com 
inscrição da lotação permitida (inciso II, art. 136, em conjunto com o artigo 137); 

c) Ausência de pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de 
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, 
com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas (art. 136, inciso III); 

d) Ausência de cintos de segurança em número igual à lotação (art. 136, inciso VI) e/ou 
outras inadequações. 

Alguns desses veículos não foram apresentados para inspeção, listados o quadro a 
seguir: 

Quadro 01: Relação dos veículos utilizados para os serviços de transporte de alunos 
no ano de 2019. 

Nº Modelo/Tipo Placa 

01 VW/KOMBI NXE-9154 

02 VW/KOMBI HWK-1529 

03 FIAT/DUCATO COMBINATO KHU-9070 

04 RENAUT/MASTER BUS/6DCI CSK-3512 

05 VW/VW 7905 C.E JPA-5783 

06 FIAT/DUCATO COMBINATO LSD-0013 

07 M.BENS/LO 708 EWQ-3756 

08 M. BENS/CAIO APACHESE 1U EXR-1836 

09 VW/KOBI JMD-8892 

10 FIAT/DUCATO MINI BUS HYA-6737 

11 VW/KOMBI GOL-0824 

12 VW/KOMBI ESCOLAR LVM-8468 

13 VW/KOMBI JRM-0764 

14 FIAT/DUCATO CO CIRILO A2 LWE-3499 

15 PEGOUT/BOXER FFBM 32 JUY-7804 

16 FIAT UNO MILLE FIRE FLEX LWD-6236 

17 FIAT UNO MILLE WAYE NUS-1266 

18 VW/KOMBI OVW-8136 

19 VW/KOMBI HYF-3222 

20 CITROEN/JUMPER M35 LH 2.3 PIE-2610 

21 FIAT/DUCATO MINI BUS EJH-7225 

22 FIAT/ PÁLIO FIRE HYP-7601 

Fonte: Planilha dos veículos, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, em resposta à 
Solicitação de Fiscalização Prévia, de 03.09.2019. 

Seguem os registros fotográficos relativos às irregularidades identificadas nos veículos 
inspecionados utilizados para a prestação dos serviços de transporte escolar da rede 
municipal: 
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NIP 1504, Fronteiras/PI,  17.09.2019 NIP 1504, Fronteiras/PI, 17.09.2019 

  
HYP 7601, Fronteiras/PI, 19.09.2019 NUS, Fronteiras/PI, 119.09.2019 

  
JPA 5783, Fronteiras/PI, 18.09.2019 JPA 5783, Fronteiras/PI, 18.09.2019 

  
LWA 6236, Fronteiras/PI, 19.09.2019 LWA 6236, Fronteiras/PI, 19.09.2019 
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No caso de gastos relacionados ao transporte de escolares, os serviços devem ser 
ofertados atendendo às exigências do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 136 a 138), 
principalmente e, também, às normas contidas nas Resoluções do FNDE sobre o tema.  

Nesse sentido, destaca-se abaixo a Resolução CD/FNDE 05/2015 que explicitam critério 
de elegibilidade de gastos no âmbito do Programa.  

Resolução CD/FNDE nº 5, de 28 de maio de 2015  

IV – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  

[...]  

Art. 14 Os recursos repassados à conta do PNATE destinar-se-ão a:  

[...]  

III – pagamento de serviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por 
parte do prestador de serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138, 
da Lei nº 9.503, de 1997, desde que utilizados para cobrir despesas realizadas 
na contratação de veículos adequados para o transporte de escolares, que 
estejam em conformidade com as disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro ou às Normas da Autoridade Marítima, assim como às eventuais 
legislações complementares no âmbito estadual, distrital e municipal. 

A ausência de equipamentos obrigatórios nos veículos que realizam o transporte escolar 
coloca em risco a segurança dos alunos transportados, além de caracterizar 
descumprimento de dispositivos constantes do Código de Trânsito Brasileiro.  

Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem determinado às Prefeituras 
que “mantenham os veículos utilizados no transporte escolar em plenas condições de 
trafegabilidade e de segurança, a teor das orientações do fabricante e dos dispositivos 
do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. º 9.503/1997)” (Acórdão nº 918/2009 – Plenário). 

A execução do serviço de transporte de escolares no município de Fronteiras/PI se deu 
por subcontratação total do objeto licitado.  

O TCU, sobre cessão de contratos e regularidade da execução, assim se posicionou:  

19. De outro lado, a gravidade dessas duas irregularidades [veículos 
impróprios e sublocação ilícita do objeto] justifica, a meu ver, a apenação dos 
gestores municipais com multa, na linha do que decidiu este Tribunal no já 
mencionado Acórdão 771/2013 - Plenário, ao se deparar com situação 
semelhante, em que a forma como os serviços de transporte foram prestados 
foi considerada como infração grave à lei e como evidente risco à segurança 
de crianças e adolescentes que fazem uso do serviço de transporte escolar 
municipal contratado com recursos públicos do Pnate. (Acórdão TCU 
3618/2013-1ª) 
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Diante do exposto, constatou-se que o município de Fronteiras/PI utiliza veículos 
inadequados (veículos de passeio) para o serviço de transporte escolar, contrariando o 
previsto no art. 136 da Lei n° 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. 

 

4. Documentação irregular dos condutores utilizados para o 
transporte de alunos. 

Quando da realização da inspeção física realizada em Fronteiras/PI, no período de 16 a 
20.09.2019, com o objetivo de verificar a efetiva prestação do serviço de transporte 
escolar para a comunidade local, foram solicitadas a relação dos veículos e motoristas.  

Assim sendo, a partir da relação apresentada pela Prefeitura dos veículos próprios e dos 
veículos terceirizados, bem como seus respectivos motoristas que prestam serviços para 
as comunidades visitadas pela equipe de fiscalização, foi verificada a situação de cada 
um desses condutores no tocante ao atendimento de requisitos expressos no Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB e em outros normativos.  

De acordo com a relação apresentada pela Prefeitura, cinco motoristas trabalham com 
os veículos próprios e 22 motoristas terceirizados. Dos 27 motoristas, 22 foram 
entrevistados, sendo: cinco motoristas dos veículos próprios e dezessete motoristas 
terceirizados. Constatou-se que dois condutores terceirizados, ou seja, 11,76% dos 
entrevistados, não possuíam a carteira de habilitação do tipo D, requisito obrigatório 
para demonstrar a aptidão dos motoristas à prestação do serviço de transporte escolar, 
conforme expresso no artigo 138 do CTB.  

A carteira de habilitação do tipo D não é o único requisito necessário para que o 
condutor de veículo de transporte escolar esteja apto a prestar tal serviço. Há outras 
exigências a serem atendidas pelos motoristas. Adiante, estão apresentadas outras 
obrigações, a serem acatadas quando da contratação desses condutores, tais como:  

a) Ter idade superior a vinte e um anos (fundamentação: inciso I do artigo 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro);  

b) Ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do Conselho 
Nacional de Trânsito – Contran (fundamentação: inciso V do artigo 138 do CTB 
combinado com Resolução nº 168/2004 do Contran);  

c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias durante os doze últimos meses.  

A habilitação na categoria D para o serviço de transporte escolar constitui-se em exceção 
à regra estabelecida no artigo 143 do citado Código, segundo a qual as categorias da 
carteira nacional de habilitação são estipuladas de acordo com a capacidade de cada 
veículo.  
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Por meio da realização de entrevistas, constatou-se que todos os motoristas 
contratados – inclusive os que possuíam a habilitação do tipo D – não haviam 
participado de curso especializado, regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.  

Assim sendo, constatou-se que os condutores de veículos contratados para a execução 
do transporte escolar de Fronteiras/PI não apresentam a qualificação técnica para 
exercer tal serviço. 

 

5. Ausência de documentos que comprovem a atuação da 
fiscalização do contrato de locação de transporte escolar. 

Foi solicitada a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, por intermédio da Solicitação de 
Fiscalização nº 201900253-03, informação acerca do responsável designado para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente do pregão presencial nº 
25/2017, com respectivo ato de designação do mesmo. Entretanto, não foram 
disponibilizados documentos que comprovassem o cumprimento do artigo 67 da Lei nº 
8.666/93.  

A fiscalização do contrato é importante para garantir que os serviços estão sendo 
prestados de maneira adequada, que os valores pagos estão de acordo com as 
condições estabelecidas e que os serviços prestados seguem as especificações e 
quantidades previstas no contrato. Além disso, falhas na execução do contrato podem 
ser detectadas pelos fiscais e corrigidas em tempo hábil, evitando possíveis prejuízos e 
interrupções nos serviços. 

Dessa forma, não foi possível confirmar a atuação efetiva da fiscalização do contrato, 
em virtude da não disponibilização do ato de designação formal, nem de relatórios de 
acompanhamento, portanto, descumprindo o Acórdão TCU nº 262/2006 - Plenário e art. 
67 da Lei nº 8.666/93, que assim determina: 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição. 

§1º o representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que  
for necessário à regularização das faltas ou defeitos  observados. 

Diante do exposto, considerando o que deve ser observado na execução contratual, em 
face das disposições contidas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, constatou-se ausência de 
fiscalização contratual.  
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CONCLUSÃO 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Pnate, 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: 

• Irregularidades na execução dos serviços de transporte escolar. 

• Utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos. 

• Documentação irregular dos condutores utilizados para o transporte de alunos. 

• Ausência de documentos que comprovem a atuação da fiscalização do contrato 
de locação de transporte escolar. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Por meio do Ofício nº 099/2019, datado de 13.11.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, apresentou as seguintes manifestações: 
 
Achado nº 2 — Irregularidades na execução dos serviços de transporte escolar. 
 
Manifestação da unidade examinada 

“[...] 

Quanto à subcontratação apontada por essa Controladoria, informa-se que, neste caso, 
a Administração Municipal se utilizou efetivamente dos serviços prestados sem que 
houvesse qualquer prejuízo para os cofres públicos, como se verifica nas notas fiscais e 
empenhos apresentados. Como já se disse, os serviços de transporte escolar 
efetivamente foram prestados sem que houvesse sobrepreço e muito menos dano ao 
erário. 

O art. 6° e o art. 216, da Constituição do Estado do Piauí, estabelecem que a educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O artigo 208, inciso VII, da Carta Magna; o art. 54, inciso VII, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA); o art. 4°, inciso VIII, da Lei n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes Básicas da 
Educação (LDB); e o art. 217, inciso XI, da Constituição do Estado do Piauí, dispõem que 
é dever do Estado com a educação, a garantia de transporte escolar aos alunos em todas 
as etapas da educação básica, constituindo sua falta, barreira intransponível ao exercício 
daquele direito constitucionalmente garantido. 

A Empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. subcontratou os serviços tendo em 
vista que não consta no edital e no contrato vedação neste sentido. Assim, a 
subcontratação apontada se deu de forma lícita, diante dos termos do contrato firmado 
com a Administração Municipal, após devidamente firmados os contratos com os 
subcontratados, bem assim realizadas as vistorias nos veículos, nos respectivos 
documentos e nas carteiras dos condutores. 

Quanto aos custos da execução do contrato, fica evidenciado Quanto aos custos da 
execução do contrato, fica evidenciado através dos contratos de subcontratação 
devidamente apresentados durante a auditoria que estes são suportados pela referida 
empresa licitada e parte pelos subcontratados, cada um com suas responsabilidades 
devidamente assumidas. Desse modo, tendo em vista que a empresa vencedora da 
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licitação, além de ter toda responsabilidade pela administração e fiscalização dos 
serviços prestados, é responsável pelo pagamento de todos os impostos suportados 
pelo contrato ora fiscalizado, torna-se justificável os valores que lhe são destinados. 

O custo médio apresentado no relatório de auditoria, data vênia, não condiz com a 
realidade praticada, tendo em vista que o custo da operacionalização não foi assumido 
em sua totalidade pelos subcontratados bem como que a fiscalização da execução dos 
serviços urbanos e rurais de difícil acesso, o pagamento de impostos e outros são 
devidamente suportados pela empresa Moviloc. 

Ademais, cumpre ressaltar que durante o período de execução do serviço prestado 
houve reajustes feitos apenas entre a empresa licitada e seus subcontratados. Isso 
porque, devido à péssima qualidade de acesso à zona rural, os veículos utilizados sofrem 
um desgaste maior, motivo pelo qual diversos subcontratados tiveram reajustes feitos 
por conta da empresa contratada, não havendo sobrepreço, como relatado pelo 
relatório, conforme demonstrado a seguir. 

Constata-se, portanto, que apesar da sublocação realizada pela empresa contratada e 
autorizada pelo poder público municipal, por falta de vedação no edital, a sua execução 
durante o período fiscalizado se deu sem reajuste contratual, mesmo a empresa 
suportando os reajustes feitos para os seus subcontratados, a fim de diminuir mais ainda 
esta diferença. Pode se verificar essa diferença na planilha de pagamento e repasse da 
última competência paga AGOSTO/2019, senão vejamos: 

ITEM   NOME 
TERCEIRIZADO 

Veículo CPF Banco nº Agência Conta VALOR DATA PG 

01 E. M. DA S. KOMBI ***.715.184-
** 

BB 1364-1 8069-1 R$ 3.160,79 11/10/2019 

01.1 F. A. P. 
DOS S. 

KOMBI ***.193.953-
** 

BB 1364-1 16126-8 R$ 2.977,80 11/10/2019 

02 N. A. de S. 
N. 

VAM ***.837.403-
** 

BB Poupa 1364-1 22626-2 R$ 4.500,00 11/10/2019 

03 R. S. S. VAM ***.089.873-
** 

BB poupa 1364-1 6994-9 R$ 2.271,06 11/10/2019 

04 A. A. N. VAM ***.671.203-
** 

BB 1364-1 9704-7 R$ 2.255,93 11/10/2019 

05 J. A. DA S. ÔNIBUS ***.183.533-
** 

BB poupa 1364-1 16026-1 R$ 2.240,00 11/10/2019 

05.1 V. M. DA 
S. 

VAM ***.230.428-
** 

BB poupa 1364-1 17815-2 R$ 2.457,18 11/10/2019 

06 F. D. P. ÔNIBUS ***.018.953-
** 

BB 1364-1 10885-5 R$ 3.202,80 11/10/2019 

07 F. J. M. VAM ***.188.353-
** 

BB poupa 1364-1 21967-3 R$ 2.654,80 11/10/2019 

07.1 A. R. G. KOMBI ***.330.958-
** 

BB 1364-1 19888-9 R$ 2.494,36 11/10/2019 

08 E. P. DE S. 
E.D. 

ÔNIBUS   BB 1364-1 23155-x R$ 4.400,00 11/10/2019 

09 A. B. DE O. VAM ***.399.968-
** 

CAIXA 3839-3 9589-5 R$ 5.317,00 11/10/2019 

L. A. N. VAM            BB 1364-1 17543-9 R$ 1.500,00 11/10/2019 

LOTE 2               

01 F. R. DE S. KOMBI ***.196.423-
** 

BB 1364-1 16698-7 R$ 3.568,00 11/10/2019 

02 H. J. V. A. VAM ***.884.663-
** 

BB 1364-1 10742-5 R$ 2.356,55 11/10/2019 

03 A. P. V. VEICULO ***.945.543-
** 

BB 1364-1 14002-3 R$ 2.767,60 11/10/2019 
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ITEM   NOME 
TERCEIRIZADO 

Veículo CPF Banco nº Agência Conta VALOR DATA PG 

04 S. M. P. VAM ***.405.503-
** 

BB 1364-1 22494-4 R$ 3.971,13 11/10/2019 

05 D. J. DA S. VAM ***.643.028-
** 

BB poupa 1364-1 32805-7 R$ 1.978,08 11/10/2019 

05.1 D. J. DA S. VAM ***.643.028-
** 

BB poupa 1364-1 510032805-
X 

R$ 3.484,00 11/10/2019 

06 A. G. DE A. VAM ***.482.893-
** 

CAIXA 3839-3 23958-3 R$ 3.470,88 11/10/2019 

07 J. N. A. VAM ***.042.753-
** 

BB 1364-1 7982-0 R$ 3.900,00 11/10/2019 

08 R. F. DE S. VAM ***.156.663-
** 

BB  3245-X 22895-8 R$ 3.114,80 11/10/2019 

LOTE 3               

01 D. G. M.  VAM ***.718.733-
** 

BB poupa 1364-1 6282-0 R$ 1.892,80 11/10/2019 

02 J. G. M. VAM ***.448.968-
** 

BB 1364-1 29997-9 R$ 1.892,80 11/10/2019 

     TOTAL R$ 
71.828,36 

 

 

OUTUBRO NOTAS FISCAIS 
DATA N° VALOR ISS 

08/10/2019 191008002 14.900,00 NÃO RETIDO 

08/10/2019 191008005 51.666,66 NÃO RETIDO 

08/10/2019 191008004 23.000,00 NÃO RETIDO 

08/10/2019 191008003 200 NÃO RETIDO 

  89.766,66  

EMPENHO PELA PREFEITURA 
09/10/2019 EMPENHO 14.900,00 

09/10/2019 EMPENHO 51.666,66 

09/10/2019 EMPENHO 23.000,00 

09/10/2019 EMPENHO 200 

TOTAL 89.766,66 

 

RECEBIDO NA CONTA 
10/10/2019 BB 23.000,00 

10/10/2019 BB 200,00 

10/10/2019 BB 14.900,00 

10/10/2019 BB 51.666,66 

TOTAL 89.766,66 

 

PAGAMENTO AOS MOTORISTAS 
11/10/2019 BB 71.828,36 

 

DIFERENÇA ENTRE RECBIDO E PAGO 
RECEBIDO PREFEITURA 89.766,66 

PAGO AOS MOTORISTAS 71.828,36 

IMPOSTOS 10% 8.976,67 

DIFERENÇA 10,00% 

Cumpre demonstrar, assim, os verdadeiros valores recebidos pela empresa Moviloc, os 
valores pagos em razão da subcontratação (comprovantes em anexo) e os encargos 
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tributários (pagos até julho de 2019) a fim de se demonstrar que inexiste o dano ao 
erário apontado por essa controladoria, senão vejamos: 

EXERCÍCIO VALORES 
RECEBIDOS 
PELA 
PREFEITURA 
DE ACORDO 
COM 
EMPENHOS 

VALORES REAIS 
RECEBIDOS 
PELA MOVILOC 

VALORES 
PAGOS AOS 
MOTORISTAS 

IMPOSTOS TOTAL DE 
SAÍDAS MOT + 
IMP 

DIFERENÇA 

2017 R$ 471.392,52 R$ 464.440,00 R$ 317.788,04 R$ 46.444,00 R$ 364.232,04 21,57% 

2018 R$ 501.733,78 R$ 501.190,14 R$ 444.523,90 R$ 50.119,14 R$ 494.643,04 1,30% 

2019 R$ 179.533,32 R$ 179.533,32 R$ 143.656,72 R$ 17.953,33 R$ 161.610,05 9,98% 

Contudo, ainda, que o valor pago à contratada seja um valor bruto, deve-se levar em 
consideração todas suas deduções para que a operacionalização do contrato seja feita 
de forma regular, pois há o pagamento no importe de 10% (dez por cento) de imposto 
do total do valor da nota fiscal referente ao ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, bem como 75% 
(setenta e cinco por cento) mínimo aos subcontratados, ou seja, após as deduções ter-
se-ia um valor líquido que fica com a empresa para suas despesas operacionais de 
execução do contrato, além da administração do contrato, como escritório, 
computador, impressora, funcionário administrativo com carteira assinada, o que pode 
ser verificado em consulta a órgãos do governo e pagamentos de GFIP, atendendo 
perfeitamente ao princípio da economicidade, razoabilidade e legalidade. 

[...] 

Diante do que até aqui se argumentou e comprovou, é preciso que se diga que para a 
configuração do ato ímprobo e, consequentemente, a condenação do agente 
político/público no ressarcimento de dano ao erário, é mister que haja comprovação 
cabal de que este praticou ato desonesto, imoral, agiu com má-fé, dolo ou até mesmo 
culpa. No entanto, nada disso restou comprovado nesta inspeção porque, vale-repisar, 
não aconteceu. 

Nesse sentido, vejamos o posicionamento da jurisprudência pátria: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DE DESONESTIDADE, 
IMORALIDADE E MÁ-FE. NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO (ART. 10 
DA LEI 8.429/92). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOLO E MÁ-FÉ DO AGENTE. 
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA 
DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I - a Lei de 
Improbidade visa punir o agente público desonesto, devasso, não o inábil. 
Isso significa dizer que para este seja considerado réu em ação de 
improbidade administrativa, necessária a constatação da desonestidade e 
da imoralidade, antítese da boa-fé, além dos demais elementos que 
tipificam o delito, senão o fato será atípico. II - A aplicação das penalidades 
previstas no art. 12 da Lei 8.429/92 exige que o magistrado considere, no 
caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito 
patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no 
parágrafo único do referido artigo). [...] 7. Provimento parcial dos recursos 
especiais, tão-somente para readequar as sanções impostas aos 
recorrentes. (REsp 875.425/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 11/02/2009). III – No entendimento 
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da Corte Superior nem todo ato irregular ou ilegal é capaz de configurar ato 
de improbidade, pois deve existir, para que se amoldem às hipóteses 
estatuídas nos arts. 10 e 12 da Lei 8.429/92, a efetiva ocorrência de dano ao 
erário; e, para aquelas constantes no art. 11, a prova do dolo e má-fé, assim 
como também a ocorrência de ato desonesto ou imoral no trato da coisa 
pública, não podendo, então, a lei em questão ser aplicada ao gestor sem 
habilidade ou preparo, mas ao desonesto e corrupto. Precedentes. IV - 
Sentença de 1º grau que não merece reparos. V – Remessa improvida.” (TJ-
MA - REEX: 0513412013 MA 0000022-75.2010.8.10.0124, Relator: MARIA 
DAS GRAÇAS DE CASTRO DUARTE MENDES, Data de Julgamento: 30/03/2015, 
QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2015) 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CONTRATAÇÃO DIRETA 
– AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO MATERIAL AO ERÁRIO 
OU SUPERFATURAMENTO – NECESSIDADE DE PROVA AINDA QUE INDICIÁRIA. 
1. A indisponibilidade de bens pressupõe a existência de prova, ainda que 
indiciária, de prejuízo material ao erário. Há dano material quando a obra ou 
os serviços não são prestados, ou quando são prestados em desacordo com 
o contratado, mas ainda assim remunerados como se tivessem sido 
prestados. Ou quando houve superfaturamento em comparação aos preços 
praticados no mercado. O valor do contrato por si só, se a obra ou o serviço 
foi prestado e não há prova de superfaturamento, é contraprestação devida 
pelo contratante e não prejuízo ao erário. 2. É a lesão patrimonial ao erário 
ou o enriquecimento ilícito – e não o ato de improbidade em si considerado 
– que justifica a decretação da indisponibilidade dos bens do agente (artigos 
7º, 9º e 10, da Lei nº 8.429/92). 3. Falta de plausibilidade do direito invocado 
pela ausência de prova, ainda que indiciária, de dano ao patrimônio público 
ou enriquecimento ilícito do agente. Indeferimento da indisponibilidade de 
bens. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.” TJ-SP - AI: 
21761013320158260000 SP 2176101- 33.2015.8.26.0000, Relator: Décio 
Notarangeli, Data de Julgamento: 11/11/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 
Data de Publicação: 12/11/2015) 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DANOS AO 
ERÁRIO. LICITAÇÃO IRREGULAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 
PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A existência de irregularidade 
em licitação enseja vício passível de anulação do procedimento. - 
Entretanto, descabe se pronunciar a nulidade do contrato administrativo já 
extinto pelo cumprimento se ausente prova de má-fé do contratado e de 
prejuízos patrimoniais ao erário. - Para que o administrador seja condenado 
a ressarcir o valor da despesa deve haver prova de dano material ao erário, 
o que não ocorreu no caso. - Preliminar rejeitada. Sentença confirmada no 
reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado.” (TJ-MG - AC: 
10024031430903001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 
27/03/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
02/04/2014) 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-
PRESIDENTE DO CREA/AP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO ART. 12, 
INCISOS I E II. FALTA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO ÀS PENAS DO INCISO III. 
NECESSIDADE DE PROVA DE DANOS AO ERÁRIO. IMPOSSIBLIDADE DE 
CONDENAÇÃO COM BASE EM DANO PROVÁVEL. DESVIO DE RECURSOS NÃO 
DEMOSTRADO. 1. É imprescindível, para que se configure o dever do agente 
público de indenizar o patrimônio público, a ocorrência de dano real, isto é, 
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aquele comprovado. 2. Os limites da lide são postos na inicial. É evidente que 
os atos de improbidade que importam lesão ao erário são simultaneamente 
atos que violam princípios da administração pública, contudo, o Ministério 
Público deveria ter postulado pedido de reserva subsidiário previsto no art. 
11 da Lei 8.429/92. 3. O único fato demonstrado foi de meros erros 
administrativos, sem qualquer desvio de recursos. 4. Apelação desprovida.” 
(TRF-1 - AC: 2540 AP 0002540-53.2009.4.01.3100, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 30/08/2011, QUARTA 
TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.78 de 12/09/2011) 

"O elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade 
administrativa, sendo certo, ainda, que a tipificação da lesão ao patrimônio 
público (art. 10, caput, da  Lei 8429/92) exige a prova de sua ocorrência, 
mercê da impossibilidade de condenação ao ressarcimento ao erário de 
dano hipotético ou presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/SP, 
primeira turma, DJe 06/08/2009; REsp 939142/RJ, primeira turma, DJe 
10/04/2008; REsp 678.115/RS, primeira turma, DJ 29/11/2007; REsp 
285.305/DF, primeira turma; DJ 13/12/2007; e REsp 714.935/PR, segunda 
turma, DJ 08/05/2006." (REsp n.º 939118/SP, 1ª T/STJ, rel. Min. Luiz Fux, DJ 
15/02/2011, ementa parcial) 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO CELEBRADO COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE 
LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE I - No caso em exame, tendo o 
impetrante prestado os serviços contratados pela Administração Pública, 
ainda que sem a realização da necessária licitação pública, impõe-se a 
contraprestação pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da 
Administração, caracterizando-se, assim, abusiva qualquer medida que 
imponha o dever do impetrante ressarcir os cofres públicos, na espécie. II - 
Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada.” (TRF-1 - REO: 
539346720124013400 DF 0053934-67.2012.4.01.3400, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 
20/11/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.42 de 
27/11/2013) 

Consultando a base de precedentes do Tribunal de Contas da União, verifica-se a 
existência de julgados que também respaldam esta conclusão. Em alguns casos, ante a 
ausência de prejuízo, afastou-se completamente a irregularidade. Senão observe-se: 

“Acórdão 93/1997 - Plenário 

Ementa 

Tomada de Contas Especial. Convênio. SDR/PR. Prefeitura Municipal de 
Cornélio Procópio PR. Possível superfaturamento de preços, em contrato 
objetivando a perfuração de poços artesianos. Verificação de 
subcontratação total do objeto licitado contrariando o edital e o contrato. 
Alegações de defesa rejeitadas. Comprovação de que os preços estão 
abaixo dos praticados no mercado. Ausência de danos ao erário. Alcance 
do objeto pactuado. Contas regulares com ressalva. Alertar a prefeitura 
sobre a necessidade de utilização de licitação quando da utilização de 
recursos federais.” 

“Acórdão 367/2003 - Plenário 
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Sumário 

Pedido de Reexame do Acórdão 292/2001 - Plenário. Serviços realizados sem 
cobertura contratual. Ausência de dano ao erário e de má-fé. Inexistência 
de nexo de causalidade entre a conduta do responsável e o resultado ilícito. 
Interesse público atendido. Conhecimento e provimento do recurso. 
Alteração parcial do Acórdão recorrido. Ciência ao interessado.” 

“Acórdão 1.432/2009-TCU – Plenário 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE .(...). NÃO 
CONFIGURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. (...). DECLARAÇÃO 
DE INIDONEIDADE. INABILITAÇÃO DE RESPONSÁVEIS PARA EXERCÍCIO DE 
CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) 1. A constatação de ocorrência de 
irregularidade à licitação, mas que não configurou, no entanto, dano ao 
Erário, não enseja a condenação dos responsáveis em débito. Possibilita, 
entretanto, o julgamento pela irregularidade das contas do gestor e demais 
agentes públicos envolvidos, com aplicação de multa a esses responsáveis. 
(...)(destaques acrescidos)” 

Portanto, no presente caso, mais uma vez, o que se pode constatar é que a 
administração do município de Fronteiras, PI, ao gerir os recursos recebidos através do 
FUNDEB e PNATE, especificamente, com relação aos gastos com transporte escolar e 
aquisição de combustíveis, sempre agiu com boa-fé no trato com a coisa pública. Não 
houve desvio de recursos e muito menos ato realizado com má-fé pelos gestores 
municipais. As pequenas questões levantadas foram devidamente esclarecidas e 
observa-se que não ocasionaram prejuízo ao erário, merecendo, pois, o devido 
acolhimento.” 

Análise da equipe de auditoria 
 

Não obstante as justificativas apresentadas pelo gestor, devidamente analisadas, estas 
são insuficientes para elidir as irregularidades, em face aos seguintes motivos: 

De acordo com o art. 72, combinado com o art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93, a 
subcontratação do objeto da licitação deve ser tratada como exceção, de tal modo que 
a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU só tem admitido, em regra, a 
subcontratação parcial e, ainda assim, quando não se mostrar viável sob a ótica técnico-
econômica a execução integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha 
havido autorização formal do ente contratante. A subcontratação total dos serviços, 
contudo, é ilegal, conforme jurisprudência do TCU.  

“(...) é ilegal e inconstitucional a sub-rogação ou subcontratação total do 
contrato administrativo, uma vez que esse arranjo afronta os princípios 
constitucionais da moralidade e da eficiência (art.37, „caput‟, da Constituição 
Federal), o princípio da supremacia do interesse público, o dever legal de 
licitar (art. 37, XXI, da CF/88) e os artigos. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 
8.666/93. ” Decisão TCU nº 420/2002.  
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Observe-se que, com base nesses pressupostos da Lei nº 8666/93, o TCU não tem 
considerado legal a subcontratação integral em serviços de transporte escolar, ficando 
claro que, nessa hipótese, a diferença entre o valor pago ao contratado e o valor 
recebido pelos subcontratados se trata de superfaturamento/sobrepreço (Acórdão nº 
1.151/2011 – 2ª Câmara, Acórdão nº 3.378/2012 – Plenário, Acórdão nº 1464/2014 – 
Plenário, Acordão nº 4067/2015 – 1ª Câmara e Acordão nº 1129/2017 – 1ª Câmara, 
entre outros). 

Ou seja, o entendimento do TCU é pela impossibilidade desse tipo de subcontratação 
total do objeto, conforme claramente descrito no trecho transcrito abaixo do 
Informativo de Licitação e Contratos TCU nº 200 de 2014: 

“3. A subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação 
de interposto entre a Administração Pública contratante e a empresa 
efetivamente executora (subcontratada), é irregularidade ensejadora de 
débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos pela 
empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral. 
Acórdão 1464/2014-Plenário, TC 034.039/2011-2, relator Ministro-Substituto 
André Luís de Carvalho, 4.6.2014. ” 

A empresa figurou como mero interposto entre a administração pública contratante e 
os reais prestadores de serviços de transporte (subcontratados), situação que configura 
irregularidade de débito, o qual corresponde à diferença entre os pagamentos recebidos 
pela empresa contratada e os valores por ela pagos na subcontratação integral, nos 
termos dos acórdãos 1464/2014-TCU-Plenário. 

 
 
 
Achado nº 3 — Utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos. 
 
Manifestação da unidade examinada 

“[...] 

Quanto aos veículos utilizados para a prestação do serviço de transporte escolar, 
informa-se que durante a inspeção feita nestes pela Secretaria de Educação juntamente 
com empresa contratada, verificou-se que os requisitos eram atendidos. Porém, 
durante a prestação de serviços os veículos são depredados pelos alunos, situação que 
levou o município a contratar monitores escolares para atuarem dentro do transporte 
escolar a fim evitar tal ato. No entanto, a municipalidade se compromete, ainda, a 
corrigir as falhas persistentes. 

Urge esclarecer que os veículos de passeio são utilizados em razão da dificuldade 
geográfica de atender as zonas que são de difícil acesso em que os veículos maiores, 
devido ao tamanho e condições de acesso da estrada bem como da quantidade 
insuficiente de alunos, não conseguem atender. 

[...]” 
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Análise da equipe de auditoria 
 

O Programa Nacional de Transporte Escolar de acordo com a Lei n° 10.880/04 e com a 
resolução DC/FNDE/MEC n°05/2015, consiste na transferência de recursos financeiros 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para custear a oferta de transporte 
escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural. 

Em que pese as peculiaridades geográficas do município, isso não pode se sobrepor às 
condições mínimas de qualidade e segurança e mesmo ao que determina a lei no que se 
refere ao transporte de estudantes.  

A justificativa apresentada pelo Gestor não o isenta da responsabilidade de gerir a coisa 
pública amparado pelo princípio da legalidade, ao qual toda a Administração Pública 
deve se submeter, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. 

A constatação da existência de veículos inadequados ao transporte escolar, com 
oferecimento de risco aos alunos, revela fragilidade da fiscalização por parte da 
contratante. De acordo com o inciso II do artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro os 
veículos destinados ao transporte de alunos devem ser submetidos a inspeção semestral 
para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança.  

Ademais, a empresa não prestou os serviços por meio de veículos próprios, com seus 
motoristas, para a prestação dos serviços contratados.  

Para a prestação dos serviços de transporte escolar, foram subcontratados veículos de 
pessoas físicas, que também eram responsáveis pelos motoristas, manutenção e 
abastecimento dos veículos.  

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de afastar a possibilidade da 
subcontratação total do objeto pactuado, conforme demonstrado na decisão a seguir, 
proferida em julgamento de Tomada de Contas Especial: 

“[...] Quanto a esse aspecto, o MP/TCU ressaltou que o art. 78, inciso VI, da 
Lei 8.666/93, ‘estabelece como causa de rescisão contratual a subcontratação 
de objeto ajustado com a Administração não admitida no contrato e no 
edital’. Anotou, também, que a subcontratação somente é possível, nos 
termos do art. 72 da citada lei, ‘até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração’. E mais: ‘A subcontratação integral do objeto ajustado 
desnatura o certame licitatório destinado à contratação inicial e é repudiada 
pelo TCU, nos termos da jurisprudência [...]’. 

O relator endossou as conclusões do MP/TCU, no sentido de que o gestor 
responsável por autorizar a referida subcontratação merecia ser apenado. O 
Tribunal, então, ao acolher sua proposta, decidiu aplicar ao responsável multa 
no art. 58, inciso II, no valor de R$ 5.000,00. Precedentes mencionados. 
Acórdãos 100/2004-TCU e 1748/2004-TCU, ambos do Plenário.” (Acórdão nº 
954/2012-Plenário, TC 006.095/2004-4, rel. Min. Ana Arraes, 25 de abril de 
2012). 

O TCU, sobre cessão de contratos e regularidade da execução, assim se posicionou:  

“19. De outro lado, a gravidade dessas duas irregularidades [veículos 
impróprios e sublocação ilícita do objeto] justifica, a meu ver, a apenação 
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dos gestores municipais com multa, na linha do que decidiu este Tribunal no 
já mencionado Acórdão 771/2013 - Plenário, ao se deparar com situação 
semelhante, em que a forma como os serviços de transporte foram 
prestados foi considerada como infração grave à lei e como evidente risco à 
segurança de crianças e adolescentes que fazem uso do serviço de 
transporte escolar municipal contratado com recursos públicos do Pnate.” 
(Acórdão TCU 3618/2013-1ª). 

 
Achado nº 4 — Documentação irregular dos condutores utilizados para o transporte 
de alunos. 
 
Manifestação da unidade examinada 
Não houve manifestação da unidade examinada para o achado de nº 4. 

 

Análise da equipe de auditoria 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise da equipe de auditoria sobre o achado consta registrado acima, no 
achado nº 4. 

 

Achado nº 5 — Ausência de documentos que comprovem a atuação da fiscalização do 
contrato de locação de transporte escolar. 
 
Manifestação da unidade examinada 
Não houve manifestação da unidade examinada para o achado de nº 5. 

 
Análise da equipe de auditoria 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos 
fatos, a análise da equipe de auditoria sobre o achado consta registrado acima, no 
achado nº 5. 
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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 
 

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) nos exercícios de 2017, 2018 e no período de 

janeiro a junho de 2019,  para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). 

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, inspeções físicas, entrevistas, aplicação 

de questionários, observações diretas, circularizações e pesquisas em sistemas 

informatizados. 

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 524.633,60, referente aos 

exercícios financeiros de 2017, 2018 e ao período de janeiro a junho de 2019 para 

execução do programa. 

Importa destacar que no exercício financeiro de 2017 o FNDE transferiu para o 

município, no âmbito do Pnae, a importância de R$ 231.453,60, no exercício de 2018, o 

montante de R$ 206.690,00 e no período de janeiro a junho de 2019, foram transferidos 

R$ 86.490,00 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae. 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), também conhecido por merenda 
escolar, é coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada ao Ministério da Educação, e disciplinado pela Lei 11.947, de 
16.06.2009. De acordo com o art. 4º desta lei, o objetivo do programa é “contribuir para 
o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 
escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações 
de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período letivo”.  

Os recursos são repassados automaticamente e em até dez parcelas pelo FNDE aos 
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às escolas federais (entidades executoras). 
Possuem caráter complementar aos recursos que devem ser aportados por essas 
entidades para a execução do programa. As transferências são efetivadas sem a 
necessidade de formalização de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante 
depósito em conta específica.  

Para serem utilizados, os recursos devem ser incluídos nos orçamentos das entidades 
executoras e aplicados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. Para 
operacionalização do programa, existem as seguintes formas de gestão: centralizada, 
descentralizada, com a participação de empresas do ramo de alimentação ou mista. No 
primeiro caso, a entidade executora compra e distribui os gêneros alimentícios; no 
segundo, transfere os recursos financeiros recebidos para as escolas que se 
responsabilizam pelas compras; no terceiro, contrata uma empresa para fornecer a 
refeição, sendo que, nesse caso, a entidade executora deve proceder à compra dos 
alimentos e repassar à empresa para confecção e distribuição; por último, a execução 
mista ocorre quando no município ou no estado acontecem duas ou três formas de 
gestão ao mesmo tempo. No município de Fronteiras/PI, adota-se a forma de gestão 
centralizada. 

A coordenação das ações de alimentação escolar é atribuição de um nutricionista 
habilitado que é o responsável técnico pela alimentação escolar. Deve ser 
obrigatoriamente vinculado ao setor de alimentação escolar da entidade executora e 
cadastrado no FNDE.  Ele, juntamente com os demais nutricionistas vinculados ao setor, 
deve elaborar os cardápios utilizando-se de gêneros alimentícios básicos e respeitando 
as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar das 
localidades. Com base nesses cardápios, são planejadas as compras dos gêneros 
alimentícios, no âmbito do Pnae. 
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No município de Fronteiras/PI, a Secretaria Municipal de Educação é a responsável pela 
operacionalização do programa. Com base no planejamento das compras, a secretaria 
propõe a realização de procedimento licitatório para contratação de fornecedores, 
ordinariamente por meio de pregão.  

Os produtos adquiridos para a clientela do Pnae devem ser submetidos ao controle de 
qualidade desde sua aquisição, transporte, estocagem, preparo e manuseio até o seu 
consumo. Testes de aceitabilidade devem ser aplicados nos alunos, sob planejamento e 
coordenação de nutricionista, sempre que ocorrer introdução de alimento novo ou para 
avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. 

Uma particularidade do programa é que, do total dos recursos repassados pelo FNDE, 
no mínimo 30% deve ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, por meio de 
chamada pública. Pode a licitação ser dispensada desde que os preços sejam 
compatíveis com os vigentes no mercado local e os alimentos atendam às exigências do 
controle de qualidade. Esse percentual não precisa ser observado desde que presente a 
impossibilidade de emissão de documento fiscal correspondente ou a inviabilidade de 
fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios ou, ainda, a inadequação das 
condições higiênico-sanitárias de fornecimento.  

O controle social dos recursos do Pnae é feito pelo Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE), órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 
assessoramento. Deve ser instituído pelo Estado, Distrito Federal ou Município e é 
composto de representantes do executivo, das entidades de trabalhadores da educação 
e de discentes, de pais de alunos e de entidades civis organizadas. O CAE possui as 
seguintes atribuições: acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes da 
alimentação escolar; acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à 
alimentação escolar; zelar pela qualidade dos alimentos, em especial quanto às 
condições de higiene e aceitabilidade dos cardápios oferecidos; receber o relatório 
anual de gestão do Pnae e emitir parecer conclusivo a respeito, aprovando ou não a 
execução do Programa.  

A entidade executora possui a atribuição de elaborar a prestação de contas e remetê-la 
ao CAE, até 15 de fevereiro do exercício subsequente ao repasse. A prestação de contas 
consiste na comprovação da execução da totalidade dos recursos recebidos em cada 
exercício pela entidade, acrescida de saldos de exercícios anteriores e dos rendimentos 
de aplicações financeiras auferidos. O CAE, ao apreciá-la, registrará o resultado da 
análise em ata e emitirá parecer conclusivo acerca da aprovação ou não da execução do 
programa.  

A fiscalização da aplicação dos recursos financeiros relativos ao Pnae compete ao FNDE, 
aos órgãos de controle interno do Poder Executivo, ao TCU e ao CAE, em conjunto com 
os demais entes responsáveis pelos sistemas de ensino e pelo controle dos gastos 
públicos federal, estadual e municipal, mediante auditorias, inspeções e análise de 
processos que originaram a prestação de contas. 
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Parte 2 – Gestor Local 
 

1. Falta de comprovação da utilização, na alimentação escolar, 
de 588 quilos de frango congelado, no valor de R$ 3.306,60 e de 
222,90 quilos de linguiça calabresa, no valor de  2.944,24, 
totalizando 6.250,84. 

A Secretaria de Educação do Município de Fronteiras-PI controla a distribuição de 
gêneros alimentícios utilizados na merenda escolar nas unidades escolares do município 
através de relações de gêneros alimentícios, recebidos em cada uma das unidades 
escolares ou em almoxarifado, assinadas pelo “responsável pela merenda escolar”. 

Em atendimento à Solicitação de Fiscalização Prévia de 03.09.2019, a Prefeitura 
Municipal apresentou as prestações de contas do Pnae do período de 2017 a junho de 
2019, onde constam as seguintes notas fiscais relativas ao faturamento de 6.959 quilos 
de frango e de 1.373 quilos de linguiça calabresa, acondicionados em embalagens de 
quilo, adquiridos junto à empresa Supermercado São Lucas – Geralda Maria de Carvalho 
e Silva, CNPJ nº 63.328.181/0001-08 , conforme a tabela a seguir: 

Tabela 01: frango congelado e linguiça calabresa adquiridos no período de janeiro de 
2017 a junho de 2019 da empresa Supermercado São Lucas – Geralda Maria de 

Carvalho e Silva, CNPJ nº 63.328.181/0001-08. 
Item Unidade quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Frango 
congelado 

kg 31 7,67 237,77 12811 28/03/2017 

Frango 
congelado 

kg 21 7,67 161,07 13194 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 45 7,67 345,15 13197 10/06/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13205 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 49 7,67 375,83 13202 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13191 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13206 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 45 7,67 345,15 13198 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 49 7,67 375,83 13201 10/05/2017 
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Item Unidade quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13192 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 29 7,67 222,43 13960 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 45 7,67 345,15 13944 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 45 7,67 345,15 13945 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 29 7,67 222,43 13945 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 29 7,67 222,43 13961 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13948 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13956 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 49 7,67 375,83 13952 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13957 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 49 7,67 375,83 13953 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 13949 12/07/2017 

Frango 
congelado 

kg 398 7,67 3052,66 13170 10/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 42 7,67 322,14 14327 16/08/2017 

Frango 
congelado 

kg 29 7,67 222,43 14975 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 29 7,67 222,43 14976 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 45 7,67 345,15 14979 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 32 7,67 245,44 14990 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 49 7,67 375,83 14983 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 14987 10/10/2017 
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Item Unidade quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Frango 
congelado 

kg 45 7,67 345,15 14980 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 30 7,67 230,10 14988 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 49 7,67 375,83 14984 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 34 7,67 260,78 14992 10/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 64 7,67 490,88 15771 14/12/2017 

Frango 
congelado 

kg 46 7,67 352,82 15768 14/12/2017 

Frango 
congelado 

kg 21 7,67 161,07 15772 14/12/2017 

Frango 
congelado 

kg 37 7,67 283,79 15775 14/12/2017 

Subtotal:  1735  13.307,45   

Frango 
congelado 

kg 195 4,40 858,00 17031 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 195 4,40 858,00 17032 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 195 4,40 858,00 17033 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 120 4,40 528,00 17025 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 17027 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 17028 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 117 4,40 514,80 17019 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 117 4,40 514,80 17020 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 195 4,40 858,00 17034 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 120 4,40 528,00 17024 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 17029 01/06/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 17030 01/06/2018 



 

11 
 

Item Unidade quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Frango 
congelado 

kg 63 4,40 277,20 18265 28/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 3 4,40 13,20 18267 28/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 47 4,40 206,80 18261 28/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 605 4,40 2662,00 18240 27/082018 

Frango 
congelado 

kg 63 4,40 277,20 18242 27/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 3 4,40 13,20 18244 27/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 201 4,40 884,40 18263 28/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 47 4,40 206,80 18238 27/08/2018 

Frango 
congelado 

kg 117 4,40 514,80 18403 06/09/2018 

Frango 
congelado 

kg 201 4,40 884,40 18401 06/09/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 18405 06/09/2018 

Frango 
congelado 

kg 47 4,40 206,80 18399 06/09/2018 

Frango 
congelado 

kg 47 4,40 206,80 19035 06/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 201 4,40 884,40 19037 05/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 19041 05/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 117 4,40 514,80 19039 05/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 270 4,40 1188,00 19395 26/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 47 4,40 206,80 19392 26/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 19399 26/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 48 4,40 211,20 19397 26/11/2018 
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Item Unidade quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Frango 
congelado 

kg 10 4,40 44,00 19521 04/12/2018 

Frango 
congelado 

kg 270 4,40 1188,00 19517 04/12/2018 

Frango 
congelado 

kg 47 4,40 206,80 19515 04/12/2018 

Frango 
congelado 

 3778  16.623,20   

Frango 
congelado 

kg 59 5,97 352,23 20374 13.03.2019 

Frango 
congelado 

kg 44 5,97 262,68 20376 13.03.2019 

Frango 
congelado 

kg 120 5,97 716,40 20378 13.03.2019 

Frango 
congelado 

kg 2 5,97 11,94 20560 29.03.2019 

Frango 
congelado 

kg 59 5,97 352,23 20562 29.03.2019 

Frango 
congelado 

kg 120 5,97 716,40 20566 29.03.2019 

Frango 
congelado 

kg 682 5,97 4071,54 20626 04.04.2019 

Frango 
congelado 

kg 5 5,97 29,85 21445 30.05.2019 

Frango 
congelado 

Kg 81 5,97 483,57 21447 30.05.2019 

Frango 
congelado 

Kg 240 5,97 1432,80 21449 30.05.2019 

Frango 
congelado 

kg 34 5,97 202,98 21443 30.05.2019 

Subtotal:  1446  8.632,62   

Valor total:  6959,00     

Linguiça 
calabresa 

Kg 19 17,50 332,69 12811 28/03/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 27 17,50 472,77 12816 28/03/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 12 17,50 210,12 13194 10/05/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 19 17,50 332,69 13205 10/05/2017 



 

13 
 

Item Unidade quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Linguiça 
calabresa 

Kg 32 17,50 560,32 13202 10/05/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 19 17,50 332,69 13206 10/05/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 32 17,50 560,32 13201 10/05/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 9 17,50 157,59 13960 12/07/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 9 17,50 157,59 13961 12/07/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 19 17,50 332,69 13948 12/07/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 32 17,50 560,32 13952 12/07/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 32 17,50 560,32 13953 12/07/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 19 17,50 332,69 13949 12/07/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 156 17,50 2731,56 13170 10/05/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 9 17,50 157,59 14975 10/10/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 9 17,50 157,59 14976 10/10/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 20 17,50 350,20 14990 10/10/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 32 17,50 560,32 14983 10/10/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 32 17,50 560,32 14984 10/10/2017 

Linguiça 
calabresa 

Kg 20 17,50 350,20 14992 10/10/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 40 17,50 700,40 15771 14/12/2017 

Linguiça 
calabresa 

kg 11 17,50 192,61 15772 14/12/2017 

Subtotal:  609  10.663,59   

Linguiça 
calabresa 

Kg 40 9,78 391,20 17031 01/06/2018 

Linguiça 
calabresa 

kg 40 9,78 391,20 17032 01/06/2018 
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Item Unidade quantidade Valor 
unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

Nº da Nota 
Fiscal 

Data da 
nota fiscal 

Linguiça 
calabresa 

kg 40 9,78 391,20 17033 01/06/2018 

Linguiça 
calabresa 

Kg 40 9,78 391,20 17034 01/06/2018 

Linguiça 
calabresa 

kg 5 9,78 48,90 18267 28/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

kg 221 9,78 2161,38 18240 27/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

Kg 5 9,78 48,90 18244 27/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

kg 42 9,78 410,76 18263 28/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

kg 42 9,78 410,76 18401 06/09/2018 

Linguiça 
calabresa 

kg 42 9,78 410,76 19037 05/11/2018 

Subtotal:  517  5.056,26   

Linguiça 
calabresa 

Kg 40 12,20 488,00 20378 13.03.2019 

Linguiça 
calabresa 

kg 25 12,20 305,00 20566 29.03.2019 

Linguiça 
calabresa 

kg 120 12,20 1464,00 20626 04.04.2019 

Linguiça 
calabresa 

kg 20 12,20 244,00 21447 30.05.2019 

Linguiça 
calabresa 

kg 42 12,20 512,40 21449 30.05.2019 

Subtotal:  247  3.013,40   

Total:  1.373     

Fonte: Prestações de contas do Pnae do período de janeiro de 2017 a junho de 2019. 

Verificou-se que no período de janeiro de 2017 a junho de 2019, conforme as relações 
de gêneros alimentícios recebidos nas unidades escolares do município, foram 
distribuídas para atender à merenda escolar, 5.875 quilos de frango e 749,10 quilos de 
linguiça calabresa, conforme a tabela a seguir: 

Tabela 02: Frango e linguiça calabresa distribuídos nas unidades escolares das zonas 
urbana e rural no período de janeiro de 2017 a junho de 2019. 
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Frango 
congelado 

1 kg 225 José Aquiles 
Filho 

19/01/2017 17/03/2017 

Frango 
congelado 

1 kg 300 José Aquiles 
de Sousa 

13/03/2017 19/04/2017 

Frango 
congelado 

1 kg 104 José Aquiles 
de Sousa 

13/03/2017 24/05/2017 

Frango 
congelado 

1 kg 20 Centro 
Infantil, E.F. 
Zona Rural, 

Ensino 
Fundamental 

18/05/2017 Não 
informada 

Frango 
congelado 

1 kg 175 José Aquiles 
de Sousa 

13/06/2017 23/06/2017 

Subtotal:  824    

Frango 
congelado 

1 kg 95 Hermínio José 
Ribeiro 

23/02/2018 27/02/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 216 Conceição de 
Maria Gomes 
A. de Sousa 

Bezerra 

23/02/2018 27/02/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 208 Nossa Senhora 
e Fátima 

23/02/2018 27/02/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 203 José Aquiles 
de Sousa 

23/02/2018 27/02/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 140 José Aquiles 
Filho 

27/02/2018 27/02/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 231 Nossa Senhora 
de Fátima 

29/05/2018 06/06/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 113 José Aquiles 
de Sousa 

06/06/2018 06/06/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 116 Nossa Senhora 
de Fátima 

06/06/2018 06/06/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 62 José Aquiles 
Filho 

10/06/2018 10/06/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 70 Nossa Senhora 
de Fátima 

06/08/2018 03/08/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 70 José Aquiles 
filho 

06/08/2018 03/08/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 66 José Aquiles 
Filho 

06/08/2018 31/08/2018 
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Frango 
congelado 

1 kg 115 Nossa Senhora 
de Fátima 

06/09/2018 31/08/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 112 José Aquiles 
de Sousa 

06/09/2018 31/08/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 61 Hermínio José 
Ribeiro 

06/09/2018 31/08/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 70 José Aquiles 
Filho 

03/10/2018 03/10/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 90 José Aquiles 
de Sousa 

09/10/2018 Não 
informado 

Frango 
congelado 

1 kg 92 Nossa Senhora 
de Fátima 

09/10/2018 09/10/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 49 Hermínio José 
Ribeiro 

09/10/2018 09/10/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 37 Hermínio José 
Ribeiro 

06/11/2018 Não 
informado 

Frango 
congelado 

1 kg 70 Nossa Senhora 
de Fátima 

06/11/2018 Não 
informado 

Frango 
congelado 

1 kg 70 José Aquiles 
Filho 

06/11/2018 Não 
informado 

Frango 
congelado 

1 kg 68 José Aquiles 
de Sousa 

06/11/2018 Não 
informado 

Frango 
congelado 

1 kg 35 José Aquiles 
Filho 

07/11/2018 07/11/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 37 José Aquiles 
de sousa 

07/11/2018 07/11/2018 

Frango 
congelado 

1 kg 35 Nossa Senhora 
de Fátima 

07/11/2018 07/11/2018 

Subtotal:  2531    

Frango 
congelado 

1 kg 172 Nossa Senhora 
de Fátima 

12/02/2019 01/03/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 140 José Aquiles 
Filho 

12/02/2019 01/03/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 180 José Aquiles 
de Sousa 

12/02/2019 01/03/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 45 Conceição de 
Maria Gomes 
A. de Sousa 
Bezerra 

12/02/2019 01/03/2019 
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Frango 
congelado 

1 kg 84 Hermínio José 
Ribeiro 

12/02/2019 01/03/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 45 Conceição de 
Maria Gomes 
A. de Sousa 
Bezerra 

29/03/2019 04/04/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 90 José Aquiles 
de Sousa 

01/04/2019 04/04/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 42 Hermínio José 
Ribeiro 

01/04/2019 04/04/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 86 Nossa Senhora 
de Fátima 

01/04/2019 04/04/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 70 José Aquiles 
Filho 

01/04/2019 04/04/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 60 Mais Educação 22/04/2019 22/04/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 105 José Aquiles 
Filho 

01/05/2019 08/05/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 90 José Aquiles 
de Sousa 

01/05/2019 08/05/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 90 Nossa Senhora 
de Fátima 

01/05/2019 08/05/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 35 José Aquiles 
Filho 

29/05/2019 03/06/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 86 Nossa Senhora 
de Fátima 

29/05/2019 03/06/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 90 José Aquiles 
de Sousa 

29/05/2019 03/06/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 86 Nossa Senhora 
de Fátima 

03/06/2019 03/06/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 270 José Aquiles 
de Sousa 

05/09/2019 10/09/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 126 Hermínio José 
Ribeiro 

05/09/2019 10/09/2019 

Frango 
congelado 

1 kg 258 Nossa Senhora 
de Fátima 

05/09/2019 Não 
informado 

Frango 
congelado 

1 kg 270 José Aquiles 
de Sousa 

10/09/2019 10/09/2019 

Subtotal:  2520    

Total:  5875    
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 25 José Aquiles 
de Sousa 

19/01/2017 17/03/2017 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 25 José Aquiles 
de Sousa 

13/03/2017 24/05/2017 

Subtotal:  50    

Linguiça 
calabresa 

1 kg 16 Antônio 
Miranda 

23/02/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 8 Corinto 
Machado 

23/02/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 8 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

23/02/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 José Ribeiro 
Bezerra 

23/02/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 42 Zona Rural 27/02/2018 27/02/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 José Ribeiro 
Bezerra 

23/03/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 7 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

23/03/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Corinto 
Machado 

23/03/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 12 Antônio 
Miranda 

23/03/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 31 Zona Rural 02/04/2018 02/04/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 14 Antônio 
Miranda 

30/05/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 7 Corinto 
Machado 

30/05/2018 30/05/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 9 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

30/05/2018 30/05/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 8 José Ribeiro 
Bezerra 

30/05/2018 30/05/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 16,1 Zona Rural Não 
informado 

Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 José Ribeiro 
Bezerra 

10/07/2018 Não 
informado 
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 11 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

10/07/2018 10/07/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 19 Antônio 
Miranda 

10/07/2018 10/07/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 19 Corinto 
Machado 

03/08/2018 03/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 9 Corinto 
Machado 

03/08/2018 03/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 11 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

03/08/2018 03/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 José Ribeiro 
Bezerra 

03/08/2018 03/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

28/08/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

28/08/2018 28/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

28/08/2018 28/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

28/08/2018 28/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Zona Rural 31/08/2018 31/08/2018 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

01/10/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

01/10/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

01/10/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

01/10/2018 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Zona Rural 03/10/2018 Não 
informado 

Subtotal:  393,10    

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

12/02/2019 Não 
informado 
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

12/02/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

12/02/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

12/02/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 4 Corinto 
Machado 

12/02/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Zona Rural 01/03/2019 01/03/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

29/03/2019 11/04/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

29/03/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

29/03/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Merenda 
Escolar 

04/04/2019 04/04/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

03/05/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

03/05/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

03/05/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

03/05/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

08/05/2019 08/05/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

08/05/2019 08/05/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

08/05/2019 08/05/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Zona Rural 08/05/2019 08/05/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

28/05/2019 Não 
informado 
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Item Unidade Quantidade Unidade 
escolar 

Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

28/05/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

28/05/2019 13/06/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

28/05/2019 03/06/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Zona Rural 03/06/2019 03/06/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

09/07/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

09/07/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

09/07/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

09/07/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Zona Rural 09/07/2019 09/07/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 10 Antônio 
Miranda 

05/09/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 6 Joaquim 
Clementino 

Fialho 

05/09/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 Corinto 
Machado 

05/09/2019 Não 
informado 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 5 José Ribeiro 
Bezerra 

05/09/2019 11/09/2019 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 26 Zona Rural 10/09/2019 10/09/2019 

Subtotal:  306,00    

Total:  749,10    

Fonte: Relações de distribuição da merenda escolar nas escolas das zonas urbana e rural no período de 
de janeiro de 2017 a junho de 2019. 
 

Comparando as quantidades adquiridas com recursos do Pnae de frango e linguiça 
calabresa para utilização na merenda escolar, no período de janeiro de 2017 a junho de 
2019, constatou-se -se que não há evidência material da utilização na merenda escolar  
de 1084,00 quilos de frango e de 623,90 quilos de linguiça calabresa, que aos preços 
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médios respectivos de R$ 6,01 e R$ 13,16, totalizam R$ 14.725,36, conforme a tabela a 
seguir: 
 

Tabela 04: comparação entre quantidades adquiridas e distribuídas de frango e 
linguiça calabresa no período de janeiro de 2017 a junho de 2019. 

Item Quantidades 

(kg) 

Preço médio do período de 
janeiro a junho de 2019 

Valor total 

(R$) 

Frango adquirido 6.959,00   

Frango distribuído 5.875,00   

Diferença 1.084,00 6,01 6.514,84 

Linguiça calabresa adquirida 1.373,00   

Linguiça calabresa 
distribuída 

749,10   

Diferença 623,90 13,16 8.210,52 

Total da diferença   14.725,36 

Fonte: Relações de distribuição da merenda escolar nas escolas das zonas urbana e prestações de contas 
do período de janeiro de 2017 a junho de 2019. 
 
 

2. Falta de evidência material da utilização na alimentação 
escolar de 281 quilos de frutas no valor de R$ 849,20 em 2017; 
de 131,00 quilos de frutas no valor de R$ 508,10 em 2018 e de 
715,00 quilos de frutas em 2019, no valor de R$ 3.551,00, 
totalizando R$ 1.127,00 quilos e R$ 4.909,25. 

A Secretaria de Educação do Município de Fronteiras-PI controla a distribuição de 
gêneros alimentícios para a merenda escolar nas unidades escolares do município 
através de relações de gêneros alimentícios recebidos em cada uma das unidades 
escolares ou em almoxarifado, assinadas pelo “responsável pela merenda escolar”. 

Em atendimento à Solicitação de Fiscalização Prévia de 03.09.2019, a Prefeitura 
Municipal apresentou as prestações de contas do Pnae do período de 2017 a junho de 
2019, onde constam as seguintes notas fiscais relativas a frutas frescas adquiridas da 
empresa Supermercado São Lucas – Geralda Maria de Carvalho e Silva, cnpj nº 
63.328.181/0001-08,  com recursos do Pnae destinadas à merenda escolar das unidades 
escolas das zonas urbana e rural: 

Tabela 05:  frutas adquiridas no período de janeiro de 2017 a junho de 2019. 
Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Valor 
unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

Nº da nota-
fiscal 

Data 

Banana kg 32 5,00 160,00 283 31/10/2017 

Abacaxi kg 24 3,49 83,76 283 31/10/2017 

Uva kg 15 6,00 90,00 283 31/10/2017 
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Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Valor 
unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

Nº da nota-
fiscal 

Data 

Banana kg 100 5,00 500,00 306 21/12/2017 

Uva kg 40 6,00 240,00 306 21/12/2017 

Goiaba kg 120 3,00 360,00 306 21/12/2017 

Maçã kg 150 1,00 150,00 306 21/12/2017 

Mamão kg 100 2,00 200,00 306 21/12/2017 

Melancia kg 75,00 8,00 600,00 306 21/12/2017 

Banana kg 5,00 5,00 25,00 313 29/12/2017 

Uva kg 3,27 6,00 19,65 313 29/12/2017 

Goiaba kg 5,00 3,00 15,00 313 29/12/2017 

Maçã kg 20,00 1,00 20,00 313 29/12/2017 

Mamão kg 5,00 2,00 10,00 313 29/12/2017 

Melancia kg 2,00 8,00 16,00 313 29/12/2017 

Uva kg 46,00 5,00 230,00 379 25/09/2018 

Maracujá kg 40,00 5,60 224,00 379 25/09/2017 

Maçã kg 100,00 0,5 50,00 379 25/09/2017 

Banana kg 40,00 4,5 180,00 379 25/09/2017 

Abacaxi kg 50,00 3,00 150,00 379 25/09/2018 

Goiaba kg 35,00 3,66 128,10 379 25/09/2018 

Goiaba kg 40,00 5,17 206,80 433 28/03/2019 

Melancia kg 120,00 3,30 396,00 433 28/03/2019 

Banana kg 40,00 6,93 277,20 433 28/03/2019 

Abacate kg 50,00 7,93 396,50 433 28/03/2019 

Uva kg 5,00 7,93 39,65 433 28/03/2019 

Goiaba kg 40,00 5,17 206,80 441 30/04/2019 

Melancia kg 120,00 3,30 396,00 441 30/04/2019 

Banana kg 40,00 6,93 277,20 441 30/04/2019 

Uva kg 5,00 7,93 39,65 441 30/04/2019 

Goiaba kg 40,00 5,17 206,80 450 31/05/2019 

Melancia kg 120,00 3,30 396,00 450 31/05/2019 

Banana kg 40,00 6,93 277,20 450 31/05/2019 

Abacate kg 50,00 7,93 396,50 450 31/05/2019 

Uva kg 5,00 7,93 39,65 450 31/05/2019 

Total:  1722,27  7003,46   

Fonte: prestação de contas do Pnae do período de janeiro a junho de 2019. 
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Verificou-se que no período de janeiro de 2017 a junho de 2019, conforme as relações 
de gêneros alimentícios recebidos nas unidades escolares do município, não foram 
distribuídas e nem constam nos cardápios frutas frescas para consumo in natura ou para 
o preparo de sucos ou vitaminas, uma vez que o suco fornecido é concentrado e 
engarrafado. 

Em razão do que foi verificado, constatou-se que não há evidência material da utilização 
na merenda escolar da quantidade de 1.722,27 quilos de frutas, no valor total de R$ 
7.003,00, correspondendo ao que foi faturado e pago nas notas fiscais com recursos do 
Pnae. 

 

3. Cardápios inadequados nas unidades escolares sem o 
fornecimento de frutas e com utilização de embutidos e 
enlatados em substituição a carnes frescas ou congeladas na 
zona rural. 

Foram analisados os cardápios utilizados nas escolas das zonas urbana e rural tendo sido 
verificado que: 

- não constam frutas frescas para consumo in natura ou na forma de sucos e vitaminas 
nos cardápios utilizados na merenda das unidades escolares urbanas e rurais;  

- nas unidades escolares da zona rural os alunos não recebem carnes frescas ou 
congeladas e outros produtos que necessitem de refrigeração para conservação, que 
foram substituídos por alimentos restritos como embutidos e enlatados como sardinha 
em lata, linguiça, charque bovina, que constituem a base dos cardápios fornecidos. 

Em face do que foi verificado constatou-se que os cardápios utilizados nas unidades 
escolares das zonar urbana e rural estão inadequados por contrariarem as seguintes 
disposições da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17.06.2013 que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

“(...) 

Art. 2º São diretrizes da Alimentação Escolar: 

I – o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de 
alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos 
alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento 
dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a 
sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de 
atenção específica; 

(...) 

Art. 14 Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT, 
com utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as 
referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da 
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localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação 
agrícola da região e na alimentação saudável e adequada. 

§1º Como disposto na Lei n° 11.947/2009, gêneros alimentícios básicos são 
aqueles indispensáveis à promoção de uma alimentação saudável. 

(...) 

§9º Os cardápios deverão oferecer, no mínimo, três porções de frutas e 
hortaliças por semana (200g/aluno/semana) nas refeições ofertadas, sendo 
que: 

I – as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de 
frutas in natura;  

(...) 

Art. 23 É restrita a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, 
alimentos compostos (dois ou mais alimentos embalados separadamente 
para consumo conjunto), preparações semiprontas ou prontas para o 
consumo, ou alimentos concentrados (em pó ou desidratados para 
reconstituição). 

(...)”. 

 

4. Falta de freezer e geladeira nas unidades escolares da zona 
rural, limitando o consumo e prejudicando a conservação de 
certos alimentos. 

Foram inspecionados os equipamentos utilizados na merenda escolar nas unidades 
escolares das zonas urbana e rural tendo sido verificado que: 

- Nas unidades escolares da zona rural não há geladeira ou freezer para conservação dos 
alimentos, embora não haja interrupções frequentes no fornecimento de energia, 
conforme declarações do Conselho de Alimentação escolar - CAE.  

 

5. Utilização de equipamentos e utensílios emprestados, em 
unidade escolar, em razão da insuficiência dos mesmos. 

Constatou-se em inspeção realizada na Unidade Escolar Municipal Conceição de Maria 
Gomes Alves de Sousa Bezerra, que não havia pratos suficientes para utilização na 
merenda escolar, bem como de fogão industrial para preparo dos alimentos. 

Que há, inclusive, a utilização de pratos emprestados por professores e servidores, 
indicando deficiência de equipamentos e utensílios no preparo e fornecimento da 
merenda escolar. 
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6. Inexistência de refeitório ou instalações adequadas para a 
merenda escolar em unidades escolares. 

Com a finalidade de verificar a existência de refeitórios nas escolas do município, foram 
visitadas as seguintes unidades escolares: Nossa Senhora de Fátima; José Aquiles de 
Sousa; Hermínio José Ribeiro; Conceição de Maria Gomes Alves de Sousa Bezerra; José 
Aquiles Filho; José Ribeiro Bezerra; Antônio Mirada; Corinto Machado e José Clementino 
Fialho, tendo sido constatada a ausência de refeitórios ou instalações adequadas à 
realização das refeições da merenda escolar nas unidades escolares Hermínio José 
Ribeiro; José Ribeiro Bezerra; Antônio Miranda; Corinto Machado . 

Constatou-se ainda que os alunos fazem suas refeições em locais inadequados, inclusive 
sentados no piso do pátio da escola. 

Segue o registro fotográfico das situações encontradas na inspeção: 

Quadro 01 - registro fotográfico das situações encontradas na inspeção. 

 
U.E José Ribeiro Bezerra, Fronteiras/PI, 
18.09.2019. 

U. E. Hermínio José Ribeiro, Fronteiras/PI, 18.09.2019. 
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U. E. Hermínio José Ribeiro, Fronteiras/PI, 
18.09.2019. 

U.E. Antônio Miranda, Fronteiras/PI, 18.09.2019. 

U.E. Joaquim Clementino Fialho, 
Fronteiras/PI, 18.09.2019. 

U.E. Corinto Machado, Fronteiras/PI, 18.09.2019. 

Fonte: registro fotográfico em unidades escolares do município. 

 

7. Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros 
legais previstos pelo CFN. 

De acordo com o art. 12, § 2º, da Resolução CD/FNDE 26/2013, a entidade executora 
deverá cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas por 
escolares, previstos no art. 10 da Resolução CFN 465/2010, quais sejam: 

Quadro 02 – Parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas. 

Nº Alunos Nº Nutricionistas Carga horária técnica mínima 
semanal recomendada 

Até 500 01 RT 30 

501 a 1.000 01 RT + 1QT 30 

1.001 a 2.500 01 RT + 2QT 30 

2.501 a 5.000 01 RT +3QT 30 

Acima de 5.000  01 RT + 3QT e 01 QT a cada fração de 
2.500 alunos. 

30 

Fonte: Resolução CFN nº 465/2010, de 23 de agosto de 2010. 

Vale lembrar que RT da tabela acima refere-se a responsável técnico, nutricionista 
habilitado que assume o planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação na 
área de alimentação e nutrição; e QT diz respeito a quadro técnico existente na 
entidade, constituído por nutricionistas habilitados. 
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A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI possui uma única nutricionista contratada para 
atuar na gestão do Programa de Alimentação Escolar – Pnae. O art. 10 da Resolução CFN 
nº 465/2010 que estabelece os parâmetros numéricos mínimos de referência, por 
entidade executora, para a educação básica, define que de 1001 a 2.500 alunos será 
necessário 1 Responsável Técnico (RT) e 2 do Quadro Técnico (QT) com carga horária de 
30 horas. 

O município apresentou demonstrativo referente a 2018 informando a quantidade de 
2.208 alunos atendidos pelo Pnae.  

Ante o exposto, constatou-se o descumprimento do art. 10 da Resolução CFN 465/2010. 

 

CONCLUSÃO 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução dos recursos federais 
recebidos pelo município de São Julião/PI, relativos ao Fundeb, 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: 

• Falta de comprovação da utilização, na alimentação escolar, de 588 quilos de 
frango congelado, no valor de R$ 3.306,60 e de 222,90 quilos de linguiça 
calabresa, no valor de  2.944,24, totalizando 6.250,84. 

• Falta de evidência material da utilização na alimentação escolar de 281 quilos de 
frutas no valor de R$ 849,20 em 2017; de 131,00 quilos de frutas no valor de R$ 
508,10 em 2018 e de 715,00 quilos de frutas em 2019, no valor de R$ 3.551,00, 
totalizando R$ 1.127,00 quilos e R$ 4.909,25. 

• Cardápios inadequados nas unidades escolares sem o fornecimento de frutas e 
com utilização de embutidos e enlatados em substituição a carnes frescas ou 
congeladas na zona rural. 

• Falta de freezer e geladeira nas unidades escolares da zona rural, limitando o 
consumo e prejudicando a conservação de certos alimentos. 

• Utilização de equipamentos e utensílios emprestados, em unidade escolar, em 
razão da insuficiência dos mesmos. 

• Inexistência de refeitório ou instalações adequadas para a merenda escolar em 
unidades escolares. 

• Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros legais previstos 
pelo CFN. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 
Por meio do Ofício nº 097/2019,  de 12.12.2019, a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI 
apresentou as seguintes manifestações no que se refere especificamente à constatação: 
 
Achado nº 1 — Falta de comprovação da utilização na alimentação escolar de 588 
quilos de frango congelado no valor de R$ 3.306,60 e de 222,90 quilos de linguiça 
calabresa no valor de 2.944,24, totalizando 6.250,84, nos anos de 2017 e 2018. 
 

Manifestação da unidade examinada 
“ Após a análise por essa Controladoria dos gastos realizados com recursos do PNAE no 
município de Fronteiras, PI, durante os exercícios de janeiro de 2017 a junho de 2019, 
faz-se necessário esclarecer as constatações mencionadas na conclusão do relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 
(...  ressalta, também, a ausência de comprovação de consumo de 1.084 quilos de frango 
e de 623,90 quilos de linguiça calabresa junto ao citado supermercado (...). 
Sucede que os citados alimentos foram utilizados durante a realização de projetos 
extracurriculares, tais como, ‘combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e 
adolescentes’, festa junina, promoção do direito à saúde sexual e reprodutiva, Natal 
solidário, Páscoa, promoção da saúde mental, comemoração da Proclamação da 
República e estímulo ao consumo de frutas e degustação, como fazem prova a 
documentação e fotografias anexas. 
 (...)”. 
Em anexo às justificativas enviou fotos e relações de gêneros alimentícios 
complementares que não haviam sido disponibilizados à equipe de fiscalização.” 
 
Análise da equipe de auditoria 
 
Nos anos de 2017 e 2017 as quantidades adquiridas de frango congelado e linguiça 
calabresa foram superiores às quantidades distribuídas e relativamente a esse período 
as justificativas não foram aceitas. 
De acordo com a manifestação da unidade examinada foram utilizados na alimentação 
escolar, em eventos extracurriculares, as seguintes quantidades de frango e linguiça 
calabresa nos anos de 2017e 2018, não tendo sido informada a utilização desses gêneros 
em atividades extracurriculares no ano de 2019. 
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Tabela 06: utilização de frango congelado e linguiça calabresa adquiridos com 
recursos do Pnae utilizados em atividades extracurriculares nos anos de 2017 e 

2018. 

Item Unidade Quantidade Evento Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Frango 
congelado 

kg 372 Combate ao 
abuso e 

exploração 
sexual contra 

crianças e 
adolescentes 

18/05/2017 18/05/2017 

Frango 
congelado 

kg 42 Festa junina 01/08/2017 01/08/2017 

Frango 
congelado 

kg 109 Promover o 
direito à 

saúde sexual e 
reprodutiva 

11/10/2017 11/10/2017 

Frango 
congelado 

kg 168 Natal solidário 12/12/2017 12/12/2017 

Subtotal:  691,00    

Frango 
congelado 

kg 235 Festa junina 03/08/2018 03/08/2018 

Frango 
congelado 

Kg  195 Promoção da 
saúde mental 

10/09/2018 10/09/2018 

Frango 
congelado 

kg 209 Proclamação 
da república 

13/11/2018 13/11/2018 

Frango 
congelado 

kg 240 Natal solidário 04/12/2018 04/12/2018 

Subtotal:  879,00    

Total:  1.570,00    

Linguiça 
calabreza 

1 kg 21 Projeto 
páscoa 

14/03/2017 14/03/2017 

Linguiça 
calabreza 

1 kg 122 Combate ao 
abuso e 

exploração 
sexual contra 

crianças e 
adolescentes 

18/05/2017 18/05/2017 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 266 Promover o 
direito à 

saúde sexual e 
reprodutiva 

11/10/2017 11/10/2017 
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Tabela 06: utilização de frango congelado e linguiça calabresa adquiridos com 
recursos do Pnae utilizados em atividades extracurriculares nos anos de 2017 e 

2018. 

Item Unidade Quantidade Evento Data da 
relação de 

gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Data do 
recebimento 
de gêneros 
alimentícios 
da merenda 

escolar 

Linguiça 
calabresa 

1 kg 51 Natal solidário 12/12/2017 12/12/2017 

Total:  460,00    

Fonte: Ofício nº 097/2019,  de 12.12.2019. 

 
A tabela a seguir compara as quantidades de frutas adquiridas, utilizadas na merenda 
escolar e em atividades extracurriculares nos anos de 2017 e 2018. 

Tabela 07: comparação entre quantidades adquiridas e distribuídas de frango e 
linguiça calabresa nos anos de 2017 e 2018. 

Item Quantidades 

(kg) 

Valor unitário R$ Valor total 

(R$) 

Frango congelado adquirido 
em 2017 

1735 7,67 13.307,45 

Frango congelado 
distribuído em 2017 

824 7,67 6.320,08 

Frango congelado utilizado 
em atividades 

extracurriculares em 2017 

691 7,67 5.299,97 

Diferença 220 7,67 1.687,40 

Frango congelado adquirido 
em 2018 

3778 4,40 16.623,20 

Frango congelado 
distribuído em 2018 

2531 4,40 11.136,40 

Frango congelado utilizado 
em atividades 

extracurriculares em 2018 

879 4,40 3.867,60 

Diferença 368 4,40 1.619,20 

Subtotal da diferença: 588  3.306,60 

Linguiça adquirida em 2017 609 17,50 10.657,50 

Linguiça  distribuída em 
2017 

50 17,50 875,00 

Linguiça utilizada em 
atividades extracurriculares 

em 2017 

460 17,50 8.050,00 

Diferença 99 17,50 1.732,50 

Linguiça adquirida em 2018 517 9,78 5.056,26 

Linguiça distribuída em 2018 393,10 9,78 3.844,51 

Linguiça utilizada em 
atividades extracurriculares 

em 2018 

0 0 0 

Diferença 123,90 9,78 1.211,74 
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Item Quantidades 

(kg) 

Valor unitário R$ Valor total 

(R$) 

Subtotal  da diferença: 222,90  2.944,24 

Total da diferença:   6.250,84 

Fonte: Ofício nº 097/2019,  de 12.12.2019 e relações de gêneros alimentícios recebidos em cada uma das 
unidades escolares ou em almoxarifado. 

Verifica-se que, no ano de 2017, não foram utilizados na alimentação escolar 220 quilos 
de frango, no valor de R$ 1.687,40 e 99 quilos de linguiça calabresa no valor de R$ 
1.732,50 e no  ano de 2018 , 368 quilos de frango, no valor de R$ 1.619,20, e de 123,90 
quilos de linguiça calabresa, no valor de R$ 1.211,74. 
Diante do exposto, constatou-se que nos anos de 2017 e 2018 não há evidência material 
da utilização na alimentação escolar de 588 quilos de frango congelado no valor de R$ 
3.306,60 e de 222,90 quilos de linguiça calabresa, no valor de  2.944,24, totalizando R$ 
6.250,84. 
 
Achado nº 2 — falta de evidência material da utilização na alimentação escolar de 281 
quilos de frutas no valor de R$ 849,20 em 2017; de 131,00 quilos de frutas  no valor de 
R$ 508,10 em 2018 e de 715,00 quilos de frutas no valor de R$ 3.551,00 em 2019, 
totalizando 1.127,00 quilos de frutas e R$ 4.909,25. 
. 
Manifestação da unidade examinada 

“(...) Ressalta, também, a ausência de comprovação do consumo de 1.084 quilos de 
frango e de 623,90 quilos linguiça calabresa junto ao citado supermercado bem como de 
1.722,27 quilos de frutas. 
Sucede que os citados alimentos foram utilizados durantes a realização de projetos 
extracurriculares, tais como, “combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e 
adolescentes”, festa junina, promoção do direito à saúde sexual e reprodutiva, Natal 
solidário, Páscoa, promoção da saúde mental, comemoração da Proclamação da 
República e estímulo ao consumo de frutas e degustação, como fazem prova a 
documentação e fotografias anexas(...). 
 
Urge, ainda, esclarecer que, diferentemente do apontado, as frutas não foram 
adquiridas junto ao Supermercado São Lucas, mas sim de Kayo Leniken de Sousa Santos 
ME. Neste ponto, faz-se imperioso dizer que a administração municipal, desde o início 
desta gestão, por diversas vezes tentou introduzir as frutas na alimentação escolar, 
inclusive com a realização de projetos neste sentido (ver fotos anexas). No entanto, há 
uma grande dificuldade de aceitação pelos alunos que, na maioria das vezes, chegam à 
escola sem ter realizado nenhuma refeição e valorizam a ingestão de proteínas e 
carboidratos, o que ocasiona muito desperdício das frutas adquiridas. No entanto, a 
administração municipal continuará insistentemente tentando introduzir as frutas na 
merenda escolar através, também, da realização de projetos extracurriculares (...)”. 
 
Análise da equipe de auditoria 
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A justificativa está correta quando afirma que as frutas foram adquiridas junto à 
empresa Kayo Leniken de Sousa Santos – ME, Cnpj nº 17.364.998/0001-06,XXX e não ao 
Supermercado São Lucas – Geralda Maria de Carvalho e Silva, CNPJ nº 63.328.181/0001-
08. 
 
Também, ficou evidenciado em fotografias, tentativas de promover o uso de frutas pelos 
alunos, entretanto, tais providências não foram eficazes nem suficientes para garantir a 
utilização de frutas adquiridas com recursos do Pnae na forma da legislação 
mencionada. 

De acordo com a manifestação da unidade examinada foram utilizados, na alimentação 
escolar em eventos extracurriculares, a seguintes quantidades de frutas no  ano de 2017.  

 
Tabela 08: utilização de frutas adquiridas com recursos do Pnae e utilizadas em 

atividades extracurriculares no ano de 2017. 

Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Evento Data da relação 
de gêneros 

alimentícios da 
merenda escolar 

Data do recebimento 
de gêneros 

alimentícios da 
merenda escolar 

Abacaxi kg 24 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

17/10/2017 17/10/2017 

Subtotal:  24    

Banana kg 32 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

17/10/2017 17/10/2017 

Banana kg 105 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 

Subtotal:  137    

Goiaba kg 125 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 

Subtotal:  125    

Maçã kg 170 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 
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Tabela 08: utilização de frutas adquiridas com recursos do Pnae e utilizadas em 
atividades extracurriculares no ano de 2017. 

Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Evento Data da relação 
de gêneros 

alimentícios da 
merenda escolar 

Data do recebimento 
de gêneros 

alimentícios da 
merenda escolar 

Subtotal:  170    

Mamão kg 105 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 

Subtotal:  105    

Maracujá kg 40 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 

Subtotal:  40    

 Melancia kg 77 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 

Subtotal:  77    

Uva kg 15 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

17/10/2017 17/10/2017 

Uva kg 43,27 Estímulo ao 
consumo 
de frutas 

com 
degustação 

05/12/2017 05/12/2017 

Subtotal:  58,27    

Total:  712,27    

Fonte: Ofício nº 097/2019,  de 12.12.2019. 

 
Na tabela abaixo consta a comparação entre as frutas adquiridas e utilizadas em eventos 
extracurriculares no ano de 2017. 
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Tabela 09: comparação entre quantidades adquiridas e distribuídas frutas no ano 
de 2017. 

Item Quantidades 

(kg) 

Valores unitários em 2017 
(R$) 

Valor total 

(R$) 

Abacaxi adquirido 74,00 3,24  

Abacaxi utilizado em 
atividades extracurriculares 

em 2018 

24,00 3,24  

Diferença 50,00 3,24 162,00 

Banana adquirida 177,00 4,87  

Banana utilizada em 
atividades extracurriculares 

em 2018 

137,00 4,87  

Diferença 40,00 4,87 194,80 

Goiaba adquirida 160,00 4,87  

Goiaba utilizada em 
atividades extracurriculares 

em 2018 

125,00 4,87  

Diferença 45,00 3,22 144,90 

Maçã adquirida 270,00 3,22  

Maçã utilizada em 
atividades extracurriculares 

em 2018 

170,00 3,22  

Diferença 100,00 0,83 83,00 

Uva adquirida 104,27 0,83  

Uva utilizada em atividades 
extracurriculares em 2018 

58,27 0,83  

Diferença 46,00 5,75 264,50 

Total da diferença: 281  849,20 

Fonte: Fonte: Ofício nº 097/2019,  de 12.12.2019 e relações de gêneros alimentícios recebidos em cada 
uma das unidades escolares ou em almoxarifado. 

 
Verifica-se que, no ano de 2017, não foram utilizados na alimentação escolar 281 quilos 
de fruta no valor de R$ 849,20. 
 
No ano de 2018 foram adquiridas as frutas abaixo indicadas na tabela, ressaltando-se 
que não foram utilizadas frutas, nesse período, em atividades extracurriculares, 
conforme a manifestação da unidade examinada. 
 
Tabela 10: aquisição de frutas com recursos do Pnae em 2018. 

Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Valor 
unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

Nº da nota-
fiscal 

Data 

       

Abacaxi kg 50,00 3,00 150,00 379 25/09/2018 

Goiaba kg 35,00 3,66 128,10 379 25/09/2018 

Uva kg 46,00 5,00 230,00 379 25/09/2018 

Total:  131,00  508,10   



 

36 
 

Tabela 10: aquisição de frutas com recursos do Pnae em 2018. 

Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Valor 
unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

Nº da nota-
fiscal 

Data 

       

Fonte: prestação de contas do Pnae do ano de 2018. 

 
Verifica-se que no ano de 2018  não foram utilizados na alimentação escolar 131,00 
quilos de frutas adquiridas no valor de R$ 508,10. 
 
No ano de 2019 foram adquiridas as frutas abaixo indicadas na tabela, ressaltando-se 
que não foram utilizadas frutas, nesse período, em atividades extracurriculares, 
conforme a manifestação da unidade examinada. 

Tabela 11:  frutas adquiridas no ano de 2019. 
Item Unidade Quantidade 

(kg) 

Valor 
unitário 

(R$) 

Preço total 

(R$) 

Nº da nota-
fiscal 

Data 

       

Goiaba kg 40,00 5,17 206,80 433 28/03/2019 

Melancia kg 120,00 3,30 396,00 433 28/03/2019 

Banana kg 40,00 6,93 277,20 433 28/03/2019 

Abacate kg 50,00 7,93 396,50 433 28/03/2019 

Uva kg 5,00 7,93 39,65 433 28/03/2019 

Goiaba kg 40,00 5,17 206,80 441 30/04/2019 

Melancia kg 120,00 3,30 396,00 441 30/04/2019 

Banana kg 40,00 6,93 277,20 441 30/04/2019 

Uva kg 5,00 7,93 39,65 441 30/04/2019 

Goiaba kg 40,00 5,17 206,80 450 31/05/2019 

Melancia kg 120,00 3,30 396,00 450 31/05/2019 

Banana kg 40,00 6,93 277,20 450 31/05/2019 

Abacate kg 50,00 7,93 396,50 450 31/05/2019 

Uva kg 5,00 7,93 39,65 450 31/05/2019 

Total:  715,00  3.551,95   

Fonte: prestação de contas do Pnae do ano de 2019. 

 
Verifica-se que no ano de 2018 não foram utilizados na alimentação escolar 131,00 
quilos de frutas adquiridas no valor de R$ 508,10. 
Em face do exposto, constatou-se que não há evidência material da utilização, na 
alimentação escolar, de 281 quilos de fruta no valor de R$ 849,20 em 2017; de 131,00 
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quilos de frutas no valor de R$ 508,10 em 2018 e de 715,00 quilos de frutas em 2019, 
no valor de R$ 3.551,00, totalizando 1.127,00 quilos e R$ 4.909,25. 
 
Achado nº 3 - Cardápios inadequados nas unidades escolares sem o fornecimento de 
frutas e com utilização de embutidos e enlatados em substituição a carnes frescas ou 
congeladas na zona rural. 
 
Manifestação da unidade examinada 
“Após a análise por essa Controladoria dos gastos realizados com recursos do PNAE no 
município de Fronteiras, PI, durante os exercícios de janeiro de 2017 a junho de 2019, 
faz-se necessário esclarecer as constatações mencionadas na conclusão do relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 
(...) 
Neste ponto, faz-se imperioso dizer que a administração municipal, desde o início desta 
gestão, por diversas vezes tentou introduzir as frutas na alimentação escolar, inclusive 
com a realização de projetos neste sentido (ver fotos anexas). No entanto, há uma 
grande dificuldade de aceitação pelos alunos que, na maioria das vezes, chegam à escola 
sem ter realizado nenhuma refeição e valorizam a ingestão de proteínas e carboidratos, 
o que ocasiona muito desperdício das frutas adquiridas. No entanto, a administração 
municipal continuará insistentemente tentando introduzir as frutas na merenda escolar 
através, também, da realização de projetos extracurriculares (...)”. 
Em anexo às justificativas, enviou relações de gêneros alimentícios complementares que 
não haviam sido disponibilizados à equipe de fiscalização, utilizados em eventos 
extracurriculares, inclusive, de promoção do uso de frutas na alimentação escolar, com 
registro fotográfico. 
Com relação à falta de equipamentos para conservação de alimentos alega que: 

“(...) Quanto à falta de eletrodomésticos, equipamentos e inexistência de refeitório bem 
assim à baixa quantidade de nutricionistas contratados, é evidente que não são 
decorrentes de escolha dos gestores municipais que prezam pelo bem estar da 
comunidade, mas sim da enorme dificuldade financeira que assola não apenas o 
município de Fronteiras, PI, mas todo o nosso País. 

Conforme restou amplamente divulgado na imprensa local e estadual, a Itapissuma, 
gigante fábrica do cimento Nassau, a qual ficava sediada no município de Fronteiras, PI, 
encerrou suas atividades em 06/03/17, devido à dificuldade financeira que vem 
assolando todo o País. Assim, diante do fechamento da fábrica, houve uma drástica 
queda da receita do município, a qual pode ser comprovada através do anexo 
demonstrativo contábil, onde se constata que o índice de participação do município de 
Fronteiras, PI, no produto de Arrecadação do ICMS caiu de forma brusca exatamente no 
ano do encerramento das atividades da citada empresa, senão veja-se: 

- Ano de 2016: índice final de 1,3090615; 

- Ano de 2017: índice final de 1,0745490; 

- Ano de 2018: índice final de 0,7294744; 



 

38 
 

- Ano de 2019: índice final de 0,3817425 

O município de Fronteiras, PI, encontra-se em situação de endividamento severo, eis que 
além do repasse mensal do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - para 
pagamento dos precatórios oriundos do TRT da 22ª Região -, bem como da drástica 
queda da Receita do município após o fechamento da fábrica de cimento Nassau (queda 
no produto de Arrecadação do ICMS), podemos, citar, ainda, o parcelamento de débitos 
oriundos da gestão anterior, tais como (I) parcelamento junto ao INSS, (II) parcelamentos 
junto à Eletrobrás, (III) parcelamento do FGTS junto à CAIXA, (IV) parcelamentos do 
Fundo de Previdência do Município de Fronteiras, PI, além dos (V) pagamentos de 
precatórios da justiça comum e (VI) gastos obrigatórios para a manutenção da prestação 
de serviços essenciais junto aos munícipes, acarretando, assim, uma verdadeira 
instabilidade financeira e político-social. 

Seguem anexos, os termos de parcelamento de débitos celebrados junto à ELETROBRÁS, 
AGESPISA, INSS e ao FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS-PI, os 
quais comprovam o endividamento severo do município decorrente do acúmulo de 
débitos da ex-gestão. 

Ademais, além das citadas dívidas, há gastos cogentes a serem realizados, além da 
definição de certos limites a eles, tudo pelo bem da boa gestão e emprego dos recursos 
públicos. In casu, é fácil perceber o quanto é comprometido o orçamento do município 
de Fronteiras, PI, também por força das disposições constitucionais. Observa-se que para 
a saúde é destinado o percentual de 15 % da receita corrente líquida (art. 198, § 2º, III, 
da CF); já a educação consome no mínimo 20% desses recursos, afora os gastos com 
previdência e com o serviço público, que normalmente beiram os limites legais.  

Como já exposto, a receita do município de Fronteiras, PI, já é bastante comprometida 
com uma série de obrigações constitucionais e legais que determinam a vinculação de 
receitas, sob pena, inclusive, da prática de crime de responsabilidade e intervenção no 
ente federativo. 

Importante frisar que diante do fechamento da fábrica de cimento que havia na 
municipalidade, houve uma drástica queda da receita do município, ou seja, o índice de 
participação do município de Fronteiras, PI, no produto de arrecadação do ICMS caiu de 
forma brusca exatamente no ano do encerramento das atividades da citada empresa, o 
que acabou por impactar diretamente na receita, a qual encolheu de forma drástica. 

Apesar das dificuldades financeiras encontradas neste município, a atual gestora tem 
trabalhado para manter em dia as obrigações e prestar os serviços indispensáveis à 
população (...)”. 

Análise da equipe de auditoria 
 
Ficou evidenciada a tentativa de promover o uso de frutas pelos alunos, entretanto, as 
providências tomadas para promoção do consumo frutas pelos alunos mostraram-se 
ineficazes pela continuidade da não oferta de frutas frescas na merenda escolar. 
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Com relação a falta da aquisição de equipamentos de refrigeração, os custos de 
aquisição não são elevados em razão de serem poucas as unidades escolares da zona 
rural  desprovidas desses equipamentos, não se justificando, portanto, a alegação da 
impossibilidade de aquisição desses equipamentos. 

Permanece, portanto, a constatação de que os cardápios utilizados nas unidades 
escolares das zonar urbana e rural estão inadequados por contrariarem as mencionadas 
disposições da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17.06.2013 que dispõe sobre o 
atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. 

 

Achado nº 4 — Falta de freezer e geladeira nas unidades escolares da zona rural, 
limitando o consumo e prejudicando a conservação de certos alimentos. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
“Quanto à falta de eletrodomésticos, equipamentos e inexistência de refeitório bem 
assim à baixa quantidade de nutricionistas contratados, é evidente que não são 
decorrentes de escolha dos gestores municipais que prezam pelo bem estar da 
comunidade, mas sim da enorme dificuldade financeira que assola não apenas o 
município de Fronteiras, PI, mas todo o nosso País. 
Conforme restou amplamente divulgado na imprensa local e estadual, a Itapissuma, 
gigante fábrica do cimento Nassau, a qual ficava sediada no município de Fronteiras, PI, 
encerrou suas atividades em 06/03/17, devido à dificuldade financeira que vem 
assolando todo o País. Assim, diante do fechamento da fábrica, houve uma drástica 
queda da receita do município, a qual pode ser comprovada através do anexo 
demonstrativo contábil, onde se constata que o índice de participação do município de 
Fronteiras, PI, no produto de Arrecadação do ICMS caiu de forma brusca exatamente no 
ano do encerramento das atividades da citada empresa, senão veja-se: 
- Ano de 2016: índice final de 1,3090615; 
- Ano de 2017: índice final de 1,0745490; 
- Ano de 2018: índice final de 0,7294744; 
- Ano de 2019: índice final de 0,3817425 
O município de Fronteiras, PI, encontra-se em situação de endividamento severo, eis que 
além do repasse mensal do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - para 
pagamento dos precatórios oriundos do TRT da 22ª Região -, bem como da drástica 
queda da Receita do município após o fechamento da fábrica de cimento Nassau (queda 
no produto de Arrecadação do ICMS), podemos, citar, ainda, o parcelamento de débitos 
oriundos da gestão anterior, tais como (I) parcelamento junto ao INSS, (II) parcelamentos 
junto à Eletrobrás, (III) parcelamento do FGTS junto à CAIXA, (IV) parcelamentos do 
Fundo de Previdência do Município de Fronteiras, PI, além dos (V) pagamentos de 
precatórios da justiça comum e (VI) gastos obrigatórios para a manutenção da prestação 
de serviços essenciais junto aos munícipes, acarretando, assim, uma verdadeira 
instabilidade financeira e político-social. 
Seguem anexos, os termos de parcelamento de débitos celebrados junto à ELETROBRÁS, 
AGESPISA, INSS e ao FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS-PI, os 
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quais comprovam o endividamento severo do município decorrente do acúmulo de 
débitos da ex-gestão. 
Ademais, além das citadas dívidas, há gastos cogentes a serem realizados, além da 
definição de certos limites a eles, tudo pelo bem da boa gestão e emprego dos recursos 
públicos. In casu, é fácil perceber o quanto é comprometido o orçamento do município 
de Fronteiras, PI, também por força das disposições constitucionais. Observa-se que para 
a saúde é destinado o percentual de 15 % da receita corrente líquida (art. 198, § 2º, III, 
da CF); já a educação consome no mínimo 20% desses recursos, afora os gastos com 
previdência e com o serviço público, que normalmente beiram os limites legais.  
Como já exposto, a receita do município de Fronteiras, PI, já é bastante comprometida 
com uma série de obrigações constitucionais e legais que determinam a vinculação de 
receitas, sob pena, inclusive, da prática de crime de responsabilidade e intervenção no 
ente federativo. 
Importante frisar que diante do fechamento da fábrica de cimento que havia na 
municipalidade, houve uma drástica queda da receita do município, ou seja, o índice de 
participação do município de Fronteiras, PI, no produto de arrecadação do ICMS caiu de 
forma brusca exatamente no ano do encerramento das atividades da citada empresa, o 
que acabou por impactar diretamente na receita, a qual encolheu de forma drástica. 
Apesar das dificuldades financeiras encontradas neste município, a atual gestora tem 
trabalhado para manter em dia as obrigações e prestar os serviços indispensáveis à 
população. “ 
 
Análise da equipe de auditoria 
 
As justificativas não foram aceitas, uma vez que os alimentos fornecidos na merenda 
escolar devem ser fornecidos em condições adequadas de conservação, qualidade e 
sanidade na forma apontada na legislação mencionada e a suposta falta de recursos 
próprios não justifica a não aquisição de equipamentos de refrigeração destinados às 
unidades escolares da zona rural. 
 
Achado nº 5 — Utilização de equipamentos e utensílios emprestados, em unidade 
escolar, em razão da insuficiência dos mesmos. 
 

Manifestação da unidade examinada 
 
“Quanto à falta de eletrodomésticos, equipamentos e inexistência de refeitório bem 
assim à baixa quantidade de nutricionistas contratados, é evidente que não são 
decorrentes de escolha dos gestores municipais que prezam pelo bem estar da 
comunidade, mas sim da enorme dificuldade financeira que assola não apenas o 
município de Fronteiras, PI, mas todo o nosso País. 
Conforme restou amplamente divulgado na imprensa local e estadual, a Itapissuma, 
gigante fábrica do cimento Nassau, a qual ficava sediada no município de Fronteiras, PI, 
encerrou suas atividades em 06/03/17, devido à dificuldade financeira que vem 
assolando todo o País. Assim, diante do fechamento da fábrica, houve uma drástica 
queda da receita do município, a qual pode ser comprovada através do anexo 
demonstrativo contábil, onde se constata que o índice de participação do município de 
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Fronteiras, PI, no produto de Arrecadação do ICMS caiu de forma brusca exatamente no 
ano do encerramento das atividades da citada empresa, senão veja-se: 
- Ano de 2016: índice final de 1,3090615; 
- Ano de 2017: índice final de 1,0745490; 
- Ano de 2018: índice final de 0,7294744; 
- Ano de 2019: índice final de 0,3817425 
O município de Fronteiras, PI, encontra-se em situação de endividamento severo, eis que 
além do repasse mensal do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - para 
pagamento dos precatórios oriundos do TRT da 22ª Região -, bem como da drástica 
queda da Receita do município após o fechamento da fábrica de cimento Nassau (queda 
no produto de Arrecadação do ICMS), podemos, citar, ainda, o parcelamento de débitos 
oriundos da gestão anterior, tais como (I) parcelamento junto ao INSS, (II) parcelamentos 
junto à Eletrobrás, (III) parcelamento do FGTS junto à CAIXA, (IV) parcelamentos do 
Fundo de Previdência do Município de Fronteiras, PI, além dos (V) pagamentos de 
precatórios da justiça comum e (VI) gastos obrigatórios para a manutenção da prestação 
de serviços essenciais junto aos munícipes, acarretando, assim, uma verdadeira 
instabilidade financeira e político-social. 
Seguem anexos, os termos de parcelamento de débitos celebrados junto à ELETROBRÁS, 
AGESPISA, INSS e ao FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS-PI, os 
quais comprovam o endividamento severo do município decorrente do acúmulo de 
débitos da ex-gestão. 
Ademais, além das citadas dívidas, há gastos cogentes a serem realizados, além da 
definição de certos limites a eles, tudo pelo bem da boa gestão e emprego dos recursos 
públicos. In casu, é fácil perceber o quanto é comprometido o orçamento do município 
de Fronteiras, PI, também por força das disposições constitucionais. Observa-se que para 
a saúde é destinado o percentual de 15 % da receita corrente líquida (art. 198, § 2º, III, 
da CF); já a educação consome no mínimo 20% desses recursos, afora os gastos com 
previdência e com o serviço público, que normalmente beiram os limites legais.  
Como já exposto, a receita do município de Fronteiras, PI, já é bastante comprometida 
com uma série de obrigações constitucionais e legais que determinam a vinculação de 
receitas, sob pena, inclusive, da prática de crime de responsabilidade e intervenção no 
ente federativo. 
Importante frisar que diante do fechamento da fábrica de cimento que havia na 
municipalidade, houve uma drástica queda da receita do município, ou seja, o índice de 
participação do município de Fronteiras, PI, no produto de arrecadação do ICMS caiu de 
forma brusca exatamente no ano do encerramento das atividades da citada empresa, o 
que acabou por impactar diretamente na receita, a qual encolheu de forma drástica. 
Apesar das dificuldades financeiras encontradas neste município, a atual gestora tem 
trabalhado para manter em dia as obrigações e prestar os serviços indispensáveis à 
população. (...)” 
 
Análise da equipe de auditoria  
 
As justificativas não foram acatadas uma vez que os alimentos fornecidos na merenda 
escolar devem ser fornecidos em condições adequadas de conservação, qualidade e 
sanidade na forma apontada na legislação mencionada e a suposta falta de recursos 
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próprios não justifica a não aquisição de equipamentos e utensílios destinados às 
unidades escolares da zona rural. 
 
Achado nº 6 — Inexistência de refeitório ou instalações adequadas para a merenda 
escolar em unidades escolares. 
Manifestação da unidade examinada 

“Quanto à falta de eletrodomésticos, equipamentos e inexistência de refeitório bem 
assim à baixa quantidade de nutricionistas contratados, é evidente que não são 
decorrentes de escolha dos gestores municipais que prezam pelo bem estar da 
comunidade, mas sim da enorme dificuldade financeira que assola não apenas o 
município de Fronteiras, PI, mas todo o nosso País. 

Conforme restou amplamente divulgado na imprensa local e estadual, a Itapissuma, 
gigante fábrica do cimento Nassau, a qual ficava sediada no município de Fronteiras, PI, 
encerrou suas atividades em 06/03/17, devido à dificuldade financeira que vem 
assolando todo o País. Assim, diante do fechamento da fábrica, houve uma drástica 
queda da receita do município, a qual pode ser comprovada através do anexo 
demonstrativo contábil, onde se constata que o índice de participação do município de 
Fronteiras, PI, no produto de Arrecadação do ICMS caiu de forma brusca exatamente no 
ano do encerramento das atividades da citada empresa, senão veja-se: 

- Ano de 2016: índice final de 1,3090615; 

- Ano de 2017: índice final de 1,0745490; 

- Ano de 2018: índice final de 0,7294744; 

- Ano de 2019: índice final de 0,3817425 

O município de Fronteiras, PI, encontra-se em situação de endividamento severo, eis que 
além do repasse mensal do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) - para 
pagamento dos precatórios oriundos do TRT da 22ª Região -, bem como da drástica 
queda da Receita do município após o fechamento da fábrica de cimento Nassau (queda 
no produto de Arrecadação do ICMS), podemos, citar, ainda, o parcelamento de débitos 
oriundos da gestão anterior, tais como (I) parcelamento junto ao INSS, (II) parcelamentos 
junto à Eletrobrás, (III) parcelamento do FGTS junto à CAIXA, (IV) parcelamentos do 
Fundo de Previdência do Município de Fronteiras, PI, além dos (V) pagamentos de 
precatórios da justiça comum e (VI) gastos obrigatórios para a manutenção da prestação 
de serviços essenciais junto aos munícipes, acarretando, assim, uma verdadeira 
instabilidade financeira e político-social. 

Seguem anexos, os termos de parcelamento de débitos celebrados junto à ELETROBRÁS, 
AGESPISA, INSS e ao FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS-PI, os 
quais comprovam o endividamento severo do município decorrente do acúmulo de 
débitos da ex-gestão. 
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Ademais, além das citadas dívidas, há gastos cogentes a serem realizados, além da 
definição de certos limites a eles, tudo pelo bem da boa gestão e emprego dos recursos 
públicos. In casu, é fácil perceber o quanto é comprometido o orçamento do município 
de Fronteiras, PI, também por força das disposições constitucionais. Observa-se que para 
a saúde é destinado o percentual de 15 % da receita corrente líquida (art. 198, § 2º, III, 
da CF); já a educação consome no mínimo 20% desses recursos, afora os gastos com 
previdência e com o serviço público, que normalmente beiram os limites legais.  

Como já exposto, a receita do município de Fronteiras, PI, já é bastante comprometida 
com uma série de obrigações constitucionais e legais que determinam a vinculação de 
receitas, sob pena, inclusive, da prática de crime de responsabilidade e intervenção no 
ente federativo. 

Importante frisar que diante do fechamento da fábrica de cimento que havia na 
municipalidade, houve uma drástica queda da receita do município, ou seja, o índice de 
participação do município de Fronteiras, PI, no produto de arrecadação do ICMS caiu de 
forma brusca exatamente no ano do encerramento das atividades da citada empresa, o 
que acabou por impactar diretamente na receita, a qual encolheu de forma drástica. 

Apesar das dificuldades financeiras encontradas neste município, a atual gestora tem 
trabalhado para manter em dia as obrigações e prestar os serviços indispensáveis à 
população. (...)” 

 
Análise da equipe de auditoria  
 
As justificativas não foram aceitas,  uma vez que os alimentos fornecidos na merenda 
escolar devem ser fornecidos em instalações adequadas forma apontada na legislação 
mencionada e a suposta falta de recursos próprios não justifica o fornecimento da 
merenda escolar em locais inadequados, inclusive sentados no piso do pátio da escola, 
conforme constatado nas unidades escolares Hermínio José Ribeiro; José Ribeiro 
Bezerra; Antônio Miranda; Corinto Machado.  
 
Achado nº 7 — Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros legais 
previstos pelo CFN. 
Manifestação da unidade examinada 

A unidade examinada não apresentou justificativa para este achado. 

Análise da equipe de auditoria  
 
Considerando que a unidade examinada não apresentou justificativa para este achado, 
mantém-se a constatação. 
 


