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Introdução

A Fiscalização de Entes Federativos (FEF) – Edição nº 4 / Município 1 – é uma ação de
Controle de Fiscalização da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba com o
objetivo de verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos federais
descentralizados ao Município de Piancó/PB.
A presente Fiscalização foi realizada no período de março a maio de 2017, tendo sido o
relatório preliminar encaminhado ao Município por meio do Ofício n° 102879/2017/CGURegional/PB/SE/CGU, de 17 de maio de 2017, para manifestação final acerca dos achados
preliminares consignados pela Equipe de Fiscalização. O município de Piancó/PB
manifestou-se por meio do Ofício n° 175/2017 e anexos, de 5 de junho de 2017 e do Ofício
s/n e anexos, de 12 de junho de 2017.
A escolha dos programas de governo federais sob a execução do município de Piancó/PB
que foram fiscalizados nesta ação de controle decorreu da análise de vulnerabilidades, a
partir da verificação de três dimensões: relevância, criticidade e materialidade. A partir dessa
análise, foram fiscalizados os recursos aplicados para: (a) o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), (b) o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), (c) o Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) e (d) a construção de uma Creche
ProInfância do Ministério da Educação; (e) o Programa Bolsa Família do Ministério do
Desenvolvimento Social; (f) a ação de Apoio a Iniciativas de Inclusão Digital do Ministério
das Comunicações; (g) o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e (h) a construção de uma unidade de Atenção
Psicossocial (CAPS) do Componente "Crack. É possível Vencer" do Bloco de Investimento
do Ministério da Saúde (MS) e (i) a execução das obras de pavimentação em paralelepípedos

mediante os Contratos de Repasse nºs 803764, 805581, 790070, 787061, 798096 e 828748
do Ministério das Cidades.
Ressalta-se que cada ação de controle está subdividida em uma Ordem de Serviço (OS)
específica, constando em cada uma: introdução, resultados dos exames e conclusão.

Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado
População:
Índice de Pobreza:
PIB per Capita:
Eleitores:
Área:

15465
54,47
4.005,74
11794
565
Fonte: Sítio do IBGE.

Informações sobre a Execução da Fiscalização
Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados:

Ministério

Montante
Fiscalizado por
Programa

Programa Fiscalizado

Qt.

Educação Básica
Educação de qualidade para
todos

2
2

6.645.707,92
408.039,20

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO

4

7.053.747,12

MINISTERIO DA SAUDE

2

16.836.140,02

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE

2

16.836.140,02

MINISTERIO DAS CIDADES

6

2.265.400,00

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES

6

2.265.400,00

MINISTERIO DAS
COMUNICACOES

1

837,00

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS COMUNICACOES

1

837,00

MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E AGRÁRIO

1

7.768.987,00

1

7.768.987,00

MINISTERIO DA
EDUCACAO

Fortalecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS)
PLANEJAMENTO URBANO
Comunicações para o
Desenvolvimento, a Inclusão e a
Democracia
Inclusão social por meio do
Bolsa Família, do Cadastro
Único e da articulação de
políticas sociais

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E AGRÁRIO

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

14

33.925.111,14

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados,
tendo se manifestado em 5 e 12 de junho de 2017, cabendo ao Ministério supervisor, nos
casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas
públicas, bem como à apuração das responsabilidades.

Consolidação de Resultados

Apresenta-se, a seguir, uma síntese das principais constatações e achados de fiscalização
consignados pela Equipe de Fiscalização da CGU-R/PB, subdivididas por Órgão/Ministério
repassador e Ordem de Serviço correspondente:
Órgão: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO
Ordem de Serviço: 201701264
Essa Ordem de Serviço teve como objetivo verificar a correta aplicação dos recursos
provenientes do Programa Bolsa Família pela Prefeitura Municipal, no montante de R$
7.768.987,00:
a) Subitem 2.1.2: Subdeclaração, na última atualização cadastral, dos rendimentos de
membros de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com vínculo empregatício
com a Prefeitura Municipal de Piancó-PB e com outras entidades públicas, resultando no
recebimento indevido do PBF do montante potencial de R$ 84.847,00, durante o período
examinado;
b) Subitem 2.1.3: Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores admitidos na
atual gestão municipal com renda mensal per capita familiar desatualizada no Cadastro
Único;
c) Subitem 2.1.4: Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com pelo menos um
membro proprietário de veículo automotor, havendo indícios e evidências de renda per
capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa;
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Ordem de Serviço: 201700773
Essa ação de controle teve o objetivo examinar os recursos repassados ao município no que
tange ao Programa de Transporte Escolar na Educação Básica (PNATE), no montante de R$
108.388,40:
a) Subitem 2.2.2: Prestação de serviço de transporte escolar sem formalização processual e
contratual. Indícios de enriquecimento sem causa da Prefeitura Municipal;

b) Subitem 2.2.6: Veículos deteriorados que impossibilitam a utilização no transporte
escolar;
c) Subitem 2.2.9: Irregularidades no Pregão Presencial nº 22/2016;
Ordem de Serviço: 201700745
Essa ação teve o objetivo de examinar a aplicação dos recursos do Fundeb Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no montante de R$ 4.845.702,76:
a) Subitem 2.2.6: Ausência de comprovação do exercício de atividades em docência de
alguns professores, caracterizando pagamento indevido com recursos do FUNDEB-60%, no
valor de 112.588,56.;
b) Subitem 2.2.8: Sobrepreço no orçamento de preços relativo à contratação de empresa para
fornecimento de combustível, ocasionando superfaturamento de R$ 62.240,00;
c) Subitem 2.2.10: Pagamento indevido no valor de R$ 84.400,00, em face da utilização de
recursos da parcela de 40% do Fundeb para remuneração de profissionais que não tiveram
comprovada atuação na educação básica.
Ordem de Serviço: 201700772
Essa ação de controle teve o objetivo examinar os recursos repassados ao município no que
tange ao Programa de Transporte Escolar na Educação Básica (PNATE), no montante de R$
299.650,80:
a) Subitem 2.2.1: Inclusão de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame que
favoreceram a empresa contratada. Utilização de documentos inidôneos pela empresa
DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA – ME;
b) Subitem 2.2.9: Irregularidades no processo licitatório na modalidade Pregão presencial nº
05/2017;
Ordem de Serviço: 201700744
Essa ação teve o objetivo de fiscalizar a construção de uma Creche ProInfância tipo 1, no
valor de R$ 1.818.475,62, por meio do Termo de Compromisso PAC2 nº 7387/2013:
a) Subitem 2.2.1: Pagamento de despesas da obra sem respaldo em boletins de medição nos
processos de pagamentos referentes à execução da Creche - Proinfância no município de
Piancó/PB;
b) Subitem 2.2.2: Obras paralisadas, pela Prefeitura Municipal de Piancó/PB, referentes à
construção de Creche Proinfância em Campo Novo;
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Ordem de Serviço: 201700741
A presente Ordem de Serviço teve o objetivo examinar os recursos aplicados nas ações do
Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC),
no valor de R$ 15.966.390,60:

a) Subitem 2.2.5: Pagamento a profissionais médicos por serviços não comprovadamente
executados, gerando um prejuízo potencial de R$ 322.035,00 apenas no mês de fevereiro de
2017;
b) Subitem 2.2.8: Aquisição de medicamentos no Pregão Presencial nº 09/2016 em valores
superiores aos estabelecidos pela CMED, acarretando sobrepreço dos itens contratados;
c) Subitem 2.2.11: Ausência de comprovação das despesas relativas à adesão à Ata de
registro de Preços nº 02/2016, no total de R$ 180.183,82, tendo como contratada a Empresa
NNMED;
Ordem de Serviço: 201700740
A ação de controle tem o objetivo apresentar os exames concernentes à construção de uma
unidade de Atenção Psicossocial (CAPS) AD III 24hrs no valor de R$ 1.000.000,00 por
meio de transferência do Fundo Nacional de Saúde ao município:
a) Subitem 2.2.2: Obra inacabada com prazo de vigência contratual expirado e itens da
planilha de custos pagos mas não executados total ou parcialmente;
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Ordens de Serviço: 201700734, 201700735, 201700736, 201700737, 201700738 e
201700739
As ordens de serviços tiveram o condão de examinar o cumprimento dos Contratos de
Repasse nºs 803764, 805581, 790070, 787061, 798096 e 828748, para realização da
pavimentação em ruas do município de Piancó/PB:
a) Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos objetivos
do Contrato de Repasse;
b) Execução de obras em desacordo às especificações técnicas de projeto;
Órgão: MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Ordem de Serviço: 201700762
A ação de controle teve o objetivo de verificar a efetiva utilização do Ponto de Inclusão
Digital em Telecentro do Município:
a) Subitem 2.1.1: Ponto de Inclusão Digital instalado no Telecentro da Escola Municipal
Pedro Rodrigues dos Santos sem se conectar à Internet há um ano. Ausência de
comprovação acerca do efetivo funcionamento do Telecentro, de forma a permitir à
população local o acesso gratuito e amplo aos meios de informações digitais.

Ordem de Serviço: 201700745
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.845.702,76
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no Município de Piancó/PB, entre os dias 21 e 24
de março e de 10 a 13 de abril de 2017 e recaíram sobre a aplicação dos recursos do
programa 2030 – Educação Básica / 0E36 - Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educacao - Fundeb.
A ação fiscalizada destina-se a assegurar a participação da União, a título de
complementação, na composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, de forma a
garantir, no âmbito dos Estados onde o valor per capita do Fundo encontrar-se abaixo do
valor mínimo nacional por aluno/ano, o alcance desse valor mínimo nacional.
Na consecução dos trabalhos, foi analisada a aplicação dos recursos do Fundo
disponibilizados ao Município entre 1º de janeiro de 2016 até 31 de março de 2017. Cumpre
informar que tais recursos totalizaram R$ 4.845.702,76 no período, sendo R$ 3.851.527,07
destinados ao Município em 2016; e outros R$ 994.175,69 em 2017, entre janeiro e março.
Foi avaliada, no que tange à parcela de 60% do Fundo, a adequação da folha de pagamentos
quanto aos profissionais que a compuseram, os valores de remuneração dispensados, a
quitação de encargos previdenciários de pessoal atuante na educação.
Também foram examinadas a elegibilidade de despesas e a conformação dos procedimentos
de aquisição à legislação, no que tange aos recursos executados no bojo da parcela de 40%
do Fundeb.

2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Recebimento indevido, por parte de professores, de valores procedentes de
recursos do FUNDEB, no montante de R$ 51.827,78.
Fato
Para fins verificação da conformidade da folha de pagamento executada com a parcela de
60% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – FUNDEB-60%, quanto à elegibilidade dos profissionais
que a compõem, foi estabelecida amostra não probabilística, formada pelos profissionais
de magistério lotados nas escolas municipais Luciano Freire de Farias, Maria de Lourdes
Paulino, Maria de Lourdes Freitas Dantas, Otília de Figueiredo Costa, Luiz de Caldas
Sobrinho, Brasilino Ferreira de Sousa, João Silva de Lacerda, Ernestina de Araújo Silva,
Pedro Rodrigues dos Santos, Pedro Inocêncio da Silva, Pedro Marinheiro de Souza, Pedro
Angelo da Silva, José Félix da Silva, Doninha Leite, Edvaldo Batista do Nascimento,
Antonio Leite Ferreira, Marie Lima de Azevedo e da Creche Municipal Cenícia Maria.
Além de profissionais lotados nas escolas acima mencionadas, também compuseram a
amostra os profissionais que, embora remunerados pela parcela de 60% do Fundeb,
apresentaram por lotação a Sede da Secretaria Municipal de Educação.
Registre-se que as informações sobre a unidade de lotação dos professores foram obtidas
por meio de cópias das folhas de frequência disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de
Piancó à equipe de fiscalização deste Ministério de Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União.
Por meio da análise das informações, foram detectadas inconsistências, conforme a seguir
detalhado:
(i) Profissionais que, embora atuem em atividades da educação básica, não
desempenham atividades de docência ou suporte pedagógico:
Tabela 2 – Remuneração de pessoal da ocorrência (i)
Iniciais do
nome

CPF

Cargo

F.S.L.M.

***.087.964-**

PROFESSOR
QPM-PR-2

D.A.C.S.

***.861.054-**

PROFESSOR
QPM-PR-1

Lotação

EMEF Maria
de
Lourdes
Freitas Dantas
EMEF Maria
de
Lourdes

Período em
que foi
remunerado
com recursos
do Fundeb
60%

Total de
rendimentos
no período
(R$)

01/2016 a
12/2016

33.328,75

01/2016 a
11/2016

18.499,03

Paulino
Total
51.827,78
Fonte: Fichas financeiras de profissionais da educação remunerados pelo Fundeb - jan/2016 a mar/2017
Folhas de frequência disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Piancó/PB.

a) F.S.L.M. – CPF Nº ***.087.964-**
Por meio de entrevista com a referida professora, ela informou inicialmente que ministrava
aulas em uma turma de 10 alunos, não sabendo informar precisamente o nome da Escola
em que ministrava as aulas, informando apenas que se tratava de Educação de Jovens e
Adultos – EJA. Questionada que haviam vários diários de classe elaborados em 2016 com
seu nome, especialmente nas disciplinas de educação física, ela informou
contraditoriamente que dava aulas em várias turmas. Em face desta situação, realizou-se
entrevista com a Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes
Freitas Dantas, à qual a professora ministrava aula, sendo aquela responsável pela
homologação da folha de frequência em que constava o nome da professora, respondendo
que não sabia informar sobre as atividades da professora F.S.L.M., e que recebia
informações da Coordenadora do EJA que funcionava em outra escola.
Também foi realizada entrevista com a coordenadora do EJA que informou estar a
professora afastada anteriormente a 2016, não tendo ministrado aulas no EJA neste
exercício e que as aulas de educação física eram ministradas por outro professor. Cumpre
informar que a Secretária Municipal de Educação informou por meio de declaração escrita
que: “que a servidora F.S.L.M., apesar de ser designada para exercer as funções de
professora na EMEIF Edvaldo Batista, no exercício 2017, não compareceu até essa data a
referida escola”.
Cumpre citar que a referida professora apresentou documento à equipe de fiscalização do
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União informando que
deu entrada em processo de aposentadoria.
Cumpre registrar que questionada sobre as informações registradas nos diários de classe,
haja vista que se diferenciava de sua letra, a professora informou que se tratava de sua
letra, pois escreve com vários tipos de letra, sendo necessária a realização de exame
pericial para comprovar a alegação.
Diante desta situação, resta demonstrado que a referida professora não exerceu atividades
em sala de aula, tendo recebido indevidamente em 2016 R$ 33.328,75, correspondente aos
salários anuais e décimo terceiro de valor mensal de R$ 2.563,75.
b) D.A.C.S. – CPF Nº ***.861.054-** Haja vista que não foram disponibilizados diários de classe que comprovassem as
atividades da referida professora, foi realizada entrevista com a diretora da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Maria de Lourdes Paulino, tendo esta informado que a
referida professora não exerceu atividades na escola no exercício 2016 e que teria viajado
para São Paulo, desde o exercício 2015. Informou também que a professora pagava R$
800,00 a uma pessoa para ficar exercendo atividades administrativas em seu lugar.
Questionada sobre quem teria ficado exercendo as atividades administrativas no lugar da
professora D.A.C.S, a Diretora informou que era sua própria filha, sendo os valores
depositados mensalmente na sua conta.

Cumpre informar que a professora D.A.C.S. foi exonerada em 16 de novembro de 2016.
Em relação ao exercício 2016, foram pagos indevidamente à professora o valor de R$
18.499,03, correspondente ao valor mensal de R$ 1.681,73, pois a servidora não exerceu
suas atribuições, tendo pago a uma pessoa para substituí-la, inclusive em atividades
diversas a que deveria exercer.
Destarte, resta caracterizado o pagamento indevido de R$ 51.827,78 às duas professoras,
tendo em vista que estas não exerceram atividades que justificassem o pagamento,
caracterizando o enriquecimento sem causa, e consequentemente, dano ao Erário.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las: :
“Pela narrativa exposta, as irregularidades detectadas pelo pagamento indevido aos
professores mencionados, em face de terem recebido valores do FUNDEB sem estarem em
sala de aula, ocorreram no período do exercício financeiro de 2016, período em que o atual
Prefeito não exercia qualquer atividade de governança pública no município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos a professores terem ocorrido no exercício
financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem,
neste momento, como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da
licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital

Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas

quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos..”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.2. Pagamento indevido da remuneração da Secretária Municipal de Educação com
recursos do FUNDEB-60%, no valor total de R$ 33.833,15.
Fato
Da análise da folha de pagamento dos profissionais da educação custeada com os recursos
do FUNDEB-60%, constatou-se o pagamento mensal indevido de R$ 2.602,55, no
exercício 2016, à Secretária Municipal de Educação de Piancó/PB, o que contraria o art. 71
da Lei nº 9394/96, pois a atividade da Secretária Municipal de Educação não se enquadra
como de manutenção e desenvolvimento do ensino.
Conforme manual de orientação do FUNDEB, disponível no sítio eletrônico
www.fnde.gov.br, não podem ser custeadas com recursos do FUNDEB-60% as seguintes
despesas:
- integrantes do magistério em atuação em outra etapa de ensino que não
esteja na esfera de atuação prioritária de Estado ou Município.
- inativos, mesmo que, quando em atividade, tenham atuado na educação
básica;
- pessoal da educação que não seja integrante do magistério, como pessoal
de apoio e/ou técnicoadministrativo;
- integrantes do magistério que, mesmo em atuação na educação básica
pública, estejam em desvio de função, ou seja, em exercício de funções que
não se caracterizam como funções de magistério (exemplo: secretária da
escola);
- integrantes do magistério que, mesmo em atuação na educação básica,
encontram-se atuando em instituições privadas de ensino.
Destarte, considera-se indevido o pagamento dos salários e décimo-terceiro à Secretária
Municipal da Educação de Piancó com recursos do FUNDEB, no valor de R$ 33.833,15.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
físicas citadas, a fim de preservá-las:

“Observa-se que a irregularidade acima aduz acerca de pagamento dos subsídios da ExSecretária de Educação, como Agente Política, com os recursos dom FUNDEB 60% o que
estaria em desconformidade com o Manual de Orientação do FUNDEB.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos a professores terem ocorrido no exercício
financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem,
neste momento, como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da
licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da Ex-Secretária de Educação, para que a
mesma apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas e a
receber seus subsídios como Secretária pelo FUNDEB 60%, cujas irregularidades foram
detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 02 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja
objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos..”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.3. Pagamento indevido de tarifa bancária, no valor de R$ 4.301,00.
Fato
Da análise dos extratos bancários da conta corrente de movimentação dos recursos do
FUNDEB, constatou-se o pagamento indevido de R$ 4.301,00, referente à tarifa bancária,
com recursos do FUNDEB-40%, relativa à Nota de Empenho nº 002416, de 01/06/2016.
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700745/004/FUNDEB/PMP, de 07/04/2017,
requereu-se à Prefeitura Municipal de Piancó/PB esclarecimentos sobre o referido
pagamento, tendo sido apresentada a seguinte resposta:
Em relação ao Empenho nº 0002416 de 1/6/2016 no valor de R$ 4.301,00
apresentamos a cópia da Nota de Empenho como requisitado, todavia, não
temos como apresentar a justificativa do pagamento de tal despesa com

tarifa bancária porque tal processamento de despesa foi realizada no
exercício financeiro de 2016, portanto sob a égide da gestão passada, e
como tal não temos como saber as razões da realização deste dispêndio na
forma que consta no aludido documento mencionado.
Conforme informação constante no histórico da nota de empenho, tal valor foi pago
relativamente à despesa de tarifa bancária “FLOAT”, descontada na conta “FOPAG”,
referente à folha de pagamento do FUNDEB.
Ocorre que tal pagamento encontra-se vedado pela Portaria Conjunta nº 03, de 12 de
dezembro de 2012, do Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional e Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, pois os custos para manutenção e
movimentação das contas correntes do FUNDEB não devem recair sobre os recursos do
Fundo, conforme estabelece o seu art. 2º, inciso II:
Art. 2º As contas únicas e específicas dos Estados, Distrito Federal e
Municípios, destinadas à movimentação dos recursos do Fundeb, serão
abertas e mantidas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, a
critério do Secretário de Educação ou do dirigente de órgão equivalente
gestor dos recursos na respectiva esfera governamental, ou destes em
conjunto com o Chefe do Poder Executivo, mediante formalização à
instituição financeira escolhida, que ficará responsável pelos seguintes
procedimentos:
II - assegurar que eventuais custos para manutenção e movimentação das
contas correntes do Fundeb não recaiam sobre os recursos do Fundo, em
face da sua vinculação exclusiva às ações de manutenção e
desenvolvimento da educação básica;
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las::
“Pela narrativa exposta, percebe-se que foram realizados dispêndios com tarifas
bancárias denominada de “FLOAT”, alusiva aos recursos do FUNDEB e por serem
recursos vinculados não poderiam ter sido quitados com a conta do FUNDEB, sendo que
tal fato ocorreu no exercício financeiro de 2016, período em que o atual Prefeito não
exercia qualquer atividade de governança pública no município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos de tarifas bancárias com recursos do
FUNDEB terem ocorrido no exercício financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade

do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento, como apresentar qualquer elemento que
possa contribuir na análise da licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício
financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.4. Ausência de comprovação de recolhimento de contribuições sociais retidas de
salários de professores pagos com recursos do Fundeb.
Fato
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700745/004/FUNDEB/PMP, de 07/04/2017,
requereu-se, à Prefeitura Municipal de Piancó/PB, disponibilizar os comprovantes de
recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre às folhas de pagamento do
FUNDEB-40% e FUNDEB-60%.
Em resposta, a Prefeitura disponibilizou apenas a comprovação dos recolhimentos
correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2017, informando que:
Destarte, informamos que tivemos o zelo de exaurir os mecanismos de
busca dos documentos nos arquivos da Prefeitura, deixando de remeter por
absoluta impropriedade ante a sua inexistência.

Assim, verifica-se que não foram comprovados os recolhimentos das contribuições
incidentes sobre às folhas de pagamento do FUNDEB-40% e FUNDEB-60% no exercício
2016, destacando-se que, da análise das folhas de pagamento relativas ao exercício 2016,
observa-se que os valores correspondentes à contribuição previdenciária do servidor foram
descontados na folha de pagamento da remuneração dos servidores e contratados.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
físicas citadas, a fim de preservá-las:
Pela narrativa exposta, percebe-se a AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS alusivas aos valores pagos com o FUNDB
60% E 40%, sendo que tal fato ocorreu no exercício financeiro de 2016, período em que o
atual Prefeito não exercia qualquer atividade de governança pública no município.
Cumpre esclarecer que desde a data da fiscalização, a atual gestão demonstrou que
procedeu com os recolhimentos regulares das contribuições previdenciárias relativas ao
Regime Geral de Previdência Social dos meses do exercício de 2017.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu qualquer
ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos documentos
públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de programas e ações
governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de AUSÊNCIA de recolhimento de contribuições
previdenciárias terem ocorrido no exercício financeiro de 2016, sob a exclusiva
responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento, como apresentar
qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos atos praticados pelo
gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a
tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a
Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas quais

foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem prejuízo que
o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências, inclusive de
natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos. (sic)
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.5. Pagamento indevido com despesas de internet, no valor de R$ 4.200,00.
Superfaturamento nos valores pagos correspondente a R$ 17.500,00.
Fato
Da análise dos extratos bancários da conta corrente de movimentação dos recursos do
FUNDEB, constatou-se o pagamento indevido de R$ 4.200,00, referente à manutenção de
acesso à internet via rádio, conforme a seguir discriminado:
Quadro 1 - Valores pagos com recursos do FUNDEB com serviços de internet via rádio
Data da
Valor
Histórico
NE
06/04/2016
2.100,00
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de
acompanhamento em acesso à internet via rádio, junto à
Secretaria de Educação e Esportes deste município, referente ao
mês de março de 2016.
001586
28/04/2016
2.100,00
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços de
acompanhamento em acesso à internet via rádio, junto à
Secretaria de Educação e Esportes deste município, referente ao
mês de abril de 2016.
VALOR TOTAL
4.200,00
Fonte: Consulta Sagres e extratos bancários da conta corrente nº 5749-5, Agência nº 634-3, BB.
Nota de
Empenho
001282

Inicialmente, cumpre informar que foi requerido à Prefeitura Municipal de Piancó, por
meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700745/004/FUNDEB/PMP, de 07/04/2017,
informar quais escolas foram beneficiadas com o serviço de internet a rádio que foram
pagos com recursos do FUNDEB-40%, à empresa MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE
– CNPJ Nº 05.957.633/0001-06, disponibilizando para análise os processos de pagamentos
do contrato e o Pregão Presencial nº 10/2016, tendo sido apresentada a seguinte resposta:
Ao analisar os arquivos desta Secretaria de Educação e Esporte
informamos que não localizamos documentos que demonstrem quais foram
as unidades escolares que foram beneficiadas com a utilização da internet a
rádio, já que este controle era realizado pela gestão passada, sendo que já
disponibilizamos os processos de pagamento dos valores pagos no exercício
2016, tais como Nota de Empenho, Nota Fiscal e comprovante de quitação,
bem como apresentamos cópia do Pregão Presencial nº 10/2016.

Verificou-se, nos documentos do processo licitatório do Pregão Presencial nº 10/2016, que
a empresa contratada apresentou proposta no seguinte teor, especificamente aos serviços
para a Secretaria Municipal de Educação:

Quadro 2 - Proposta de Preços da empresa contratada
Unidade
Quantidade
R$ Unitário
Mensal
03
Prestação
de
serviços
de
MÊS
10
2.100,00
fornecimento do sinal de internet
via rádio, sendo com configuração
de no mínimo 05 megas mensais
nos órgãos integrantes das
Estruturas Administrativas da
Secretaria Municipal de Educação
de Piancó/PB
Fonte: Cópia do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 10/2016.
Item

Especificação

R$ Total
21.000,00

Considerando que o objeto licitado foi o fornecimento do sinal de internet via rádio de
5Mb para todos os órgãos integrantes da estrutura administrativa da Secretaria Municipal
de Educação de Piancó/PB, observa-se que não se enquadra como despesas de
“manutenção e desenvolvimento do ensino”, conforme previsto no artigo 70 da Lei nº
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), sendo assim indevida a
realização da referida despesa.
Ademais, a equipe de fiscalização da CGU obteve boleto de cobrança da referida empresa
para particular, no qual se verificou que o preço praticado pelo serviço de 1mb de internet
à rádio, no exercício 2016, era de R$ 50,00, e, considerando que toda a infraestrutura
administrativa da Secretaria Municipal de Educação em Piancó é composta de 6 escolas e
da sede administrativa, verifica-se que o valor cobrado para fornecimento, individualmente
para cada prédio, de 1mb, totalizaria R$ 350,00 mensais, o que demonstra que a cobrança
de R$ 2.100,00 reais está acima do preço de mercado, caracterizando sobrepreço do
contrato e, consequentemente, dano ao Erário de R$ 17.500,00, conforme a seguir
detalhado:
Tabela 3 - Sobrepreço do valor contratado
Preço Correspondente a 7 cobranças
Diferença
de 1Mb (6 escolas e 1 sede da SME) =
7 x R$ 50,00
2.100,00
350,00
1.750,00
Fonte: Cálculo efetuado pela equipe da CGU.
Preço Mensal
Contratado

Meses

Sobrepreço

10

17.500,00

Cumpre esclarecer que o contrato foi integralmente pago, caracterizando
superfaturamento, sendo R$ 4.200,00 custeados com recursos do FUNDEB.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:

“Pela narrativa exposta, percebe-se que foram realizados dispêndios com serviços de
internet, alusiva ou quitados com recursos do FUNDEB, sendo que tal fato ocorreu no
exercício financeiro de 2016, período em que o atual Prefeito não exercia qualquer
atividade de governança pública no município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos de serviços de internet com recursos do
FUNDEB terem ocorrido no exercício financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade
do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento, como apresentar qualquer elemento que
possa contribuir na análise da licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício
financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.6. Ausência de comprovação do exercício de atividades em docência de alguns
professores, caracterizando pagamento indevido com recursos do FUNDEB-60%, no
valor de 112.588,56.
Fato

Por meio da análise da folha de pagamento custeada com recursos do FUNDEB, foi
selecionada amostra aleatória de professores e solicitada à Prefeitura Municipal de Piancó
a disponibilização dos diários de classe que comprovassem a atividade docente em sala de
aula, não tendo sido disponibilizados diários de classe que comprovassem as atividades de
docência dos seguintes professores:
Tabela 1– Remuneração de pessoal da ocorrência

Iniciais do
nome

CPF

Cargo

E.V.R.

***.573.844**

PROFESSOR
QPM-PR-1

C.M.S.A.S.

***.534.874**

PROFESSOR
QPM-PR-1

M.D.J.S.C.

***.538.354**

PROFESSOR
QPM-PR-4

***.534.464**

PROFESSOR
QPM-PR-1

Lotação

Creche
Municipal
Cenícia
Maria
EMEIF
Maria
de
Lourdes
Paulino
EMEF
Luciano
Freire
EMEF
PEIXOTO

Período em
que foi
remunerado
com
recursos do
Fundeb
60%
01/2016
12/2016

a

01/2016
12/2016

a

01/2016
12/2016

a

Total de
rendimentos
no período
(R$)

28.058,64

25.538,64

33.452,64

01/2016
a
25.538,64
12/2016
Total
112.588,56
Fonte: Fichas financeiras de profissionais da educação remunerados pelo Fundeb - jan/2016 a mar/2017
Folhas de frequência disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Piancó/PB.
L.L.S.

a) E.V.R. – CPF Nº ***.573.844-**:

Apesar de solicitados os diários de classe da professora, a Prefeitura não os disponibilizou.
Posteriormente, foi apresentada declaração emitida pela Diretora da Creche Cenícia Maria
A.A.L.L.S., em 10/04/2017, informando que: “nos arquivos da nossa creche, não foram
encontrados diários de classe com o nome da professora E.V.R. no exercício de 2016,
apesar de constar na frequência dos meses de fevereiro a dezembro/2016 (cópia anexa) que
a mesma exercia suas funções na referida unidade escolar”.
Foi realizada entrevista com a referida professora que apresentou as seguintes informações:
“Informou que foi nomeada coordenadora pedagógica, não sabendo dizer se tem ato
administrativo nomeando para tal função. Dava suporte às colegas em eventos,
organização, fazendo serviços burocráticos, a exemplo de matrícula e livro de pontos de
professor”.
A diretora da creche, no exercício 2016, informou o seguinte: “Que a professora não dava
aula, não tendo sido incluída no CENSO. Que a professora não quis sala de aula. Que é
uma pessoa doente. Que ficou na secretaria fazendo parte burocrática (documentos,
matrículas)”.
b) C.M.S.A.S. – CPF Nº ***.534.874-**:

Apesar de solicitados os diários de classe da professora, a Prefeitura não os disponibilizou.
Posteriormente, foi apresentada declaração emitida pela Diretora da EMEIF Maria de
Lourdes Paulino E.M.S., em 10/04/2017, informando que: “nos arquivos da nossa Escola,
não foram encontrados diários de classe com o nome da professora C.M.S.A.S., no
exercício de 2016, apesar de constar na frequência dos meses de fevereiro a
dezembro/2016 (cópia anexa) que a mesma exercia suas funções na referida unidade
escolar”.
Foi realizada entrevista com a referida professora que apresentou as seguintes informações:
“Que ajudava outra professora quando ela precisava. Que não estava em sala de aula. Que
procurava documentos, pastas de aluno. Que ficava com a turma enquanto os professores
não chegavam. Que não elaborava diário de classe. Que ficava controlando os meninos na
sala. Que não ensinava os alunos. Que ajudava em tudo na secretaria”. Em conversa com a
professora citada, esta informou: “Que a professora C.M.S.A.S. ficava na secretaria,
auxiliando olhando as crianças na hora do recreio. Que não dava aula. Que a professora
C.M.S.A.S auxiliou ela em 2015, acompanhando aos alunos quando estes iam ao banheiro.
Não sabia o que a professora C.M.S.A.S., não sabendo informar o que esta fazia”.
Em entrevista com a diretora no exercício 2016 da escola A.M.M., esta informou: “Que a
professora C.M.S.A.S. estava como inspetora dos alunos que cursavam o “mais educação”.
Que a professora olhava as crianças no intervalo e enquanto os professores não chegavam.
Que não dava aula. Que não elaborava diários de classe, pois não dava aula.”
c) M.D.J.S.C. – CPF Nº ***.538.354-**:
Inicialmente, constatou-se que a referida professora apresentava na folha de pagamento
como unidade de lotação a Sede da Secretaria Municipal de Educação, em que pese
apresentar vínculo com a EMEF Luciano Freire de Farias. Posteriormente, foi apresentada
declaração emitida pela Diretora desta escola, em 10/04/2017, informando que: “nos
arquivos da nossa Escola, não foram encontrados diários de classe com o nome da
professora M.D.J.S.C., no exercício de 2016, apesar de constar na frequência dos meses de
fevereiro a dezembro/2016 (cópia anexa) que a mesma exercia suas funções na referida
unidade escolar”.
Foi realizada entrevista com a referida professora que disse trabalhar no EJA, na parte
burocrática, em face de ter problemas de saúde, exercendo predominantemente as
atividades de organização de diários de classe e transferência de alunos. Ressalte-se que
não foram prestadas informações quanto à eventual estágio de readaptação de função.
Assim, verifica-se que a referida professora não exerce atividade de docência ou de suporte
pedagógico, sendo indevido o seu pagamento com recursos do FUNDEB-60%.
Em entrevista com o diretor da escola, este informou que a professora exercia atividades
administrativas desde 2013, fazendo as atividades de preenchimento de diários de classes
para entregar aos professores e matrículas de alunos.
d) L.L.S. – CPF Nº ***.534.464-**:
Foram solicitados os diários de classe e frequência da professora L.L.S., tendo a Secretária
Municipal de Educação apresentado declaração informando que não foram localizados
diários, nem frequência da referida professora referente ao exercício 2016 e, apesar de

requerida entrevista com a referida professora por parte da equipe de fiscalização, esta
apresentou atestado médico de 30 dias, o que impossibilitou a realização da entrevista.
Também no que se refere à 2017, não foram comprovadas atividades da referida professora.
Destarte, resta comprovado que os referidos professores não fizeram jus ao recebimento do
pagamento do piso nacional com recursos do FUNDEB-60%, pois não estavam atuando
em 2016 como profissional do magistério, mas sim em atividades técnico-administrativas,
contrariando o disposto no art. 22 da Lei nº. 11.494/2007.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Pela narrativa exposta, percebe-se que foram realizados dispêndios com pessoal pelo
FUNDDB 60% quando os mesmos não estavam atuando no magistério, mas sim em
atividades técnico-administrativas, alusiva ou quitados com recursos do FUNDEB, sendo
que tal fato ocorreu no exercício financeiro de 2016, período em que o atual Prefeito não
exercia qualquer atividade de governança pública no município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos de pessoal de maneira equivocada com
recursos do FUNDEB terem ocorrido no exercício financeiro de 2016, sob a exclusiva
responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento, como apresentar
qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos atos praticados
pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem

prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.7. Falhas na atuação e composição do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundeb.
Fato
Por meio da leitura das atas de reuniões do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, realizadas no exercício 2016, bem como de entrevistas junto aos
conselheiros, em relação ao acompanhamento da execução do FUNDEB, realizadas pela
equipe de fiscalização do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União, constatou-se fragilidades na atuação do conselho, conforme a seguir detalhado.
Inicialmente, ressalte-se que não foi disponibilizada nenhuma ata de reunião referente ao
exercício 2017, o que indica não terem sido realizadas reuniões. No que se refere a 2016,
foram realizadas apenas 3 reuniões, nos meses de março, junho e outubro, em que pese a
Lei de Criação do Conselho prever reuniões ordinárias mensais, conforme artigo 9º da Lei
Municipal nº 1026/2007:
Art. 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas
mensalmente, com a presença da maioria de seus membros, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante
solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.
Da leitura das atas, percebe-se que não foram realizados debates que registrassem a análise
dos conselheiros sobre a administração dos recursos do FUNDEB por parte da Prefeitura
Municipal de Piancó, merecendo destaque o reconhecimento, na reunião realizada em
10/10/2016, que seria necessário o exercício com mais eficácia nas suas funções, conforme
a seguir transcrito:
Os conselheiros acharam por bem avaliar neste momento a atuação do
Conselho e todos chegaram à conclusão que não foi proveitoso e o fator
principal foi a falta de tempo dos membros de exercerem com mais eficácia
suas funções.
Este aspecto também foi abordado pelos conselheiros na reunião realizada com a equipe do
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, sendo diversas vezes salientado que
as reuniões eram esvaziadas e seria necessário o compromisso dos conselheiros para
realizar as suas atribuições.

A reunião com a equipe de fiscalização do Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União teve a participação de 5 conselheiros, entre os quais, 2 que
assinaram o parecer de contas relativo ao FUNDEB, sendo um deles o presidente do
conselho. Ambos informaram que não analisaram nenhum documento ou realizaram
quaisquer ações de fiscalização, nos exercícios 2016 e 2017, sendo aquela a primeira
reunião deste ano.
Os entrevistados relataram que não dispõem local próprio para a realização de reuniões, e
que não possuem infraestrutura adequada que possibilite o pleno exercício de suas
atribuições, a exemplo de armários, cadeiras, mesas, telefones, computadores, impressoras,
câmeras digitais, entre outros equipamentos, sempre dependendo da disponibilização pela
Secretaria Municipal da Educação. Acrescente-se que nenhum dos conselheiros
entrevistados participou de ações de capacitação para exercício de suas funções como
conselheiro.
Cabe acrescentar que a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não apresentou documentos que
comprovem o processo de escolha dos conselheiros que representam segmentos da
sociedade civil.
Destarte, diante da situação verificada, observa-se que Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB encontra-se fragilizada no que se refere à sua competência de
acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não foram apresentadas justificativas pela Prefeitura Municipal de Piancó.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Haja vista que não foram apresentadas justificativas pela Prefeitura Municipal de Piancó,
mantém-se na íntegra a constatação.
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2.2.8. Sobrepreço no orçamento de preços relativo à contratação de empresa para
fornecimento de combustível, ocasionando superfaturamento de R$ 62.240,00.
Fato
Por meio do Pregão Presencial nº 02/2016, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB contratou,
junto à empresa POSTO LOPES LTDA CNPJ Nº 12.601.723/0001-25, o fornecimento de
combustível para atender os veículos próprios, locados e à disposição da Prefeitura
Municipal de Piancó/PB, no exercício 2016.
Para tanto, considerou as tabelas ANP (Agência Nacional do Petróleo) como referência de
preços, conforme a seguir detalhado:
Quadro 3 – Preços DIESEL S10 – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.
Quadro 4 – Preços GASOLINA – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Quadro 5 – Preços ETANOL – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Quadro 6 – Preços DIESEL – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Considerando a referência de preços utilizada, o custo da contratação foi orçado em R$
1.079.100,00, conforme a seguir detalhado:
Tabela 4 – Orçamento Pregão Presencial nº 02/2016

PRODUTO

QUANTIDADE

diesel s10
gasolina
etanol
diesel

100000
100000
30000
80000

PREÇO
UNITÁRIO
3,32
3,92
3,25
3,22
TOTAL

VALOR
R$
332.000,00
R$
392.000,00
R$
97.500,00
R$
257.600,00
R$ 1.079.100,00

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Não obstante se tratar de pregão presencial, no qual o pregoeiro tem a função de negociar o
preço para tentar obter a melhor contratação para a Administração, verificou-se que
participou apenas uma única empresa com proposta idêntica ao valor orçado pela
Administração:
Tabela 5 - Proposta de Preços Licitante Posto LOPES

PRODUTO

QUANTIDADE

diesel s10
gasolina
etanol
diesel

100000
100000
30000
80000

PREÇO
UNITÁRIO
3,32
3,92
3,25
3,22
TOTAL

VALOR
R$
332.000,00
R$
392.000,00
R$
97.500,00
R$
257.600,00
R$ 1.079.100,00

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Do cotejamento das informações pesquisadas pela Prefeitura Municipal de Piancó junto à
ANP e o orçamento por ela elaborado com base naquelas informações, verificou-se a
ocorrência de sobrepreço, haja vista que o orçamento foi elaborado considerando o maior
valor de preços praticados no mercado do estado da Paraíba, ou seja, no município de
Sousa, em detrimento do preço médio de mercado, conforme estabelece a legislação. No
caso em análise, dever-se-ia ter sido aplicado o preço médio praticado no município de
Patos, o qual está mais próximo de Piancó do que Sousa, conforme mapas a seguir:

Quadro 7 – Distância Piancó – Patos e Piancó – Sousa.

Fonte: Programa Google Earth.

Observe-se que Piancó dista de Patos aproximadamente 84km, enquanto que para Sousa
apresenta uma distância de 107 km.
Assim, o sobrepreço constatado é de R$ 62.240,00, conforme a seguir detalhado:
Tabela 6 – Sobrepreço.

diesel s10

100000

3,32

PREÇO
MÉD.
PATOS
ANP
3,118

gasolina

100000

3,92

3,76

0,16

4,26%

16.000,00

etanol

30000

3,25

2,958

0,292

9,87%

8.760,00

diesel

80000

3,22

3,004

0,216

7,19%

17.280,00

TOTAL

62.240,00

PRODUTO

QUANT.

PREÇO MÁX.
SOUSA ANP

DIFERENÇA

%
SOBREPREÇO

VALOR

0,202

6,48%

20.200,00

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016. Planilha elaborada pela equipe CGU.
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Manifestação da Unidade Examinada

Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Pela narrativa exposta, percebe-se que foram realizados dispêndios com sobrepreço
relativo ao Pregão 02/2016, sendo que tal fato ocorreu no exercício financeiro de 2016,
período em que o atual Prefeito não exercia qualquer atividade de governança pública no
município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos de Pregão 02/2016 terem ocorrido no
exercício financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não
se tem, neste momento, como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise
da licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.9. Remuneração de professores abaixo do piso nacional do magistério.
Fato

Nos termos do art. 25 da Lei Complementar n.º 01/2006, que dispõe sobre o Estatuto e o
Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de
Piancó/PB, a carga horária dos professores atuantes na educação básica é de 25h semanais.
Dessa forma, e tendo em vista que o piso salarial divulgado pelo Ministério da Educação é
calculado para jornadas de 40h semanais, têm-se os seguintes valores de piso salarial dos
profissionais do magistério com jornada de 25h semanais:
Quadro 8 – Piso nacional para os profissionais do magistério
Valor piso – 40h semanais
Valor do piso - 25h semanais
Exercício
(R$)
(R$)
2016
2.135,64
1.334,77
Fonte: Papel de trabalho elaborado pela equipe de fiscalização, a partir de informação de piso nacional do
magistério disponível em http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/01/piso-nacional-dos-professores-sobepara-r-2.135.

A fim de avaliar a adequação da remuneração dos profissionais, foram examinadas a folha
de pagamento relativa à competência de julho/2016. Verificou-se, então, que houve o
pagamento de remuneração em valor inferior ao piso nacional do magistério. Para os meses
analisados, foram identificadas as seguintes ocorrências:
Quadro 9 – Ocorrências de remuneração abaixo do piso nacional do magistério
INICIAIS DO
NOME
A.C.F.S.

MATRÍCULA

REMUNERAÇÃO (R$)

0051075

1.040,00
1.040,00

A.C.F.S.P.

0004501

B.A.N.

0052631

B.R.S.

0053184

D;D;K;R;C;S;

0052899

D.M.S.

0052609

E.M.I.S.

0052610

G.K.B.P.

0002241

G.C.S.F.

0051678

I.S.R.O.

0003169

I.G.N.A.

0052907

J.T.C.F.

0053211

K.M.M.

0053200

K.W.S.A.

0053221

M.A.L.C.

0052821

M.D.S.

0053171

M.S.C.S.

0052908

1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00

Quadro 9 – Ocorrências de remuneração abaixo do piso nacional do magistério
INICIAIS DO
NOME

MATRÍCULA

M.R.A.

0052611

N.G.S.N.

0052503

R.K.S.C.

0053220

Y.R.A.S.

0053210

REMUNERAÇÃO (R$)
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00

Fonte: folhas de pagamento do Fundeb

Destaca-se que o quadro traz informações tão somente das remunerações do mês avaliado,
sem prejuízo de ocorrências similares das competências não examinadas.
É possível notar que a remuneração abaixo do piso nacional foi destinada aos profissionais
contratados mediante excepcional interesse público (EIP). Para a totalidade dos casos, os
professores contratados perceberam tão somente o salário de R$ 1.040,00.
O procedimento verificado não se harmoniza com a Lei n.º 11.738/2008, que fixou o piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação
básica. Na Lei não há distinção entre os trabalhadores permanentes e temporários, havendo
irregularidade no pagamento de profissionais do magistério em valor inferior ao piso
nacional.
Ademais, a Lei Municipal n.º 1126/2013, de 08 de outubro de 2013, que dispõe sobre a
contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, apresenta, em seu art. 9º:
“art. 9º São direitos dos contratados temporariamente sob a égide desta Lei:
I – percepção de remuneração ajustada, não inferior ao mínimo legal.”
Destarte, observa-se que, além de lei federal, o próprio normativo municipal aponta para a
inadequação da remuneração dispensada aos profissionais temporários.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Pela narrativa exposta, as irregularidades detectadas pelo pagamento de Professores
contratados abaixo do piso mínimo nacional ocorreram no período do exercício financeiro
de 2016, período em que o atual Prefeito não exercia qualquer atividade de governança
pública no município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.

Destarte, em virtude da prática de pagamentos a professores terem ocorrido no exercício
financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem,
neste momento, como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da
licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.10. Pagamento indevido no valor de R$ 84.400,00, em face da utilização de recursos
da parcela de 40% do Fundeb para remuneração de profissionais que não tiveram
comprovada atuação na educação básica.
Fato
Da análise das folhas de pagamentos dos servidores públicos e contratados com lotação na
Secretaria Municipal de Educação, relativas aos exercícios de 2016 e 2017, constatou-se,
em relação ao exercício 2016, o pagamento de remuneração de profissionais contratados
por excepcional interesse público com recursos do FUNDEB-40%, para os quais não
restou comprovado exercício em atividades relacionadas à educação básica.
Especificamente, tratam-se dos profissionais contratados para o cargo de “aguador”,
conforme relação a seguir:
Quadro 10 – Ocorrências de remuneração abaixo do piso nacional do magistério
INICIAIS DO
NOME

MATRÍCULA

REMUNERAÇÃO (R$)

Quadro 10 – Ocorrências de remuneração abaixo do piso nacional do magistério
INICIAIS DO
NOME
C.P.L.

MATRÍCULA

REMUNERAÇÃO (R$)

0051792

D.R.V.S.

0003609

E.S.M.

0052627

E.C.S.

0052629

F.A.S.

0052647

J.B.C.

0052628

J.E.F.

0052824

L.M.M.B.

0052620
TOTAL

880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
880,00
7.040,00

Fonte: Documentos disponibilizados pela Prefeitura de Piancó. Folhas de pagamento 2016.

Destarte, constata-se o pagamento indevido de R$ 84.480,00 com recursos do FUNDEB40%, correspondente aos 12 meses do exercício de 2016 de remuneração dos referidos
profissionais, haja vista não ter sido comprovado a atuação destes nas atividades
relacionadas à educação básica.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Pela narrativa exposta, as irregularidades detectadas pelo pagamento indevido de R$
84.480,00 do FUNDEB 40%, ocorreram no período do exercício financeiro de 2016,
período em que o atual Prefeito não exercia qualquer atividade de governança pública no
município.
Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de tais servidores terem ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a

atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.” (sic)
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos
não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado,
haja vista que a Prefeitura Municipal de Piancó/PB apresentou recebimento indevido de
valores por parte de professores; pagamento indevido da remuneração da Secretária
Municipal de Educação; pagamento indevido com despesas de internet; pagamento indevido
de tarifa bancária; ausência de comprovação de recolhimento das contribuições sociais
retidas dos salários dos professores; falhas na atuação e composição do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb; Sobrepreço no orçamento relativo à
contratação de empresa para fornecimento de combustível; remuneração de professores
contratados abaixo do piso nacional do magistério; pagamento indevido de remuneração de
professores que não tiveram comprovada atuação na educação básica.

Ordem de Serviço: 201700744
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.800.005,16
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 de março a 13 de abril de 2017 e
tiveram como objeto a aplicação dos repasses, oriundos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, para atender às ações do Programa de Aceleração
do Crescimento 2 Implementação de Escolas para Educação Infantil/PAC II – Proinfância.
A ação fiscalizada destina-se a prover rede física escolar pública de condições adequadas
de funcionamento, no que tange à quantidade de unidades educacionais e à qualidade da
infraestrutura dos estabelecimentos de educação básica pública.
Para o atendimento da ação mencionada, o Município de Piancó/PB celebrou com o
FNDE/MEC o Termo de Compromisso PAC2 nº 7387/2013, no valor de R$ 1.818.475,62,
para a construção de uma Creche ProInfância tipo 1 na localidade Campo Novo. Além
disso, por conseguinte, a Administração Municipal realizou a licitação nº 001/2015, na
modalidade concorrência, para contratação de empresa de engenharia especializada para a
execução do empreendimento.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.

2.2.1. Pagamento de despesas da obra sem respaldo em boletins de medição nos
processos de pagamentos referentes à execução da Creche - Proinfância no município
de Piancó/PB.
Fato
Com o intuito de verificar a execução física do objeto do Termo de Compromisso PAC2
n.º 7387/2013, cuja contratação de empresa especializada se deu mediante o Contrato
nº 01/2015, firmado entre o Município de Piancó-PB e a empresa SM CONSTRUÇÕES E
COMERCIO EIRELI - EPP, sob o CNPJ nº 07.177.669/0001-00, para a construção de uma
Creche ProInfância tipo 1 na localidade Campo Novo, foi requerida à Administração
Municipal toda a documentação referente à execução do empreendimento, inclusive os
boletins de medição, que respaldaram as despesas, e os respectivos processos de pagamentos
para análise da execução financeira do empreendimento.
Contudo, a Prefeitura Municipal não apresentou os documentos referentes aos boletins de
medição nºs 03 e 04 que respaldaram as despesas efetuadas e registradas em suas respectivas
notas fiscais, cujo somatório importou o valor de R$ 270.456,87, em um total de R$
491.074,83, conforme se extraiu da análise dos respectivos processos de pagamentos,
apresentados na tabela a seguir:
Tabela 01: Informações obtidas nos processos de pagamentos do Contrato nº 01/2015 fornecido pela Prefeitura.
Data
Empenho

Número
Empenho

Número
Nota Fiscal

Valor
NF (R$)

ISS (R$)

Valor liquido (R$)
(demais deduções)

Boletim Medição

09/05/16

2056

2016/00075

103.739,94

1.556,10

102.183,84

apresentado

09/05/16

2057

2016/00076

116.878,02

1.753,17

115.124,85

apresentado

29/08/16

3966

2016/00092

163.456,87

2.451,85

161.005,02

não apresentado

14/09/16

4355

2016/00096

107.000,00

1.605,00

105.395,00

não apresentado

Total

491.074,83

7.366,12

483.708,71

Diante do exposto, mediante Solicitação de Fiscalização – SF nº 02/2017/201700740, foi
reiterado à Administração Municipal apresentar a documentação completa conforme SF
inicial (SF nº 01).
Por conseguinte, de acordo com o Ofício nº 105/2017, datado em 27 de março de 2017, o
Gestor Municipal assim se pronunciou
“Ao tempo em que apresentamos as nossas estimas e congratulações, informamos em face a
solicitação acima temos a informar que, após o termino da pesquisa realizada na análise dos
arquivos desta Prefeitura, identificamos a existência, apenas PARCIAL dos documentos
solicitados no expediente acima identificado, sendo que, de forma minudente, iremos nos
reportar acerca de cada solicitado e qual foi localizado ou não nos anais desta edilidade.
Cumpre informar que, a despeito do Prefeito eleito ter envidado todos os esforços possíveis
para viabilizar o processo de transição, inclusive protocolando tempestivamente os

expedientes na sede da Prefeitura (DOC 1) o ex-Prefeito não viabilizou a instalação da
transição, razão pela qual comunicamos ao Ministério Público solicitando providências
(DOC 2) e adotar as medidas que reputasse necessárias. (...)” (SIC)

Portanto, diante do exposto, verificou-se que a ausência dos documentos probatórios,
relativos aos pagamentos efetuados para a execução da obra, gerou constatação de despesas
não comprovadas no valor de R$ 270.456,87, ou seja, em descumprimento legal passível de
Tomada de Contas Especial. Cabe salientar, por fim, que a Edilidade Municipal deve zelar
pela guarda de documentos públicos, conforme cláusula XXI do Termo de Compromisso
PAC2 nº 7387/2013, referente à obra em questão:
“XXI – Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, do
estado ou do Distrito federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa e arquivar
as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros,
juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo IV da
Resolução CD/FNDE Nº 13/2012 pelo prazo de vinte anos contados da data da aprovação
da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso ”
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó/PB apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de
pessoas citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além
de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja

desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;

b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações.
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos. ” (SIC)
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Análise do Controle Interno
A justificativa do Gestor não elide o fato apontado neste relatório pois se trata de medidas
adotadas para sanar as impropriedades/irregularidades apuradas, portanto, fica mantida a
presente constatação.
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2.2.2. Obras paralisadas, pela Prefeitura Municipal de Piancó/PB, referentes à
construção de Creche Proinfância em Campo Novo.
Fato
Em análise do Processo Licitatório relativo à Licitação nº 01/2015, na modalidade tomada
de preços, verificou-se que o contrato para a execução da obra foi assinado em 07 de janeiro
de 2016 com prazo de vigência de 12 meses, conforme edição do Diário Oficial da União –
DOU, publicado em 12 de janeiro de 2016. Ademais, a edilidade municipal celebrou o 1º
Aditivo Contratual, datado em 23 de novembro de 2016, prorrogando o prazo em mais 12
meses, ou seja, o prazo de execução da obra encontra-se em vigência até 07 de janeiro de
2018.
Contudo, durante inspeção física realizada pela CGU nos dias 21 e 22 de março de 2017
(quadro 01), verificou-se que as obras estavam paralisadas, havendo somente um vigia da
empresa contratada no local. Por meio da SF nº 02/2017/201700740, foi solicitado à
Prefeitura apresentar justificativas quanto ao fato. A Gestão Municipal, em Ofício
nº 105/2017, datado de 04 de abril de 2017, assim se pronunciou:
“A obra encontra-se paralisada por 60 dias, mediante um decreto do atual Prefeito para

fiscalização e análise dos serviços já executados, tendo em vista que mediante a ausência de
transição do governo, nada se sabia sobre os documentos da obra, objeto do presente
contrato, bem como do andamento da mesma. Foi realizada vistoria técnica por parte da
prefeitura e requisitado novo envio de cronograma físico-financeiro por parte da Construtora
responsável pela execução da obra para que possa concluir o parecer técnico, pela
continuidade e/ou não do objeto. ”

Apesar da justificativa do Gestor, não foram disponibilizados os documentos quanto ao
mencionado decreto ou à ordem de paralisação encaminhada à empresa executora, tampouco
a publicação do aditivo contratual de prorrogação de prazo. Além disso, o último pagamento
decorrente de despesas da obra em comento se deu na data de 14 de setembro de 2016, ou
seja, 188 dias sem execução físico-financeira da obra, situação que pode potencialmente
causar prejuízo ao erário em virtude de novas despesas com mobilização de pessoal,
readequação de preços e manutenção de itens deteriorados pelas intempéries.
Quadro 01: Relato fotográfico da obra durante a inspeção física realizada, em 23/03/2017, pela Equipe de
Fiscalização da CGU.

Foto 01: Parte lateral da edificação.
Piancó/PB, 22/03/17.

Foto 02: Parte Frontal da edificação.
Piancó/PB, 22/03/17.

Foto 03: Canteiro de obras. Piancó/PB, 22/03/17.

Foto 04: Lateral da obra. Piancó/PB, 22/03/17.

Foto 05: Área central da edificação.
Piancó/PB, 22/03/17.

Foto 06: Terreno em declive. Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 07: Interior da edificação. Contrapiso a ser
finalizado.
Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 08: Interior da edificação. Execução do piso e
finalização das paredes a serem realizadas.
Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 09: Parte Central da obra. Terreno não
nivelado conforme projeto. Piancó, 23/03/17.

Foto 10: Desníveis no terreno. Aterro a ser
executado em sua totalidade. Piancó 23/03/17.

Portanto, resta evidenciado que a execução das obras para construção de uma Creche
Proinfância no Município sofreu solução de continuidade em virtude da mudança de gestão,
porém, cabe à atual Administração o atendimento às demandas sociais, sendo necessário a
atuação célere e diligente para que possa atingir o objetivo do Termo de Compromisso
assumido por esse ente federado, em cumprimento aos princípios de eficácia, eficiência e
efetividade que devem nortear os atos da Administração Pública.
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Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Ofício nº 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento
do estágio de evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis
falhas que pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.

Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades,
mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou
irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização
neste município, adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador
como parte integrante daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim
NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além de apresentar as justificativas,
também proceder de acordo com as seguintes recomendações :
e)
De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à construtora
planilha de quantitativos e cronograma de execução;
f)
Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as obras
ainda não foram concluídas;
g)
Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
h)
Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo contrato
não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de licitação;
2.
e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas planilhas
quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
h)
Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme previsto no
art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração está autorizado no
art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as consequências previstas no art. 80 do mesmo
diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
i)
A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e contraditório
acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustrada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por
proceder a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em

anexo, de forma a atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para
evitar que a eventual recusa não seja objeto de questionamento quanto a validade do
ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos. ” (SIC)
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Análise do Controle Interno
A justificativa do Gestor não elide o fato apontado neste relatório pois se trata de medidas
adotadas para sanar as impropriedades/irregularidades apuradas, portanto, fica mantida a
presente constatação.
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2.2.3. Cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame licitatório nº 01/2015,
modalidade concorrência.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó/PB realizou, em 05 de novembro de 2015, a licitação
nº 01/2015, na modalidade Concorrência, com valor orçado de R$ 1.818.475,62, cujo objeto
consistiu na contratação de empresa de engenharia para construção de uma Creche
ProInfância tipo 1 no Município de Piancó/PB, conforme Termo de Compromisso PAC2 nº
7387/2013.
O aviso do certame licitatório em comento foi publicado no Diário Oficial da União – DOU,
em 5 de outubro de 2015 (Seção 3, pág. 190), bem como no Diário Oficial do Estado –
DOE, em 09 de outubro de 2015.
Por conseguinte, sagrou-se vencedora a empresa licitante SM CONSTRUÇÕES
COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPP (CNPJ nº 07.177.669/0001-00) com proposta de
preços no valor global de R$ 1.800.005,16. Portanto, verificou-se a existência de desconto
na ordem de 1%. Por conseguinte, a Prefeitura Municipal firmou o Contrato nº 02/2016, em
7 de janeiro de 2016, com a empresa mencionada.
Contudo, constatou-se a existência de restrições à competitividade da licitação em análise,
inicialmente com a ausência, no processo licitatório disponibilizado, de cópia da publicação
em jornal diário de grande circulação no Estado, e também, caso houvesse, em jornal de

circulação no Município ou na região onde seria realizada a obra, contrariando o disposto no
inciso III do art. 21 da Lei nº 8.666/93.
Além disso, as demais situações que comprometeram o caráter competitivo do certame
licitatório restaram evidenciadas quando do exame do respectivo instrumento convocatório,
consubstanciadas em suas cláusulas, conforme demonstrado a seguir:
a) Na alínea “d”, “f”, “g” e “h" do item 11.2.4 do Edital foi exigida, para efeito de
qualificação econômico-financeira dos partícipes, a apresentação de índice contábil
quanto à liquidez corrente (ILC) e geral (ILG) igual ou superior a 1,5 e ao índice de
Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a 0,1.
Constatou-se que a Comissão de Licitação exigiu, para fins de comprovação da boa
situação do balanço patrimonial, que as empresas interessadas em participar do
certame comprovassem possuir Índices contábeis com parâmetros discrepantes
daqueles usualmente utilizados, sem demonstrar, no processo licitatório, as razões
para sua utilização.
A título comparativo, no âmbito do Poder Executivo Federal, o disciplinamento,
quanto às exigências de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação
de empresas nos certames realizados pelos órgãos e entidades que adotam o Sicaf,
cujos valores licitados comumente superam os valores das licitações sob exame, foi
realizado por meio da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11/10/10
(disponível no sítio eletrônico http://www.comprasnet.gov.br), vigente à época da
realização do certame licitatório em comento, onde foram definidos os seguintes
índices:

Liquidez Geral (LG) >= 1

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Liquidez Corrente (LC) >= 1

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Solvência Geral (SG) >= 1

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Destaque-se que a fórmula de cálculo do Índice de Endividamento Geral (EG),
definida no Edital, é exatamente o inverso da fórmula de cálculo do Índice de
Solvência Geral (SG), estabelecido pela Instrução SLTI/MPOG nº 02.
Destarte, exigir um Índice de Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a 0,10, é
equivalente a requerer das empresas um Índice de Solvência Geral igual ou superior
a 10,0, ou seja, um parâmetro dez vezes superior ao utilizado até os dias atuais por
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal que adotam o Sicaf.
No tocante aos julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União sobre o
assunto, verifica-se que o TCU tem se manifestado no sentido de considerar restrição
à competitividade exigir índices contábeis desarrazoados de justificativas, no
processo, quando estes se mostram acima dos usualmente utilizados, conforme se
extrai do entendimento da Corte a seguir:

ACÓRDÃO 434/2010 – SEGUNDA CÂMARA – TCU:
(...)
VOTO DO MINISTRO RELATOR
(...)
2. Quanto ao mérito, compartilho o entendimento da Secex/RJ, no sentido de
que os itens do edital em exame colacionados abaixo trouxeram prejuízos a
diversas licitantes, inabilitadas por conta de exigências desprovidas de
respaldo legal.
“9.14. Comprovação da boa situação financeira da empresa, que também
será avaliada pelo seu grau de endividamento total, igual ou inferior a 0,70,
que serão conferidos pelos seguintes cálculos: ”
(Passivo Exigível (PC + ELP))/Ativo Total =< 0,70
(...)”
ACÓRDÃO: (...)
9.5. Determinar à Fiocruz que nos futuros procedimentos licitatórios
realizados pela entidade abstenha-se de fazer exigências que restringiram o
caráter competitivo do certame, a exemplo do que se verificou nos subitens
9.11, 9.12.1 9.12.3 e 9.14, dissonantes da jurisprudência desta corte de
contas, haja vista não haver amparo legal para se exigir que os licitantes:
(...)
9.5.5. Comprovem a boa situação financeira da empresa licitante mediante
avaliação do grau de endividamento calculado com base em critérios
desprovidos de estudo técnico aprofundado que necessariamente deveria
integrar o processo licitatório;
(negritos não constam no original)

b) Alínea “n” do item 11.2.4 – Exigência para que a licitante entregue à Secretaria de
Finanças do Município, até o 3º dia útil antes da data prevista para a sessão de
recebimento das propostas, o comprovante da garantia.
Em análise ao termo do Edital da Concorrência nº 01/2015, verificou-se que a alínea
“n” do item 11.2.4 não encontra respaldo na Lei de Licitações que permita exigir das
licitantes o recolhimento antecipado da garantia de proposta, 03 dias úteis antes da
fase de habilitação.
Verifica-se que essa cláusula contraria e compromete o processamento da licitação
estabelecido pelo inciso I do art. 43 da Lei nº 8.666/93 c/c o § 1º do mesmo artigo,
uma vez que a apreciação prévia da cópia de documento de habilitação em um ato
reservado, ou seja, sem a presença dos demais concorrentes, contraria a Lei nº
8.666/93, que exige que tais atos sejam públicos, conforme transcrito adiante:

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos: ”
“I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação; ”
(...)
“§ 1º A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as
propostas será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se
lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. ”

A exigência de prévio recolhimento de garantia na Secretaria de Finanças do
Município de Piancó/PB até 03 dias úteis anteriores à data de recebimento das
propostas mostra-se descabida, por propiciar o conhecimento antecipado dos
licitantes, o que favorece a prática de conluios entre os participantes do certame,
frustrando o caráter competitivo da licitação.
Além disso, com exceção da garantia na modalidade caução, as demais modalidades
de garantia previstas nos incisos II e III do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93 (segurogarantia e fiança bancária) dispensam o prévio recolhimento na Secretaria de
Finanças do município, podendo tais modalidades de garantia terem sido
apresentadas à Comissão de Licitação somente na fase de habilitação das licitantes,
juntamente com os demais documentos de habilitação.
Ademais, não constam justificativas no processo quanto ao prazo de 03 dias úteis
para a antecipação do depósito da garantia. Tal exigência torna-se, portanto, ilegal,
consoante entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) em vários
Acórdãos, a exemplo do Acórdão nº 4.606/2010, Segunda Câmara, e dos Acórdãos
nº 768/2012 e nº 2074/2012, ambos do Plenário, parcialmente transcritos adiante:
ACÓRDÃO 4.606/2010 – TCU - 2º CÂMARA:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª
Câmara, com fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/92, e 237, inciso I, do
RI/TCU, pelas razões expostas pelo Relator, em:
(...)
9.4. determinar à Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA, que, em futuras
licitações que envolvam recursos federais:
9.4.1. atente para o disposto no art. 23, 1º, da Lei 8.666/93 e na Súmula 247 do TCU;
9.4.2. cumpra o art. 21, § 2º, inciso II, da lei 8.666/93, deixando de incluir prazos
limitantes para fornecimento de documentação necessária à participação na licitação
que reduzam o período de divulgação do certame;
9.4.3. abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatórios exigências, não
justificadas, que restrinjam o caráter competitivo das licitações, em observância ao
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e em atendimento aos dispositivos legais
que proíbem cláusulas/condições editalícias restritivas da competitividade, em
especial o art. 3º, § 1º, inciso I, e o art. 30, § 1º, inciso I, e § 5º, da Lei 8.666/93,
especialmente com relação à inclusão de condições para a participação dos
concorrentes que não estejam amparadas nos arts. 27 a 31 da mencionada norma,
especialmente com relação a:

(...)
9.4.3.3. comprovação de caução anteriormente à fase de habilitação;
ACÓRDÃO Nº 768/2012 - TCU - PLENÁRIO
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário,
ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos
termos do art. 237 do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e
considerá-la parcialmente procedente; em cientificar a Prefeitura Municipal de
Viana/ES, em razão das irregularidades identificadas no edital da concorrência
1/2009, de forma a evitar as mesmas ocorrências em licitações futuras envolvendo a
aplicação de recursos públicos federais, de que deve abster-se de:
(...)
(ii) exigir, quando for o caso, que a garantia de proposta, como forma de assegurar a
qualificação econômico-financeira dos licitantes, seja efetuada em data anterior à da
apresentação dos documentos de habilitação, por absoluta falta de amparo legal;
ACÓRDÃO Nº 2074/2012 – PLENÁRIO/TCU:
(...)
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, inciso VII, do
Regimento Interno c/c o art. 113, § 1º da Lei nº 8.666/93 para, no mérito, considerála procedente;
9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da
Lei nº 8.443/1992, assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta
deliberação, para que a Prefeitura Municipal de Embu das Artes adote as
providências necessárias à anulação da Concorrência nº 2/2012, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para execução de obras de contenção de
encostas em áreas de risco no município, em face das seguintes ilegalidades:
9.2.1. exigência de apresentação de atestados para comprovação de qualificação
técnica em desconformidade com o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, em
face de ser exigida a comprovação da execução de quantitativos mínimos de obras e
serviços específicos e idênticos aos serviços exigidos na licitação em questão, bem
como de possuir a concorrente, em seus quadros, profissional que já tenha executado
ou fiscalizado obras e serviços com os mesmos itens (subitens 1.2.2 e 1.2.3 do
Anexo I do edital);
9.2.2. exigência de apresentação de garantia da proposta previamente à data de
recebimento e abertura dos demais documentos relativos à fase de habilitação ao
certame, em desacordo com o art. 43, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 (subitem 1.3.1
do Anexo I do edital);
(...)

Por fim, vale ressaltar, por oportuno, que o TCU emitiu o Acórdão nº 392/2016 – TCU –
Plenário, devido à Representação formulada pela empresa Lorena & Adria Construções,
Comércio e Locações Ltda. - ME, com pedido de medida cautelar, em vista de possíveis
irregularidades ocorridas na Concorrência Pública objeto da análise deste relatório.

Destarte, não foram apresentadas, neste relatório, em virtude de terem sido analisadas pela
egrégia Corte de Contas, as seguintes irregularidades/impropriedades apontadas pela
instrução de peça 5, a qual foi lavrada na Secretaria de Controle Externo do Estado de
Pernambuco e encaminhada ao FNDE e ao TCE/PB, em cumprimento à alínea “c” do
Acórdão em comento:
a) item 8.1 do edital – falta de data e horário no Edital CP 01/2015 – Piancó,
referente ao comparecimento dos licitantes à sede da prefeitura antes da realização da
visita técnica, o que demonstra uma falha do edital que deveria ter sido corrigida e
publicamente divulgada, uma vez que pode ter causado dúvidas e erros por parte dos
licitantes, além de suas consequentes inabilitações;
b) item 8.2 – exigência de realização de visita técnica a ser efetivada por responsável
técnico, em oposição à ampla jurisprudência do TCU no sentido de sua
irregularidade, conforme exposto no voto condutor do Acórdão 7.137/2015 –TCU –
1º Câmara;
c) item 11.2.4, alínea “b” – exigência de livro diário para a qualificação econômicofinanceira, em desacordo com o art. 31, inciso I, da Lei 8.666/93, que apresenta os
documentos aos quais se limitará a referida qualificação;
Portanto, considerando as razões expostas, conclui-se que a adoção de tais exigências
contidas nas cláusulas em comento fere os ditames da Lei nº 8.666/93, por restringir a
competitividade do certame e, por consequência, favorecer a ocorrência de direcionamento
do processo licitatório e/ou conluio entre as empresas, uma vez que permite o conhecimento
dos possíveis concorrentes antes da fase de habilitação.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó/PB apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de
pessoas citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além

de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa, será
procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas planilhas
quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as consequências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos. ” (SIC)
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Análise do Controle Interno
A justificativa do Gestor não elide o fato apontado neste relatório pois se trata de medidas
adotadas para sanar as impropriedades/irregularidades apuradas, portanto, fica mantida a
presente constatação.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto
fiscalizado.

Ordem de Serviço: 201700772
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 299.650,80
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no Município de Piancó/PB, entre os dias 21 e 24
de março e de 10 a 13 de abril de 2017 e recaíram sobre a aplicação dos recursos do
programa 2030 – Educação Básica / 8744– Apoio à Alimentação Escolar na Educação
Básica.
A ação fiscalizada destina-se a: cumprir as normas e orientações relativas à execução do
programa; executar os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE para a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar em
conformidade com a legislação contábil, financeira e licitatória; garantir a qualidade da
alimentação fornecida; fornecer a contrapartida complementando os recursos federais
recebidos; e disponibilizar informações ao gestor federal para cadastro de conselheiros,
profissionais de nutrição e outras informações solicitadas.
Na consecução dos trabalhos, foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais
repassados ao Município no montante de R$ 299.650,80 no período compreendido entre 1º
de janeiro de 2016 até 31 de março de 2017 pelo Ministério da Educação.

2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das

pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Inclusão de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame que
favoreceram a empresa contratada. Utilização de documentos inidôneos pela empresa
DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA - ME
Fato
Da análise do processo administrativo nº 16/2016, referente à licitação na modalidade
pregão presencial nº 008/2016, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios
(carne) para atender as necessidades da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2016,
constatou-se a inclusão de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame, as quais
favoreceram a empresa contratada, o que afronta o art. 3º, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93,
conforme a seguir detalhado.
Em seu item 8.1.7, relativo à capacidade técnica, a Prefeitura Municipal de Piancó, por
meio do Pregoeiro e sua equipe, inseriu cláusula no seguinte teor:
“8.1.7. RELATIVOS À CAPACIDADE TÉCNICA.
a) Atestado de Capacidade Técnica emitidos pelo Poder Público ou
Empresa Privada de ramo diverso do objeto social da licitante.
a.1) Os atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo
Município de Piancó (PB) só serão aceitos se assinados por
servidor da Secretaria Municipal de Administração e descrever
especificamente em seu texto o objeto do contrato anteriormente
celebrado e o número do Processo Licitatório equivalente.
a.2) Ainda no que toca ao Município de Piancó (PB), só serão
aceitos os Atestados de Capacidade Técnica com data de
emissão inferior a 30 (trinta) dias, anteriores a data da Sessão
de entrega dos envelopes de propostas e habilitação.
a.3) Quando o Atestado de Capacidade Técnica for emitido por
empresa privada deve estar em papel timbrado da empresa
concedente, constar o CNPJ da empresa da mesma e descrever
especificamente em seu texto o bem/serviço fornecido
acompanhado da devida NF-e, sob pena de não ser aceito.
a.4) O Atestado de Capacidade Técnica emitido por empresa
privada ter firma reconhecida, sob pena de não ser aceito.”
(grifos nossos)
Em relação à cláusula editalícia que estabelece limitação para emissão de atestado de
capacidade técnica, nos últimos 30 dias anteriores à sessão de entrega dos envelopes de
propostas e habilitação, quando emitidos pela Prefeitura Municipal de Piancó, observa-se
que se trata de cláusula restritiva ao caráter competitivo do certame, pois não existe
previsão legal para essa exigência, observando-se que a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União define que não podem ser exigidos prazos de validade para atestados de
capacidade técnica, conforme exposto na publicação Licitações e Contratos – Orientações

e Jurisprudência do TCU – 4ª Edição, Revista, atualizada e ampliada (2010, p. 408), a
exemplo do Acórdão nº 330/2005 – Plenário:
Não inclua nos editais:
número mínimo de atestados que comprovem a aptidão técnica do licitante;
validade de atestados que comprovem a qualificação técnica dos licitantes
vinculada à data de sua expedição.
Acórdão 330/2005 Plenário
Citem-se também os Acórdãos nºs 890/2007, 1.557/2009 e 855/2009, todos do Plenário,
que tratam do mesmo tema. Diante dessa situação, verificou-se que uma única empresa
participou da licitação, tendo apresentado dois atestados de capacidade técnica, emitidos
pelas Prefeituras Municipais de Piancó, no prazo exigido pelo edital, e Igaracy, conforme
imagens abaixo:
Quadro 2– Documentos inidôneos da empresa DEUZALINA SANCHO CARVALHO LACERDA - ME

Atestado fornecido pela PM PIANCÓ

Atestado fornecido pela PM IGARACY

Fonte: Pregão presencial nº 08/2016.

Da análise destes dois documentos, observa-se que se tratam de documentos idênticos,
inclusive quanto a erros gramaticais, a exemplo das palavras “estabelicidas” e “bolvina”,
além de uma falha gráfica na palavra “com”, da formatação da tabela e do texto, do
espaçamento entre palavras, entre outros aspectos, conforme destacado na imagem abaixo:

Quadro 3 – Documentos inidôneos – Falhas textuais idênticas

Atestado Capacidade Técnica fornecido
pela PM PIANCÓ

Atestado Capacidade Técnica fornecido
pela PM IGARACY

Fonte: Pregão presencial nº 08/2016.

Não obstante tal fato, observou-se também que os documentos descrevem exatamente os
mesmos produtos e quantidades, na mesma ordem sequencial, não sendo razoável supor
que duas prefeituras municipais tenham emitidos documentos com idênticos conteúdo e
falhas, concluindo-se que se trata do mesmo documento que foi utilizado para duas
prefeituras diferentes.
Em face disso, realizou-se consulta ao Sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, constando-se a incompatibilidade das informações prestadas no atestado de
capacidade técnica, pois a empresa DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO
LACERDA – ME – CNPJ Nº 18.225.191/0001-55 recebeu os seguintes valores do
município de Igaracy/PB:
Tabela 2 – Valores Recebidos pela empresa DEUZALINA

Exercício
2014
2015
TOTAL

Valor Empenhado
46.880,75
34.289,07
81.169,82

Valor Pago
27.353,22
29.252,67
56.605,89

Fonte: Consulta ao Sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Observe-se que os valores constantes do atestado teoricamente fornecido pela Prefeitura
Municipal de Igaracy são incompatíveis com os valores pagos por esta Prefeitura à
empresa DEUZALINA – ME, porquanto, considerando apenas as quantidades de frango e
carne informadas no atestado que teriam sido fornecidas à Prefeitura de Igaracy –

utilizando-se os valores de mercado –, essas quantidades ultrapassariam os valores
registrados no SAGRES, conforme se verifica na tabela abaixo:
Tabela 3 – Valores correspondentes às quantidades teoricamente atestadas pela Prefeitura
Municipal de Igaracy em favor da empresa DEUZALINA

Produto
Carne
Frango Congelado

Quantidade
(em Kg)
3.000
5.000

Preço de mercado
(em R$)
25,00
9,50
TOTAL

Valor Total
(em R$)
75.000,00
47.500,00
122.500,00

Fonte: Pregão Presencial nº 08/2016. Cálculos efetuados pela equipe de fiscalização da CGU.

Conforme demonstrado, o valor correspondente a apenas 2 dos 17 itens que teriam sido
fornecidos pela empresa DEUZALINA à Prefeitura Municipal de Igaracy/PB
correspondem a 150% dos valores empenhados, conforme consulta ao Sistema Sagres, o
que reforça a análise sobre a inidoneidade do documento apresentado, sobre a qual o
pregoeiro da Prefeitura de Piancó tinha plenas condições de efetuar análise crítica de
conteúdo diante da igualdade de conteúdo e falhas textuais.
Em que pese tal fato, ainda que visível os idênticos conteúdo dos atestados de capacidade
técnica que evidenciam a inidoneidade dos documentos, o pregoeiro e sua equipe não
efetuaram questionamentos à empresa acerca desses documentos inidôneos, habilitando-a
para a contratação.
Acrescente-se que o pregoeiro e sua equipe inobservaram a exigência editalícia contida no
item 8.1.7.a.2, pois o atestado fornecido pela empresa DEUZALINA não informa o
número do processo licitatório a que se refere, demonstrando favorecimento a essa
empresa.
Destarte, a inclusão de cláusula restritiva ao caráter competitivo do certame limitou a
participação de potenciais interessados, e outra exigência editalícia não foi considerada
pelo Pregoeiro e sua equipe na análise da documentação da única empresa licitante que
participou do certame, tendo beneficiado indevidamente à empresa DEUZALINA, fato
este que contraria o art. 3º da Lei nº 8.666, acrescentando-se a constatação de utilização,
por parte desta empresa, de documentos inidôneos.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas e aos seus números de CPF, a fim de preservá-las:
“Pela narrativa exposta, as irregularidades detectadas pelo pagamento indevido a empresa
DEUZALINA, ocorreram no período do exercício financeiro de 2016, período em que o
atual Prefeito não exercia qualquer atividade de governança pública no município.

Ademais, apesar de ter sido oportuna e regularmente solicitado na época, inexistiu
qualquer ato de transição, razão qual restou impossibilitado de localizar diversos
documentos públicos, cuja atitude acarretou inúmeros transtornos a manutenção de
programas e ações governamentais do município até o presente momento.
Destarte, em virtude da prática de pagamentos a empresa DEUZALINA terem ocorrido no
exercício financeiro de 2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F.S.L., não se
tem, neste momento, como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da
licitude ou não dos atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.2. Irregularidades no Pregão Presencial nº 07/2016.
Fato
Da análise do processo administrativo nº 33/2016 que trata da realização do pregão
presencial nº 07/2016, da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a
aquisição de gêneros alimentícios, constatou-se diversas irregularidades que afrontam os
comandos legais da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93.
a) Inconsistência de datas e informações:

O primeiro documento que compõem o processo licitatório é um despacho emitido pelo
Secretário-Chefe de Gabinete, em 24/02/2016, remetendo os autos à Diretoria de Licitação
para providências na forma da legislação vigente.

Os atos que posteriormente se seguem são datados anteriormente ao despacho do
Secretário-Chefe de Gabinete, destacando-se o despacho do Prefeito Municipal, de
03/02/2016, que autoriza a Comissão Permanente de Licitação a providenciar planilha de
custos junto ao setor de obras, em que pese se tratar de licitação para aquisição de gêneros
alimentícios, bem como à Secretaria de Finanças para informar se existe dotação
orçamentária. Ocorre que o documento desta Secretaria que responde ao prefeito é datado
de 02/02/2016, ou seja, anteriormente à solicitação deste.
Continuando as situações que demonstram a inconsistência dos atos administrativos que
compõem o processo e as respectivas datas, o Prefeito Municipal autoriza a abertura de
procedimento licitatório, em 02/02/2016, anteriormente ao seu despacho que solicitava
informação sobre a existência de dotação orçamentária ao Secretário de Finanças.
O edital encontra-se assinado pelo pregoeiro e datado de 17/02/2016, tendo sido publicado
em 18/02/2016, no Diário Oficial do Estado, não constando comprovação de publicação
em jornal de grande circulação e na rede mundial de computadores.
A sessão de recebimento de propostas e documentos de habilitação teria ocorrido,
consoante os autos do processo, em 02/03/2016, mas os contratos encontram-se assinados
com data de 17/02/2016, tendo sua vigência definida como de 17/02/2016 a 31/12/2016.
Cumpre informar que o pregoeiro cita que o aviso de licitação foi publicado no Diário do
Estado da Paraíba, em 03/02/20106, página 19.
Estes fatos afrontam o art. 38 da Lei nº 8.666/93.
b) Ausência de pesquisas de preços:
Em que pese constar um valor estimativo para a contratação, não há, no processo, pesquisa
de preços de mercado, o que contraria o art. 3º, inciso III da Lei nº 10.520/2002, c/c os arts.
7o, § 2o, 15, 40, § 2o, 43, incisos IV e V.
c) Ausência de fases de lances:
Conforme consta da Lei nº 10.520, em seu art. 3º, inciso IV, compete ao pregoeiro e sua
equipe de apoio, entre outras atribuições, o recebimento das propostas e lances. A
Prefeitura Municipal de Piancó disponibilizou para a CGU apenas o Decreto Municipal nº
20/2017 que regulamenta o uso da modalidade pregão, não tendo sido apresentado decreto
municipal vigente no exercício 2016. Considerando que o preâmbulo do Pregão Presencial
nº 07/2016 cita ser aplicável o Decreto Federal nº 3.555/2000, o qual em seu artigo 9º
define as atribuições do pregoeiro, entre estas, a condução dos procedimentos relativos aos
lances e à escolha da proposta ou do lance de menores preços, utilizou-se aquele diploma
legal para subsidiar a análise do Pregão Presencial nº 07/2016.
Da leitura da ata da sessão, constata-se que o pregoeiro relata que: “Às 10h e 35min o
pregoeiro encerrou a fase de análise das propostas, restando a empresa classificada para a
fase de lance, concluída a fase de lances (de acordo com mapa de apuração) produziu-se o
seguinte resultado” (sic).
Ocorre que não houve qualquer lance após a abertura das propostas apresentadas pelos
licitantes, o que contraria o artigo 11º, incisos VIII, IX, X e XI do Decreto nº 3.555/2000,

pois não houve apresentação de lances verbais pelos licitantes, sendo ignorado pelo
pregoeiro este procedimento. Acrescente-se também que a aceitabilidade das propostas
quanto aos objetos e valor deveriam ter sido motivadamente decididas pelo pregoeiro, não
constando no processo quaisquer referências sobre a aceitação, especialmente quanto ao
preço, o que contraria o art. 11, inciso XII, do Decreto nº 3.555/2000.
Cumpre citar que, também neste processo licitatório, a empresa DEUZALINA SANCHO
DE CARVALHO LACERDA – ME – CNPJ Nº 18.225.191/0001-55, utilizou dois
documentos com sinais indicativos de inidoneidade, conforme analisado em apontamento
específico deste relatório que trata do processo licitatório pregão presencial nº 008/2016,
observando-se que se tratam de documentos idênticos, inclusive quanto a erros
gramaticais, a exemplo das palavras “estabelicidas” e “bolvina”, de uma falha gráfica na
palavra “com”, da formatação da tabela e texto, do espaçamento entre palavras, entre
outros aspectos, conforme destacado na imagem abaixo:
Quadro 4 – Documentos inidôneos – Falhas textuais idênticas

Atestado
Capacidade
Técnica
fornecido pela PM PIANCÓ

Atestado Capacidade Técnica fornecido
pela PM IGARACY

Fonte: Pregão presencial nº 07/2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Em relação as irregularidades detectadas no Pregão Presencial nº 07/2016 o Ex-Prefeito
foi formalmente NOTIFICADO.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades foram
detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja
objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.3. Falhas na elaboração do cardápio.
Fato
Por meio de Solicitação de Fiscalização, foi requerido à Prefeitura Municipal de
Piancó/PB, os cardápios dos exercícios 2016 e 2017, contendo o detalhamento dos valores
nutricionais de cada prato inserido pela nutricionista pelo cardápio, constatando-se as
seguintes falhas:
a) Os cardápios não estão diferenciados de acordo com as necessidades nutricionais
específicas (ex.: diabetes, hipertensão, intolerância à lactose, doença celíaca, obesidade
etc.), conforme artigo 2º, inciso II da Lei nº 11.947/2009, c/c o art. 14, § 4º e 5º, c/c Anexo
III da Resolução FNDE/CD nº 26/2013. Ressalte-se que há um único cardápio para o préescolar, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA);
b) Os cardápios demonstram que não estão sendo oferecidos, pelo menos, três porções de
frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana, ou seja, 800g/aluno/mês) nas refeições
elaboradas, contrariando, assim, o 14, § 4º e 5º, c/c Anexo III da Resolução FNDE/CD nº
26/2013;
c) Ausência de realização dos testes de aceitabilidade, o que contraria o art. 17 da
Resolução FNDE/CD nº 26/2013. Em relação a este item, cumpre esclarecer que a
nutricionista do município informou que o último teste de aceitabilidade foi realizado em
2014, encontrando-se previsto a realização neste exercício de 2017;
d) Disponibilização do cardápio para as escolas sem as fichas de preparo contendo
informações referentes aos valores, necessidades e informações nutricionais, contrariando
o art. 14, § 7º, c/c o anexo III da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.
Para fins de registro, insere-se imagem do cardápio:

Quadro 5 – Cardápio 2017

Fonte: Informação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Piancó
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Percebe-se que no início da gestão, pelas razões já apresentadas na visita jn loco não se
teve como apurar e quantificar os alunos que porventura detenham necessidades
educacionais especiais, tais como a intolerância á lactose e as demais hipóteses previstas
em lei.
Ocorre que a atual gestão da Secretaria de Educação está deflagrando a 1ª Campanha de
Busca Ativa de Alunos com Necessidades Especiais Alimentares conforme cópia da Ficha
em anexo, que detém o objetivo básico de mapear a existências destes alunos em cada
escola para viabilizar a adequação do cardápio e a oferta da alimentação em preservação
das especificidades de cada estudante.
A Nutricionista já iniciou o processo de sensibilização da campanha com as Diretoras das
escolas, sendo que em momentos posteriores serão realizadas as visitas nas escolas para
tratar do assunto com os estudantes diretamente, bem como com as Merendeiras e demais
profissionais diretamente relacionados com a Merenda Escolar.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.

1. Os cardápios demonstram que não estão sendo oferecidos, pelo menos, três porções de
frutas e hortaliças por semana (200g/aluno/semana, ou seja, 800g/aluno/mês) nas refeições
elaboradas, contrariando, assim, o 14, § 4º e 5º, c/c Anexo III da Resolução FNDE/CD nº
26/2013;
JUSTIFICATIVA:
Tem-se que os cardápios foram elaborados de acordo com o padrão estabelecido pelo
FNDE, incluindo a viabilidade de oferta de frutas e hortaliças, sendo que o Cardápio a
equipe da CGU foi aquele realizado a partir dos dados para a Compra Direta, já que não
teria como a Nutricionista ter apresentado um cardápio em discrepância com o que foi
efetivamente adquirido.
Entretanto, o Cardápio que serviu de parâmetro para a realização da Licitação para a
compra de gêneros alimentícios para o restante do ano já comtempla todos os itens exigidos
na legislação.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.
2. Ausência de realização dos testes de aceitabilidade, o que contraria o art. 17 da
Resolução FNDE/CD nº 26/2013. Em relação a este item, cumpre esclarecer que a
nutricionista do município informou que o último teste de aceitabilidade foi realizado em
2014, encontrando-se previsto a realização neste exercício de 2017;
JUSTIFICATIVA:
Como dito na inspeção in loco a aplicação dos Testes de Aceitabilidade está previsto para
ser implementado neste exercício de 2017, inclusive já tendo sido elaborado um
CALENDÁRIO para a sua realização em cada uma das unidades escolares da rede
municipal de ensino, conforme documento em anexo.
Ademais, convém ressaltar que o calendário foi submetido ao Conselho de Alimentação
Escolar para dar maior transparência e viabilizar a fiscalização por qualquer membro do
Conselho quando da sua aplicação nas datas consignadas no Calendário mencionado.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.
3. Disponibilização do cardápio para as escolas sem as fichas de preparo contendo
informações referentes aos valores, necessidades e informações nutricionais, contrariando
o art. 14, § 7º, c/c o anexo III da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.
Para fins de registro, insere-se imagem do cardápio:
Quadro 5 – Cardápio 2017

Quadro 5 – Cardápio 2017

Fonte: Informação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Piancó

JUSTIFICATIVA:
O setor responsável e a própria Nutricionista já viabilizou a entrega das Fichas de Preparo
nas escolas de acordo com os valores, necessidades e informações nutricionais.
Ocorre que a Ficha que consta no Relatório da CGU é aquele em a Nutricionista solicita
que as Merendeiras afixem em local visível para que possam os alunos e demais usuários da
rede de ensino acompanharem a sequência da alimentação disponibilizada em cada dia da
semana.
Portanto, a Ficha é simplificada e serve apenas como parâmetro objetivo para fins de
acompanhamento e fiscalização, sendo que a Ficha que serve de base para o manuseio dos
alimentos e que foi repassada no Curso de Capacitação com as Merendeiras no início do
ano, esta detém todas as informações de acordo com o art. 14 da Resolução do FNDE/2013.
4. Disponibilização do cardápio para as escolas sem as fichas de preparo contendo
informações referentes aos valores, necessidades e informações nutricionais, contrariando
o art. 14, § 7º, c/c o anexo III da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.
Tem-se que os cardápios foram elaborados de acordo com o padrão estabelecido pelo
FNDE, incluindo a viabilidade de oferta de frutas e hortaliças, sendo que o Cardápio a
equipe da CGU foi aquele realizado a partir dos dados para a Compra Direta, já que não
teria como a Nutricionista ter apresentado um cardápio em discrepância com o que foi
efetivamente adquirido.

Entretanto, o Cardápio que serviu de parâmetro para a realização da Licitação para a
compra de gêneros alimentícios para o restante do ano já comtempla todos os itens exigidos
na legislação.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Inicialmente, cabe esclarecer que o relatório desta CGU procura demonstrar a situação
encontrada, quando da realização do trabalho de campo, no qual são constatados fatos que
são descritos por meio das evidências coletadas.
Destarte, as falhas apontadas são a narrativa fática do que foi observando por meio das
técnicas de fiscalização utilizadas pela equipe da CGU.
A partir disso, pode-se observar que os argumentos trazidos pelo gestor municipal não
elidem as falhas apontadas no relatório, pois citam as providências a serem implementadas
diante das circunstâncias detectadas, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.
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2.2.4. Realização indevida de processo de dispensa de licitação.
Fato
Da análise do processo de dispensa de licitação nº 08/2017, tendo como objeto a aquisição
emergencial de frutas, verduras, cereais e gêneros alimentícios, em caráter emergencial,
por meio do qual a Prefeitura Municipal de Piancó/PB celebrou contrato junto à empresa
COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – EPP – CNPJ Nº
21.391.428/0001-82, constata-se que a utilização de dispensa de licitação foi indevida,
pelos fatos e motivos a seguir expostos.
O gestor municipal iniciou seu mandato no dia 01/01/2017; tendo, em 02/01/2017,
nomeado sua equipe municipal, inclusive a Secretária Municipal de Educação e a
Comissão Permanente de Licitação, mas, somente em 22/02/2017, 50 dias após o início da
gestão, a Secretária Municipal de Educação encaminhou o Memorando nº 05/2017 que
solicitou autorização para aquisição emergencial de gêneros alimentícios, conforme tabela
anexa que discriminava os produtos a serem adquiridos, tendo apresentado a seguinte
justificativa:
O município iniciou nova gestão sem período de transição, e ao assumir
encontrou muitas dificuldades em todos setores da administração, a
aquisição se justifica no caráter emergencial para fornecimento, por se
tratar de alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino,
visando atender a demanda das escolas, que somente podem iniciar as
aulas após abastecimento dos alimentos. Também pois o Edital para a
compra destes itens está em processo de abertura e para que o cardápio da
alimentação escolar não seja prejudicado necessitamos adquirir os
referidos produtos de forma ágil para garantir o cumprimento do cardápio
de acordo com o que preconiza a resolução nº 26 do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação, de 17 de junho de 2013. Portanto,
considerando a urgência na aquisição desses gêneros alimentícios para a
continuidade dos serviços, ou seja, para a realização da alimentação
escolar para os alunos da rede municipal de ensino, caracterizada está a
situação emergencial que autoriza a contratação direta nos termos do
inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Assim como consta no Decreto
Municipal de Emergência nº 002/2017 de 02/01/2017 e para que a
administração possa dar continuidade as suas atividades no atendimento a
população de maneira rápida e eficaz, faz necessária.
Em face disso, o Prefeito Municipal de Piancó autorizou a contratação em caráter
emergencial, em 23/02/2017.
No dia 01/03/2017, após apresentação da documentação de habilitação e qualificação, pela
empresa selecionada, a Procuradoria Jurídica Municipal emitiu parecer favorável a
contratação por meio de dispensa de licitação, amparada no art. 24, inciso IV da Lei nº
8.666/93, tendo sido assinado o contrato, pela Prefeitura Municipal de Piancó juntamente
com a empresa COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA –
EPP, em 02/03/2017, no valor de R$ 82.780,00 e prazo de vigência de 30 dias.
Cumpre trazer o conteúdo do Decreto Municipal nº 02/2017 que definiu a emergência
administrativa:
DECRETO Nº 002/2017
Decreta situação de emergência administrativa no Município de Piancó, e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE Piancó, Estado da Paraíba, no uso das
atribuições previstas na Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a grave situação financeira encontrada pela atual
gestão;
CONSIDERANDO o atraso de salários do mês de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO diversos descontos em todas as contas do Município
para pagamento de débitos com previdência e outros encargos;
CONSIDERANDO a situação caótica em que se encontram todos os
serviços públicos a exemplo da limpeza urbana, iluminação pública,
conservação de vias, logradouros, próprios municipais e materiais para a
prestação de serviço público;
CONSIDERANDO ainda a existência de débitos junto a fornecedores;
CONSIDERANDO o volumoso passivo encontrado pela atual gestão de
dívidas trabalhistas, dívidas com a Previdência Social (INSS);
CONSIDERANDO que o ex-gestor não permitiu que a Comissão de
Transição de Governo tivesse acesso aos contratos de prestadores de
serviços;
CONSIDERANDO o início da atual gestão, o que enseja urgência na
adoção de medidas que importe na melhoria dos serviços públicos
municipais, principalmente limpeza pública;
CONSIDERANDO que a deficiência da prestação dos serviços municipais
afeta diretamente a população carente, implicando ainda, em risco à saúde
pública e compromete a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens públicos;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado, pelo prazo de noventa dias, Situação de Emergência
Administrativa no Município de Piancó.
Art. 2º Deverão os Secretários Municipais, em quinze dias, elaborar plano
de redução de despesas nas áreas de suas respectivas atribuições.
Art. 3º Ficam as Secretarias de Administração e Finanças, responsáveis
pela consolidação dos planos referidos no artigo anterior, com a
elaboração de relatório das medidas a serem adotadas pela Administração.
Art. 4º De acordo com o art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/1993, e
considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de
licitação os contratos de aquisição de bens, de prestação de serviços e de
obras relacionadas com a manutenção dos serviços públicos de limpeza
urbana, saúde e de infraestrutura, desde que possam ser concluídas no
prazo máximo de 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos.
Art. 5º As obras, contratações e licitações que ultrapassarem o prazo
previsto no art. 4º deste Decreto respeitarão as demais normas contidas na
Lei Nacional nº 8.666/1993.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Piancó – Estado da Paraíba, em 2 de
janeiro de 2017.
Prefeito

Não obstante os motivos alegados, resta evidente que a municipalidade dispôs de tempo
suficiente para realizar o processo licitatório, pois o lapso temporal decorrido entre o início
da gestão e o início das aulas decorreram mais de 60 dias, ressaltando-se que, até a data de
conclusão dos trabalhos de campo da equipe de fiscalização da CGU , em 14/04/2017, a
Prefeitura ainda não havia realizado o devido processo licitatório, o que demonstra a
deficiência de planejamento nas ações para fins de contratação.
O Tribunal de Contas da União exarou diversos acórdãos sobre o tema, abordando a falha
de planejamento dos gestores em situações de contratação por dispensa de licitação, a
exemplo dos seguintes:
A contratação direta com fundamento em situação emergencial deve
decorrer de evento incerto e imprevisível, e não da falta de planejamento ou
desídia administrativa do gestor.
Acórdão 3267/2007 Primeira Câmara (Sumário)
Observe que a contratação com base no art. 24, IV, da Lei no 8.666/93,
aplica-se aos casos em que a situação adversa, a título de emergência ou de
calamidade pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta
de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos
disponíveis. Ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída a
culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a
ocorrência de tal situação.
Acórdão 3754/2009 Primeira Câmara

Efetue planejamento adequado das contratações, de modo a realizar
tempestivamente os respectivos procedimentos licitatórios e evitar que a
prestação dos serviços ou o fornecimento de bens ocorram sem amparo
contratual, contrariando o art. 60, paragrafo unico, da Lei no 8.666/1993,
ou que seja firmado ajuste emergencial, em desacordo com as hipóteses
contempladas no art. 24, inciso IV, da citada lei.
Acórdão 890/2007 Plenário

Cumpre trazer também os ensinamentos do Professor Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, em
sua obra Contratação Direta sem Licitação, 7ª Edição, Editora Fórum (2008, p. 332-333):
Relevante questão que se apresenta diz respeito à verificação da conduta do
administrador e se a mesma, quando caracterizada como desidiosa, deve
implicar a impossibilidade de a Administração servir-se desse dispositivo
que autoriza a dispensa de licitação. A resposta é negativa.
Destarte, nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União e da doutrina
citadas, a referida contratação encontra-se com vícios, sendo assim indevida a
fundamentação no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, pois, em que pese os argumentos
apresentados pela Prefeitura Municipal de Piancó para justificar a aquisição de gêneros
alimentícios com a dispensa do devido processo licitatório, o ano letivo iniciou-se apenas
em 06/03/2017, ou seja, a gestão atual dispôs de mais de 60 dias para a realização de
processo licitatório, tempo que seria suficiente para adotar as providências para aquisição
por meio do devido processo legal, caracterizando situação de falta de planejamento e
inércia da Administração.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“A princípio há que deixar patenteado que os dispêndios para a aquisição da merenda
escolar não foram utilizados recursos federais da receita vinculada PNAE – Programa
Nacional de Alimentação Escolar, conforme desume-se dos extratos bancários que já foram
apresentados na época da visita in locu dos técnicos da CGU restaram evidenciados que
não houve qualquer movimentação financeira de saques ou transferências nas contas destes
recursos.
Nesta oportunidade, novos extratos são apresentados para informar que a situação
permanece inalterada, de forma que inexiste qualquer solvência de valores monetários para
a aquisição de merenda escolar com recursos do PNAE.
Urge salientar que todas as despesas com a merenda escolar foram quitadas com recursos
próprios da edilidade, porquanto, até o momento, a Administração está em execução de um
Programa de Reestruturação e Reequilíbrio Financeiro para buscar otimizar e priorizar as
ações financeiras, contingenciamento despesas e canalizando elementos para construir uma
situação de superávit elementar.

Assim, buscando empreender esforços para combater o desequilíbrio das contas públicas, a
administração municipal passou a adotar um conjunto de várias medidas, visando tanto o
corte de gastos, quanto o aumento de receita, e neste sentido, uma das medidas adotadas foi
a de realizar todas as despesas com a MERENDA ESCOLAR, a princípio, apenas com os
RECURSOS PRÓPRIOS.
Tais considerações preludiais são importantes para deixar ressaltado que no tocante a
preservação dos recursos federais alusivos ao PNAE estes estão resguardados, porquanto,
até o momento, não foram utilizados para adimplir as despesas realizadas com a aquisição
de gêneros alimentícios neste exercício de 2017.
Urge também deixar claro que a hipótese é do início do primeiro ano da gestão que não
teve acesso a quaisquer dados da gestão anterior, portanto não se pode sancionar a equipe
atual por desídia praticada pelos mandatários anteriores. Ora, se o Tribunal de Contas
impõe o dever de realizar a transição com tempo mínimo de 60 (sessenta dias) é porque se
reputa que este é o intervalo razoável para que se possa ter acesso aos dados e informações
de programas e ações governamentais.
A hipótese de debilidade ou falta de planejamento é quando o gestor já está no segundo ano
de gestão, portanto com acesso a todos os dados do ano anterior que serão uteis para se
planejar e viabilizar o orçamento do quantitativo de itens ou produtos que necessitam serem
adquiridos para a merenda.
No caso dos autos, inexistiu transição o que deixou a atual desnudada de informações
elementares. Ademais, o processo de licitação só deve ser aberto com dados precisos,
inadmitindo números que não estejam pautados numa realidade concreta, sob pena de
acarretar danos aos estudantes por ausência de oferta de insumos para a merenda, ou ao
revés, prejuízos ao erário por compra de gêneros muitos acima do necessário, acarretando
medida anti-econômica.
Assim, percebe-se que este item de realização de despesas por meio da Dispensa de
Licitação foi objeto de imputação de irregularidade sob o argumento central de que como o
ano letivo teria iniciado em 06/março/2017 e como tal presumia ter tido tempo suficiente
para a realização de processo licitatório, porquanto teria tido um intervalo de 65 (sessenta
e cinco) dias para tal desiderato.
Neste sentido, cumpre esclarecer que a situação fática de completo caos administrativo que
restou apresentado no início deste exercício não permitiu tal adoção, porquanto, não se
trata de mera ausência de planejamento, mas sim ausência de elementos mínimos para se
planejar com elementar razoabilidade.
E vários foram tais circunstâncias que adiante passar a narrar.
A uma o atual gestor assumiu o comando administrativo, pasmem, sem um orçamento
aprovado, deixando claro que seria impensável realizar qualquer ação ou realizar qualquer
medida, porquanto sem previsão orçamentária não poderia assumir despesas e, nem
tampouco, autorizar a realização de procedimentos administrativos necessários ao
funcionamento do custeio administrativo.

Destarte, após um esforço hercúleo de sensibilizar o Parlamento, demonstrando as nefastas
consequências técnico-administrativas da ausência da aprovação da lei orçamentária.
Assim, após o início desta gestão é que foi aprovado o Projeto de Lei Orçamentária pela
Câmara, conforme cópia do Ofício do Presidente daquele Poder informando o fato, de
forma a viabilizar, em momento vindouro, a sanção e a promulgação do ato que fez eclodir
a Lei Municipal nº 1.259/2017.
Cumpre enfatizar que sem lei orçamentária não tinha como o Executivo desenvolver
qualquer ação que repercutisse em despesa continuada, tal como ocorre em dispêndios com
merenda escolar que deve ser realizada uma compra para todo o ano letivo.
Ademais, inexistiu qualquer forma de transição, circunstância que reluz a absoluta
imprevisibilidade de assumir despesas contínuas, já que não existiam elementos mínimos,
tais como dados e documentos do ano anterior para se ter como parâmetro para estabelecer
o quantitativo de gêneros alimentícios necessários ao suprimento do estoque da merenda
escolar por todo o ano letivo.
A ausência de transição inviabilizou o acesso aos sistemas de informações, já que a gestão
anterior não deixou qualquer elemento, por mais basilar que fosse, que se pudesse extrair
quantitativos de alunos matriculados, números de escolas que compõem a rede municipal de
ensino, sendo que quantas destas estavam na zona urbana e quais as que funcionavam na
zona rural.
Acrescente-se o fato de que muitos dados que poderiam ter sido obtidos com a colaboração
de professores do quadro efetivo restaram prejudicados em face ao recesso escolar, razão
pela qual o início da gestão educacional foi marcada por absoluta ausência de que cenário
administrativo estava se deparando.
Neste particular, todos os profissionais da educação, incluindo os professores, e os demais
membros da categoria do funcionalismo público, ficaram sem receber o mês de
DEZEMBRO/2016, cenário que tornava mais caótica a situação, porquanto muitos
demonstravam natural insatisfação com a situação a dificultar ainda mais a cooperação
informal que se poderia estabelecer para a busca de dados confiáveis. Neste diapasão,
cumpre informar que a atual gestão procedeu o parcelamento deste débito e no mês de
junho/2017 terminou com a divisão realizada entre as categorias, quitando o salário
atrasado de todos os servidores referente a dezembro/2016.
Outro fator que deve ser considerado é que todas as contas bancários do município
estavam BLOQUEADAS por determinação judicial, outro fator determinante a demonstrar
o verdadeiro caos e calamidade pública, porquanto mesmo após a aprovação da lei
orçamentária, o município não detinha acessos as contas bancárias para realizar qualquer
despesa do custeio ordinário.
No documento em anexo, demonstra que as contas bancárias só foram
DESBLOQUEADAS pelo Judiciário na segunda quinzena de janeiro/2017, já que entre o
cumprimento do mandado judicial e o efetivo desbloqueio foi registrado um intervalo
temporal exigido pela instituição bancária.

De sorte, é que somente após o desbloqueio das contas é que o Prefeito e o Secretário de
Finanças puderam assinar as fichas de cadastro, bem como alimentar o sistema com as
senhas do Gerenciador Financeiro, de forma que a movimentação financeira só estava
totalmente viabilizada para ser utilizada na última semana de janeiro/2017, em razão de
estorvos, erros e atitudes da gestão anterior.
Assim, fica de pronto repelida qualquer nódoa de suspeita de ausência de planejamento
porquanto a tarefa de PLANEJAR estava totalmente obnubilada, já que inexistiam meios
para que a mesma fosse realizada.
Ora, não se tem como planejar com ausência de acesso a estatísticas, documentos e/ou
elementos mínimos para se aferir quantitativos de alunos matriculados da educação
básica, sem saber o números de alunos das creches, pré-escolas, escolas do Fundamental
etc...
Assim, pelo estorvo que se encontrou somente na segunda quinzena de fevereiro é que
restou viabilizada a possibilidade de se ter uma data adequada para o início do ano letivo,
sendo que as aulas estavam previstas para iniciar na primeira semana de março/2017.
Destarte, a compra dos itens da merenda escolar deveria estar finalizada bem antes do
início das aulas, para assim viabilizar a distribuição entre as escolas e possibilitar o
regular armazenamento em cada unidade escolar.
Portanto, inexistindo tempo hábil para se realizar um processo de licitação, restando
caracterizada a plena situação de calamidade administrativa-financeira, por atos que
indicavam a necessidade da URGÊNCIA na aquisição dos gêneros alimentícios para um
serviço essencial que é a educação, notadamente porque constitui como importante fonte de
complementação alimentar de muitos estudantes.
Destarte, entre a viabilidade técnica de se possibilitar a aquisição dos gêneros alimentícios
e o início das aulas efetivamente detinha-se um intervalo de tempo bem reduzido, de quase
uma quinzena apenas.
Ademais, é palmar a legitimidade da contratação direta no caso em disceptação, porquanto
não restou evidenciada mora ou ausência de planejamento da atual gestão, já que a atual
administração só pode deflagrar o procedimento de compra de gêneros alimentícios com
base no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/1993, diante das dificuldades, patente a
IMPOSSIBILIDADE da realização do processo licitatório.
Assim, por razões de contingência teve que realizar a contratação emergencial desses
serviços e, assim, evitar o risco de sério comprometimento do sistema de educação, que não
pode prescindir desses serviços.
Acrescente-se que os serviços de disponibilizar a merenda escolar são caracterizados como
são essenciais e, se interrompidos, podem comprometer o processo de aprendizagem. Desse
modo, quando o processo licitatório que visa a contratação regular não se ultima, a
situação emergencial faz-se presente de maneira peremptória e incontestável.

Ademais, restou caracterizada a hipótese de situação emergencial ou calamitosa e como tal
a compra por dispensa (LC, art. 24, inciso IV), bem como o regramento dos dispositivos
legais abaixo declinados:
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada
pela Lei nº 11.107, de 2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a
dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens
serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)
De outro norte, tal prática é permitida pelo próprio Tribunal de Contas da União,
invocando o PRECEDENTE do Acórdão nº 1.876/2007, de seu Pleno, consoante extrai-se
da ementar a seguir:
“RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. QUESTÕES RELACIONADAS A LICITAÇÕES E
CONTRATOS. DISPENSAS FUNDAMENTADAS EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO APRESENTADO
PELO
ADMINISTRADOR.
NÃO-PROVIMENTO
DO
RECURSO
APRESENTADO PELA EMPRESA. 1. A situação prevista no art. 24, VI, da
Lei nº 8.666/93 não distingue a emergência real, resultante do imprevisível,
daquela resultante da incúria ou inércia administrativa, sendo cabível, em
ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência do atendimento a situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 2. A incúria ou inércia
administrativa caracteriza-se em relação ao comportamento individual de
determinado agente público, não sendo possível falar-se da existência de tais
situações de forma genérica, sem individualização de culpas.” (Acórdão
1876/2007-Plenário, Processo nº 008.403/1999-6, Rel. Aroldo Cedraz,
14.09.1997);
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada
a clássica situação de que, no início da gestão, que fora marcada pela ausência de lei
orçamentária no seu gérmen, indisponibilidade da movimentação bancária pelo
bloqueio judiciais das contas, retenção de valores pela RECEITA FEDERAL em face
aos débitos previdenciários não pagos no exercício anterior (2016), ausência de
transição e outros elementos a tornar razoável a adoção da compra direta de
alimentos por meio de dispensa, sob pena de iniciarem as aulas sem que fosse
disponibilizada a merenda escolar aos alunos.

Por outro lado, não foi apresentado qualquer eiva ou mácula de natureza distinta da
boa-fé, nem, tampouco, foi informado qualquer prejuízo concreto e efetivo a
administração, restando patente que inexistiu qualquer conduta dolosa.”
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Análise do Controle Interno
Preliminarmente, cabe esclarecer que a equipe da CGU não apresentou quaisquer
informações referentes a movimentações financeiras do referido contrato.
No entanto, as despesas realizadas com recursos próprios da Prefeitura, no âmbito do PNAE,
também são passíveis de fiscalização por parte da CGU, pois os recursos federais do
Programa Nacional de Alimentação Escolar têm caráter complementar, sendo o Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU dotado de competência legal para
fiscalizar a integralidade das despesas incorridas para a consecução dos objetivos do
programa.
Além disso, o argumento que a ausência de transição entre governos impediu o
planejamento adequado não merece acolhida, tendo em vista que as informações necessárias
para planejamento das quantidades a serem adquiridas que atendessem à demanda de
merenda escolar dos alunos da rede municipal de Piancó/PB encontravam-se à disposição de
quaisquer cidadãos, no portal do FNDE, por meio da análise dos dados do Censo Escolar.
Ademais, conforme verificado pela equipe desta CGU, a equipe de nutrição da Prefeitura
Municipal de Piancó, servidoras efetivas da prefeitura, foi mantida, dispondo estas das
informações para elaboração do cardápio e pautas de compras.
No tocante às questões orçamentárias, as informações também se encontravam disponíveis,
conforme prestações de contas do PNAE de anos anteriores, bem como análise dos dados do
Censo Escolar, além da publicidade da Lei Orçamentária Anual do Município.
Acerca da alegada calamidade financeira e administrativa, também não há elementos que
justifiquem a efetiva necessidade de realização de dispensa de licitação para aquisição de
gêneros alimentícios para o programa de alimentação escolar, fundamentada em tal motivo.
Diante deste cenário, haja vista que os argumentos trazidos pelo Gestor Municipal não
trazem elementos que efetivamente comprovassem a impossibilidade de realização de
processo licitatório, mantém-se na íntegra a constatação.
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2.2.5. Inexecução de processos de dedetização, desinfecção e desratização nas Escolas
e destinação incorreta do lixo.
Fato
Por meio de entrevistas realizadas nas Escolas visitadas, constatou-se que não foram
realizadas ações de dedetização, desratização e/ou desinfecção em nenhuma da escola.
Verificou-se também que, nas escolas da zona rural, o lixo produzido está sendo queimado
ao lado das escolas, conforme registros fotográficos a seguir:

Foto 1 – Lixo incorretamente descartado na
EMEF PEDRO INOCÊNCIO.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Foto 2 – Lixo incorretamente descartado na EMEF
PEDRO MARINHEIRO.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Foto 3 – Lixo incorretamente descartado na
EMEF PEDRO MARINHEIRO.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Foto 4 – Lixo incorretamente descartado na EMEF
DONINHA LEITE.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Foto 5 – Lixo incorretamente descartado na
EMEF BRASILINO FERREIRA DE SOUSA.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Foto 6 – Lixo incorretamente descartado na
EMEF BRASILINO FERREIRA DE SOUSA.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Cumpre informar que as escolas não dispõem de água tratada, especialmente aquelas
localizadas na zona rural, as quais utilizam água de poço.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“A administração já viabilizou a contração de uma Empresa de Detetização para atuar em
todas as unidades educacionais, sendo que tal procedimento demanda um relativo tempo,
porquanto a ação deverá ser objeto de processo de licitação, porquanto deve ser adotado
símile providência em outras unidades de Secretarias diversas da municipalidade, de forma
a evitar o fracionamento de despesas.
No tocante ao descarte do lixo a Administração está adotando um PLANO DE MANEJO
RESÍDUOS SÓLIDOS de forma que a situação está sendo alterada, de forma que os
resíduos estão sendo separados em biodegradáveis, tais como resíduos alimentares e estão
sendo aconcidionados para serem transformados em matéria prima para utilização
vindoura em plantas próximas a escola, e os resíduos que não são recicláveis estão sendo
transportados para a sede do município, vindo da zona rural, para serem coletados e
transportados até o aterro sanitário.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Em sua manifestação, o Gestor Municipal informa que adotará providências quanto às falhas
apontadas pela equipe da CGU, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação, haja
vista que não foram apresentados elementos que comprovem efetivamente a resolução dos
problemas detectados.
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2.2.6. Inobservância ao comando legal que determina a aquisição de 30% de gêneros
alimentícios oriundos da Agricultura Familiar.
Fato
Da análise das despesas realizadas com recursos do PNAE nos exercícios 2016 e 2017,
constatou-se a inobservância da previsão legal contida no artigo 14 da Lei nº. 11.947/2009,
c/c o art. 24 da Resolução FNDE nº 26/2013, referente à aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas
organizações, em, no mínimo, 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no
âmbito do PNAE, tendo em vista que não foram adquiridos gêneros alimentícios
diretamente da Agricultura Familiar e de Empreendedor Familiar Rural ou suas
organizações.
Em que pese a possibilidade de dispensa da observância ao percentual de 30% previsto no
caput dos citados artigos, nos termos do § 2º do art. 24 da Resolução FNDE, diante da
ocorrência das seguintes circunstâncias: I - a impossibilidade de emissão do documento
fiscal correspondente; II - a inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros
alimentícios, desde que respeitada a sazonalidade dos produtos; e III - as condições
higiênico-sanitárias inadequadas, isto é, que estejam em desacordo com o disposto no art.
33 desta Resolução; este fato não está devidamente comprovado na prestação de contas ou
por meio de outros documentos, conforme exige a resolução.
A Prefeitura Municipal de Piancó, por meio de sua nutricionista, apresentou os seguintes
esclarecimentos quanto ao fato:
A Resolução/CD/FNDE Nº 38 de 16 de Julho de 2009, dispõe dentre outros
assuntos sobre a aquisição de gêneros alimentícios e o Art. 18 dispõe que
do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do
PNAE, no mínimo 30% deverá ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor rural
ou de suas organizações.
O município de Piancó tem encontrado bastante dificuldade para
concretizar essa determinação, visto que há alguns empecilhos que
impedem o cumprimento da norma. Em relação aos anos em que faço parte
da equipe do PNAE e a que se refere essa auditoria, 2016 e 2017, foram
feitos muitos esforços que não resultaram em uma aquisição efetiva dos
gêneros provenientes dos agricultores. Ano passado vivemos um período de
muita seca, em que os agricultores não tinham meios de manter as suas

plantações e nos fornecer produtos de forma contínua. Foram realizadas
duas Chamadas Públicas, disponibilizadas em anexo, nas quais não
compareceu nenhum agricultor.
Diante disso, preocupados com a legalidade das ações que envolvem o
Programa, articulamos uma reunião que aconteceu no dia 02 de Junho de
2016 na Secretaria de Agricultura com os agricultores, Conselho de
Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e algumas autoridades locais, com o intuito de esclarecer
possíveis dúvidas sobre o processo de compra e venda dos gêneros
produzidos pelo mesmos e identificar as dificuldades que impossibilitaram
os agricultores de disponibilizarem seus produtos quando realizamos as
duas chamadas públicas naquele ano. Posteriormente, no dia 06 de Junho
de 2016, foi realizada outra reunião, desta vez na sede da EMATER –
PIANCÓ, em que só compareceram dois agricultores, que demonstraram
interesse no fornecimento de gêneros, mas que posteriormente pela seca
que assolava a região, não deram seguimento ao plano.
Neste ano de 2017 recomeçamos as articulações na tentativa de
conseguirmos realizar a aquisição de gêneros dos agricultores, com
esperança renovada com a chegada das chuvas na região. A primeira
reunião após vários contatos informais entre Secretaria de Educação,
EMATER, Secretaria de Agricultura e agricultores será realizada neste
início de abril, onde uniremos esforços buscando cumprir a legislação do
Programa e contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar de
Piancó.
Não obstante a manifestação da prefeitura, esta não disponibilizou o processo
administrativo referente às chamadas públicas, tendo entregue apenas a publicação no
Diário Oficial do Estado da Chamada Pública nº 01/2016, em 12/04/2016, prevendo a
realização de sessão para o dia 22/04/2016, bem como uma declaração de certame deserto,
o que torna impossível a análise do cumprimento dos requisitos legais, caracterizando
assim a não comprovação de situações que possibilitem a dispensa da observância ao
percentual de 30% previsto na lei.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Cumpre esclarecer que a atual administração já procedeu com a deflagração do processo
de compra de Agricultura Familiar, sendo que a CHAMADA PÚBLICA foi julgada
DESERTA por ausência de interessados.
Ademais, como não se teve qualquer despesas com recursos do FNDE não se tem como
estimar, até o momento, o percentual mínimo de 30% para a aquisição destes gêneros da
agricultura familiar.

Resta demonstrada, todavia, a preocupação da Administração em adquirir produtos da
agricultura familiar, quando se procedeu a Chamada Pública, sendo que a aquisição destes
agricultores não foi ultimada, não por parte da administração, mas por ausência de
interessados.
De toda sorte, a administração irá proceder com nova Chamada Pública com vista a
incentivar a compra governamental dos produtos da agricultura familiar
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Inicialmente, cumpre esclarecer que, conforme informações prestadas pela nutricionista da
Prefeitura Municipal de Piancó, quando da realização das ações de campo da fiscalização da
CGU, entre 21 de março e 13 de abril de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó ainda não
havia realizado Chamada Pública no exercício 2017.,
Também em sua resposta ao relatório preliminar da CGU, não foram apresentados
documentos que comprovassem a realização de Chamada Pública.
Apesar de não efetivamente não ser possível ainda, em relação ao exercício 2017, aferir a
observância do percentual de 30% dos valores despendidos com aquisição de alimentos, na
comprova de produtos oriundos da agricultura familiar, cumpre esclarecer que, até a data de
conclusão dos trabalhos de Fiscalização de Entes Federados por parte desta CGU, a
Prefeitura de Piancó, em 2017, não efetuou qualquer aquisição que de produtos da
agricultores familiares.
Embora demonstre preocupação em observar o comando legal sobre o assunto ora tratado,
não foram apresentados elementos que elidissem a falha apontada, motivo pelo qual se
mantém na íntegra a constatação.
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2.2.7. Infraestrutura deficiente nas escolas para fins de armazenamento dos gêneros
alimentícios e realização das refeições.
Fato
Foi realizada inspeção física nas 18 escolas da rede municipal de Piancó, observando-se
que a maioria não dispõe de infraestrutura adequada para armazenamento dos gêneros
alimentícios e fornecimento das refeições, conforme registros fotográficos a seguir:
a) Armazenamento inadequado de gêneros alimentícios:
Contrariando o inciso III do § 1º do art. 8º da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, que
determina que, para operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o
município deverá assegurar a estrutura necessária para controle de estoque e
armazenamento dos gêneros alimentícios, em algumas escolas foram verificados alimentos

em instalações sem uma boa ventilação e luminosidade e em outras sem telas milimétricas
nas janelas que visem impedir a infestação de insetos, roedores e aves:

Foto 7: Armazenamento inadequado de
alimentos na EMEF Pedro Marinheiro.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 9: Armazenamento inadequado
alimentos na EMEF Edvaldo Batista.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 8: Armazenamento inadequado de
alimentos na EMEF Doninha Leite.
Piancó, 22 de março de 2017.

de

Foto 10: Armazenamento inadequado
alimentos na EMEF José Félix da Silva.
Piancó, 22 de março de 2017.

de

Foto 11: Armazenamento inadequado de
alimentos na EMEF Pedro Ângelo.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 13: Armazenamento inadequado de
alimentos na EMEF Antonio Leite Ferreira.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 12: Armazenamento inadequado de alimentos
na EMEF Pedro Ângelo.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 14: Armazenamento inadequado de alimentos
na EMEF Antonio Leite Ferreira.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 15: Armazenamento inadequado
alimentos na EMEF Pedro Rodrigues.
Piancó, 22 de março de 2017.

de

Foto 16: Armazenamento inadequado de
alimentos na Creche Municipal Cenícia Maria.
Piancó, 22 de março de 2017.

b) Inexistência de refeitório para o fornecimento de alimentação aos alunos.
Verificou-se que apenas três escolas possuem refeitório, sendo que, em alguns casos, as
refeições são realizadas na própria sala de aula:

Foto 17: Inexistência de refeitório na
EMEF Pedro Rodrigues.
Piancó, 22 de março de 2017.

Foto 18: Inexistência de refeitório na EMEF Ernestina de
Araújo Silva.
Piancó, 22 de março de 2017.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“No tocante ao armazenamento irregular e a ausência de refeitórios tais fatos ocorreram
em escolas da zona rural, sendo que destas existem um quantitativo mínimo de alunos que a
Administração está em estudos para proceder o nucleamento, porquanto não dispõem de
elementos capazes de continuar a funcionar.
Destarte, com o processo de nucleamento, algumas escolas serão desativadas para serem
absorvidas por outras da mesma região rural, ou até mesmo da zona urbana, de forma que
não se terá como realizar despesas com “dispensa” de alvenaria e nem mesmo com

refeitório até a conclusão de tais estudos, sob pena de desperdício do dinheiro público, já
que em sendo desativada a escola tal investimento ficará sem qualquer utilidade.
Ademais, como o processo de nucleamento envolver a participação da sociedade civil por
meio dos Conselhos, não se tem como definir, neste momento, quais escolas permaneceram
e quais serão nucleadas.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações apresentadas pelo Gestor Municipal que adotará melhorias nas
escolas, especialmente da zona rural, com construção de local adequado para
armazenamento de alimentos e realização das refeições por parte dos alunos, não foram
apresentados elementos novos que elidissem a falha apontada.
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2.2.8. Utilização da modalidade pregão, na forma presencial, sem qualquer
justificativa nos autos do processo licitatório para a não adoção da forma eletrônica.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó realizou os processos licitatórios na modalidade Pregão,
na forma presencial, conforme tabela a seguir:
Quadro 1 – Processos Licitatórios PNAE/PIANCÓ/PB
Processo Licitatório
Objeto
Aquisição de alimentos perecíveis e não
perecíveis destinados às necessidades da
Pregão Presencial 01/2016
Secretaria Municipal de Educação e
Esportes

Pregão Presencial 07/2016

Aquisição de alimentos perecíveis e não
perecíveis destinados às necessidades das
diversas secretarias municipais

Valor

293.848,20

375.081,00

Aquisição de gêneros alimentícios (carne)
para atender às
necessidades da rede
59.490,00
municipal de ensino para o ano letivo.
VALOR TOTAL
728.419,20
Fonte: Consulta ao Sistema SAGRES/TCE/PB. Informações prestadas pela Prefeitura Municipal de
Piancó.
Pregão Presencial 08/2016

Ocorre que, nos autos dos processos licitatório, não há qualquer justificativa para a não
adoção da forma eletrônica, o que contraria o art. 4º do Decreto Federal nº. 5.450/2005,
assim como a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão
3.269/2012 – Plenário:

9.3 Determinar ao Departamento da Merenda Escolar/SME/PMSP,
com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, caso opte por
realizar nova licitação em substituição ao Pregão Presencial para Registro
de Preços nº 20/SME/DME/2012:
9.3.1. Utilize, preferencialmente, o pregão eletrônico, em
consonância com o art. 4º do Decreto Federal nº 5.450/2005, uma vez que o
objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº
20/SME/DME/2012 enquadra-se no conceito de bens comuns;
Acrescente-se que os preâmbulos e demais documentos dos referidos processos licitatórios
remetem à aplicação da legislação federal sobre o pregão, no exercício 2016, tendo sido
disponibilizado apenas o Decreto Municipal nº 20/2017 que regulamenta o uso do pregão
no âmbito municipal.
Com relação à existência de infraestrutura de tecnologia da informação necessária à
utilização do pregão eletrônico, cumpre informar que se verificou, por meio de consulta ao
Sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura efetuou
pagamentos no valor de R$ 76.700,00 para fornecimento de internet a rádio para os órgãos
que compõem a Administração Municipal.
Neste sentido, cumpre destacar que não restou comprovado nos autos a impossibilidade de
adoção da forma eletrônica, ressaltando-se que esta propicia uma maior concorrência, em
face da divulgação mais ampla, bem como para a facilidade de participação das empresas
cadastradas.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F.S.L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital

Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.9. Irregularidades no processo licitatório na modalidade Pregão presencial nº
05/2017.
Fato
Trata-se da análise do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 05/2017,
cujo objeto foi a aquisição de gêneros alimentícios, por meio da qual foram constatadas
diversas irregularidades, conforme a seguir relatado.

a) Ausência de numeração das páginas do processo e documentos sem informações
e atos administrativos sem assinaturas, contrariando o art. 38 da Lei nº
8.666/93.
Em 14/02/2017, por meio de Ofício sem número, a Secretária Municipal de Educação
solicitou ao Prefeito Municipal a realização de processo licitatório para aquisição de
gêneros alimentícios variados, encaminhando anexo termo de referência. Inicialmente,
cumpre destacar que o processo não se encontra numerado, o que contraria o art. 38 da Lei
nº 8.666/93.
Há no processo três documentos, denominados cotações de preços, das seguintes empresas:
a) CNPJ 21.391.428/0001-82 - COROA COMÉRCIO E FRACIONAMENTO LTDA; b)
ROGÉRIO HERCULANDO DE CARVALHO – ME – CNPJ Nº 24.127.572/0001-02; c)
COMERCIAL PROGRESSO – ME – CNPJ Nº 24.127.572/0001-02. Observe-se que
COMERCIAL PROGRESSO – ME é o nome fantasia da empresa ROGÉRIO
HERCULANO DE CARVALHO – ME.
Ocorre que estes três documentos se apresentam sem data, sem carimbo de identificação do
signatário, tampouco sem inserir o preço de cada um dos itens que compõem a planilha.
Apesar disso, há no processo um mapa de consolidação da pesquisa de preços que define o
valor médio dos valores cotados, que foi utilizado de referência para a elaboração do
orçamento de preços. Cumpre citar que o mapa de cotação de preços registra valores de
uma empresa ARIVANIA PEREIRA – CNPJ Nº 04.861.804/0001-36, não tendo, no
processo, nenhum documento que tivesse sido emitido por essa empresa.
Em 16/02/2017, o Prefeito Municipal autorizou a abertura do processo licitatório.
Também, em 16/02/2017, o Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Orçamentária informou sobre a disponibilidade de orçamento. Outrossim, em 16/02/2017,

a comissão de licitação emitiu aviso de licitação para o dia 14/03/2017, em que pese o
parecer jurídico tenha sido emitido apenas em 17/02/2017, o que afronta o art. 38 da Lei nº
8.666/93, pois a emissão do aviso de licitação só poderia ter ocorrido após a expedição do
referido parecer. O aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial dos municípios da
Paraíba (27/02/2017), Diário Oficial do Estado (23/02/2017), Jornal de Grande Circulação
(25/02/2017), e Internet (24/02/2017), utilizando-se do sítio eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado da Paraíba.
Outros atos administrativos encontram-se com falhas, a exemplo de documentos não
assinados pelos responsáveis, como o resultado da licitação, relatório, termo de
adjudicação, parecer jurídico, homologação e contrato. Apesar disso, o extrato do contrato
foi publicado. Acrescente-se que o representante da empresa KINUTRI não assinou a ata
da sessão de abertura das propostas.
Outrossim, verificou-se que a ata de realização do pregão presencial apresenta redação
confusa, não sendo possível compreender as ocorrências registradas, a exemplo do trecho
que diz:
“O Senhor J. A. N., portador do CPF ***.346.91-** e RG: ***.88317,
SSPSP, apresentou os envelopes, não apresentou o credenciamento
conforme solicitado no item 4 do Edital, não apresentou as declarações
conforme os itens 5, 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.. O item 5.3 apresentou os
envelopes sem indicações conforme letra “A e B”, o pregoeiro informou
que não pode receber os envelopes referente aos mesmos. Procedeu-se à
abertura dos envelopes de propostas e aos registros dos preços
arpesentados pelos respectivos licitantes. Os proponentes foram
classificados e convocados para apresentação de lances.” (sic)
Preliminarmente, não há registro da qualificação do Senhor J.A.N. no processo, não
constando documentos que este seja signatário, o que indica se tratar de informação
equivocada do pregoeiro. Acrescente-se que compareceram ao certame apenas as empresas
COROA, KINUTRI, ROGÉRIO e SOARES, cujos credenciamentos foram considerados
válidos, tendo estas participado da fase de propostas, o que demonstra a incoerência da
informação constante da ata sobre empresa não ter apresentado os documentos para
credenciamento.
Ademais, também no que se refere à redação da ata, cabe observar a incoerência de seu
trecho que relata: “o item 5.3 apresentou os envelopes sem indicações”, pois não seria o
“item 5.3” que deveria apresentar envelopes, mas sim alguma empresa. Novamente,
cumpre lembrar que todas as empresas participantes tiveram seus envelopes contendo suas
propostas abertas, o que demonstra o equívoco também neste trecho da redação da ata.
Cabe também citar que o relatório elaborado pelo pregoeiro também registra os mesmos
equívocos citados na ata, o que demonstram a fragilidade desta.

b) Cláusula restritiva ao caráter competitivo do certame, possibilitando a
formação de conluio de empresas.

O edital do pregão, em sua cláusula “7.1.d” e “7.1.e” estabelece a entrega de amostras por
todos os licitantes interessados, a qual deveria ser entregue até 10/03/2017, às 12h, ou seja,
quatro dias anteriormente à realização do pregão.

Entretanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de que a amostra deve ser exigida
tão somente do primeiro colocado, nos casos de licitação na modalidade pregão, conforme
seguintes ensinamentos do professor MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Se for o caso de apresentação de amostras, afigura-se evidente o
descabimento de impor-se a exigência em relação a todos os licitantes. A
única alternativa será determinar que o licitante cuja oferta sagrar-se
vencedora deverá apresentar a amostra antes da assinatura do contrato. Ou
seja, os licitantes terão conhecimento de que, se saírem vencedores do
certame, terão de encaminhar imediatamente a amostra do objeto ofertado”
(cf. Marçal Justen Filho in Pregão – Comentários à Legislação do Pregão
Comum e Eletrônico, 2ª ed., Dialética, São Paulo, 2003, p. 116).
O Tribunal de Contas da União também já se manifestou sobre o assunto:
“A exigência de apresentação de amostras em pregão presencial é
admitida apenas na fase de classificação das propostas e somente do
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.
Representação de empresa acusou supostas irregularidades na condução do
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012, realizado
pela Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, com aporte de recursos
federais e que tinha por objeto a aquisição de suco de laranja integral
pasteurizado congelado e de néctar de frutas congelado. Além da realização
de pregão presencial em vez de sua forma eletrônica e a ausência de
especificação de quantitativos dos itens a serem adquiridos, detectou-se
suposta irregularidade consistente na “exigência de amostras de todas as
licitantes”. Quanto a esse quesito do edital, a unidade técnica informou que
“A jurisprudência consolidada do TCU é no sentido de que a exigência de
apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das
propostas, somente do licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no
instrumento convocatório”. Mencionou, em seguida, deliberações que
respaldam esse entendimento: Acórdãos 1.291/2011-Plenário, 2.780/2011-2ª
Câmara, 4.278/2009-1ª Câmara, 1.332/2007-Plenário, 3.130/2007-1ª Câmara
e 3.395/2007-1ª Câmara. O relator, em face desse e dos demais indícios de
irregularidades apontados na representação determinou a suspensão cautelar
do certame e a oitiva daquele órgão, decisão essa que mereceu o endosso do
Plenário. Após a análise das respostas à oitiva realizada, ressaltou a unidade
técnica que: “A exigência de amostras a todos os licitantes, na fase de
habilitação ou de classificação, além de ser ilegal, pode impor ônus excessivo
aos licitantes, encarecer o custo de participação na licitação e desestimular a
presença de potenciais interessados”. Potenciais interessados de cidades
próximas a São Paulo ou em outros Estados seriam submetidos a ônus maior,
dada a necessidade de envio de representante para apresentar amostra,

“quando sequer sabem se sua proposta será classificada em primeiro lugar”.
Propôs, ao final, em razão dessa e das outras irregularidades identificadas no
edital, a anulação do certame. O relator endossou a análise e as conclusões da
unidade técnica. O Tribunal, então, em face dessa e de outras ocorrências,
decidiu: a) assinar prazo para que a Secretaria Municipal da Educação do
Município de São Paulo adote providências com o intuito de anular o Pregão
Presencial para Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012; b) determinar a
esse órgão também que, caso opte por promover nova licitação em
substituição ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº
20/SME/DME/2012: “(…) observe que a exigência de apresentação de
amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente
do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e desde que de
forma previamente disciplinada e detalhada no instrumento convocatório””.
Precedentes mencionados: Acórdãos nº 1.291/2011-Plenário, nº 2.780/20112ª Câmara, nº 4.278/2009-1ª Câmara, nº 1.332/2007-Plenário, nº
3.130/2007-1ª Câmara e nº 3.395/2007-1ª Câmara. Acórdão nº 3269/2012Plenário, TC-035.358/2012-2, rel. Min. Raimundo Carreiro, 28.11.2012.

Observe-se, no mesmo sentido, decisão da Corte de Contas Federal, noticiada em seu
Informativo de Licitações e Contratos nº 167, na qual a exigência deve ser posta apenas para
o licitante classificado em primeiro lugar:
“(…) Nesse passo, entendeu o relator que a exigência de amostras,
quando requerida apenas do licitante classificado em primeiro lugar, é
perfeitamente compatível com as peculiaridades da modalidade pregão, já que
“garante a presteza, a perfeição e a eficiência do procedimento sem
comprometer a sua celeridade”. Ademais, no que respeita à alegação de que o
pregão eletrônico seria inviável na hipótese sob exame, consignou que “além
de ampliar a competição, o pregão eletrônico não é incompatível com a
exigência de amostras, caso o gestor considere-a indispensável, devendo,
contudo, caso se trate de aplicação de recursos federais, exigi-la apenas do
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.” Nesses termos,
o Tribunal, ao acolher a tese da relatoria, negou provimento ao recurso,
mantendo inalteradas as determinações questionadas. Acórdão 2368/2013Plenário, TC 035.358/2012-2, relator Ministro Benjamin Zymler, 4.9.2013.”
(Informativo TCU nº 167, período 03 e 04 de setembro de 2013.) (Destaques)

Deste modo, esta exigência, além de causar restrição à competitividade, sendo contrária ao
art. 3º da Lei nº 8.666/93, poderia possibilitar o conhecimento prévio dos licitantes quanto
aos demais competidores, propiciando a prática de conluio, conforme entende a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União para situações similares de apresentação
prévia de documentos de habilitação.

c) Similaridade de documentos entre as empresas KINUTRI, ROGÉRIO e
COROA, indicando formação de conluio entre estas empresas.

Os documentos emitidos pelas empresas KINUTRI e ROGÉRIO apresentam semelhanças
gráficas que demonstra que foram originadas a partir de um mesmo arquivo gráfico, a
exemplo de idêntico afastamento de texto dos itens 10, 19 e 93, conforme demonstram os
quadros 6 e 7:
Quadro 6 – Documentos de apresentação de amostras das empresas ROGÉRIO e KINUTRI – Afastamento
do texto do item 10

Fonte: Pregão Presencial nº 05/2017.
Quadro 7 – Documentos de apresentação de amostras das empresas ROGÉRIO e KINUTRI – Afastamento
do texto do item 19

Quadro 7 – Documentos de apresentação de amostras das empresas ROGÉRIO e KINUTRI – Afastamento
do texto do item 19

Fonte: Pregão Presencial nº 05/2017.
Quadro 8 – Documentos de apresentação de amostras das empresas ROGÉRIO e KINUTRI – Afastamento
do texto do item 94

Fonte: Pregão Presencial nº 05/2017.

Também nesta situação encontram-se os textos da empresa COROA, o que indica a
elaboração dos três documentos a partir de um mesmo arquivo:
Quadro 9 – Documentos de apresentação de amostras da empresa COROA – Afastamento do texto do item
10 e 19.

Quadro 9 – Documentos de apresentação de amostras da empresa COROA – Afastamento do texto do item
10 e 19.

Fonte: Pregão Presencial nº 05/2017.

O documento emitido pela empresa SOARES não apresenta coincidências com os
documentos das outras três empresas.

d) Inexistência física da empresa ROGÉRIO HERCULANO.
No que se refere à empresa ROGÉRIO, realizou-se visita à sede cujo endereço consta dos
papéis timbrados utilizados para fins de emissão de documentos, verificando-se que
inexiste, no endereço, empresa do ramo de alimento, sendo obtido informação formalizada
por meio de entrevista gravada, devidamente autorizada, junto a funcionário da empresa de
vestuário que funciona no local há mais de um ano onde anteriormente funcionava uma
empresa do ramo de telecomunicações, conforme imagens a seguir:
Quadro 10 – Endereço da empresa ROGÉRIO HERCULANO DE CARVALHO.

Fonte: Pregão Presencial nº 05/2017. Visita ao endereço constante dos papéis da empresa.

Haja vista que documentos anteriores indicavam que a empresa funcionava na Av. Santa
Luzia, 37-B, Bayeux/PB, foi realizada visita neste endereço, observando-se que há letreiro
da empresa COMERCIAL PROGRESSO que se encontrava fechada, sendo prestado
entrevistas com usuários da sala vizinha que desconhecem o funcionamento de empresa de
venda de alimentos no local, efetuando-se registro fotográfico do endereço:

Foto 21: Endereço da empresa ROGÉRIO HERCULANO (COMERCIAL PROGRESSO:
Bayeux, 14 de maio de 2017.

Por meio de consultas aos sistemas corporativos da CGU, constatou-se que o único sócio
da empresa possui dois vínculos trabalhistas de vigilante, sendo um deles com a Prefeitura
Municipal de João Pessoa, o que demonstra que o nome informado à Receita Federal não
se trata verdadeiramente de sócio da empresa, porquanto não seria razoável supor que o

único sócio de uma empresa que apresenta proposta para fornecimento de gêneros
alimentícios em um município em valor superior a R$ 400.000,00, trabalhe como vigilante
em dois vínculos empregatícios. Ressalte-se que não se pode afirmar se o indivíduo em
comento está ou não ciente de que foi utilizado o nome dele como sócio da empresa em
comento.
Não obstante esta situação, o pregoeiro fez cotação de preços junto a essa empresa para
fins de obtenção do orçamento de preços para a licitação, constando procuração em nome
de terceiro, o qual assinou os documentos da empresa ROGERIO HERCULANO.
Diante desta situação, em face da constatação de similaridade nos documentos das
empresas KINUTRI, ROGÉRIO HERCULANO e COROA, e da possibilidade de conluio
propiciada pela inserção da cláusula restritiva do certame, a inexistência física da empresa
reforça o indicativo de conluio entre as empresas.

e) Similaridade de propostas das empresas KINUTRI, ROGÉRIO HERCULANO e
COROA.

Além disso, corroborando-se a situação de restrição à competitividade, falhas nos
documentos que compõem o processo, falta de nexo nos fatos relatados na ata, bem como
indicação de conluio, verificou-se que deveriam ter ido para as fases de lances apenas as
três empresas melhores classificadas para cada item, e, em 95% dos itens licitados, estas
empresas seriam ROGERIO, KINUTRI e COROA. Em que pese tal fato, o relatório
elaborado pelo pregoeiro cita que foi chamado o segundo colocado para negociação de
preços, pois a empresa SOARES não apresentou a declaração solicitada no item 8.2.3.3 do
edital.
Cumpre acrescentar que a empresa COROA foi vencedora de todos os 103 itens licitados,
não tendo nenhum dos licitantes apresentado lances verbais que diminuíssem as propostas
apresentadas, apresentando-se nas propostas das empresas ROGERIO, KINUTRI e
COROA uma variação homogênea de preços, com redução de 5, 10, 15, 20 centavos, não
comum em um ambiente competitivo, conforme se evidencia na tabela abaixo:
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PREÇO
VARIAÇÃO
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L
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PROGRESS
PROGRESS
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O
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KINUTRI/
COROA

VARIAÇÃO
PERCENTUA
L KINUTRI/
COROA

1 ACHOCOLATADO

2,20

2,10

0,10

4,8%

2,00

0,10

5,0%

2 AÇUCAR

2,30

2,20

0,10

4,5%

2,00

0,20

10,0%

3 AVEIA

2,30

2,20

0,10

4,5%

2,00

0,20

10,0%

4 ALMONDEGA

2,60

2,55

0,05

2,0%

2,50

0,05

2,0%

5 ARROZ

2,30

2,25

0,05

2,2%

2,20

0,05

2,3%

6 ADOÇANTE

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

7 ARROZ

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

8 AMIDO

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%
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L
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I
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O
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A
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O DE
PREÇO
KINUTRI/
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VARIAÇÃO
PERCENTUA
L KINUTRI/
COROA

9 ARROZ

2,40

2,30

0,10

4,3%

2,20

0,10

4,5%

10 BALAS

4,15

4,10

0,05

1,2%

4,00

0,10

2,5%

11 BISCOITO

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

12 BISCOITO DOCE

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

13 BOLACHA

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

14 BISCOITO PALITO

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

15 CAFÉ

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

16 CALDO DE CARNE
CALDO
DE
17 GALINHA

5,25

5,20

0,05

1,0%

5,00

0,20

4,0%

5,25

5,20

0,05

1,0%

5,00

0,20

4,0%

18 CRAVO

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

19 COMINHO

5,20

5,10

0,10

2,0%

5,00

0,10

2,0%

20 COCO RALADO

2,20

2,10

0,10

4,8%

2,00

0,10

5,0%

21 CHÁ

2,20

2,10

0,10

4,8%

2,00

0,10

5,0%

22 CANELA

2,20

2,10

0,10

4,8%

2,00

0,10

5,0%

23 COLORIFICO

2,70

2,60

0,10

3,8%

2,50

0,10

4,0%

24 CREME DE LEITE

2,70

2,60

0,10

3,8%

2,50

0,10

4,0%

25 DOCE DE GOIABA
EXTRATO
DE
26 TOMATE
FARINHA
DE
27 MANDIOCA
FARINHA
DE
28 MILHO
FÉCULA
DE
29 MANDIOCA

2,70

2,60

0,10

3,8%

2,50

0,10

4,0%

4,20

4,10

0,10

2,4%

4,00

0,10

2,5%

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

2,20

2,15

0,05

2,3%

2,00

0,15

7,5%

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

30 FARINHA LÁCTEA
FARINHA DE TRITO
31 COM FERMENTO
FARINHA DE TRIGO
32 SEM FERMENTO
FEIJÃO
33 CARIOQUINHA

6,20

6,15

0,05

0,8%

6,00

0,15

2,5%

2,60

2,55

0,05

2,0%

2,50

0,05

2,0%

2,60

2,55

0,05

2,0%

2,50

0,05

2,0%

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

34 FEIJÃO MACASSA

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

35 FEIJÃO PRETO

3,25

3,20

0,05

1,6%

3,00

0,20

6,7%

36 FERMENTO

2,20

2,15

0,05

2,3%

2,00

0,15

7,5%

37 FLOCOS DE MILHO

1,20

1,10

0,10

9,1%

1,00

0,10

10,0%

38 FUBA

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

39 GELATINA

1,15

1,10

0,05

4,5%

1,00

0,10

10,0%

40 IOGURTE

2,20

2,15

0,05

2,3%

2,00

0,15

7,5%

41 CATCHUP
LEITE
42 CONDENSADO

4,20

4,10

0,10

2,4%

4,00

0,10

2,5%

2,70

2,60

0,10

3,8%

2,50

0,10

4,0%
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M

ESPECIFICAÇÃO

43 LEITE DE COCO
LEITE
EM
PÓ
44 INTEGRAL
LEITE
EM
PÓ
45 DESNATADO
MACARRÃO
46 PARAFUSO
MACARRÃO
47 VITAMINADO
MACARRÃO
48 TALHARIM
MACARRÃO TIPO
49 ARGOLINHA
MARGARINA COM
50 SAL

PREÇO
VARIAÇÃO
COMERCIA PREÇO
DE PREÇO
L
KINUTR
PROGRESS
PROGRESS
I
O/ KINUTRI
O

VARIAÇÃO
PERCENTUA
L
PROGRESSO
/ KINUTRI

PREÇ
O
CORO
A

VARIAÇÃ
O DE
PREÇO
KINUTRI/
COROA

VARIAÇÃO
PERCENTUA
L KINUTRI/
COROA

2,70

2,60

0,10

3,8%

2,50

0,10

4,0%

14,50

14,20

0,30

2,1%

14,00

0,20

1,4%

3,70

3,60

0,10

2,8%

3,50

0,10

2,9%

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

3,20

3,15

0,05

1,6%

3,00

0,15

5,0%

1,60

1,55

0,05

3,2%

1,50

0,05

3,3%

1,65

1,60

0,05

3,1%

1,50

0,10

6,7%

53 MOLHO INGLÊS
MISTURA
PARA
54 CANJIQUINHA
MILHO
PARA
55 PIPOCA
MILHO
PARA
56 MUNGUNZA

1,65

1,60

0,05

3,1%

1,50

0,10

6,7%

4,20

4,10

0,10

2,4%

4,00

0,10

2,5%

2,20

2,10

0,10

4,8%

2,00

0,10

5,0%

1,10

1,05

0,05

4,8%

1,00

0,05

5,0%

57 ÓLEO DE SOJA

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

58 ORÉGANO

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

5,10

5,05

0,05

1,0%

5,00

0,05

1,0%

61 QUEIJO RALADO

1,65

1,60

0,05

3,1%

1,50

0,10

6,7%

62 RAPADURA

1,15

1,10

0,05

4,5%

1,00

0,10

10,0%

63 REFERIGERANTE

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

64 SARDINHA
SARDINHA
COM
65 MOLHO TOMATE

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

66 SAL IODADO

1,15

1,10

0,05

4,5%

1,00

0,10

10,0%

67 SUCO DE GARRAFA
TEMPERO
68 COMPLETO
VINAGRE
DE
69 VINHO TINTO
CARNE
DE
70 CHARQUE

2,15

2,10

0,05

2,4%

2,00

0,10

5,0%

0,70

0,60

0,10

16,7%

0,50

0,10

20,0%

1,20

1,10

0,10

9,1%

1,00

0,10

10,0%

7,32

7,20

0,12

1,7%

7,00

0,20

2,9%

71 PÃO MASSA FINA
OVOS
BANDEJAS
72 COM 30
CARNE
BOVINA
73 MOÍDA
CARNE BOVINA EM
74 BIFE
CARNE BOVINA DE
75 1ª
CARNE
BOVINA
76 DIANTEIRA
SEM

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

9,20

9,15

0,05

0,5%

9,00

0,15

1,7%

9,20

9,15

0,05

0,5%

9,00

0,15

1,7%

17,50

17,20

0,30

1,7%

17,00

0,20

1,2%

17,50

17,20

0,30

1,7%

17,00

0,20

1,2%

17,50

17,20

0,30

1,7%

17,00

0,20

1,2%

51 MILHO VERDE
MILHO VERDE
52 ERVILHA

59 PROTEÍNA
PAÇOCA
60 AMENDOIM

E

DE
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M
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PREÇO
VARIAÇÃO
COMERCIA PREÇO
DE PREÇO
L
KINUTR
PROGRESS
PROGRESS
I
O/ KINUTRI
O

VARIAÇÃO
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O
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OSSO
FRANGO ABATIDO
77 FRESCO INTEIRO

5,25

5,20

0,05

1,0%

5,00

0,20

4,0%

78 PEITO DE FRANGO
LINGUIÇA
79 CALABRESA
FÍGADO
BOVINO
80 FRESCO

6,20

6,10

0,10

1,6%

6,00

0,10

1,7%

8,10

8,05

0,05

0,6%

8,00

0,05

0,6%

8,10

8,05

0,05

0,6%

8,00

0,05

0,6%

81 SALSICHA

5,15

5,10

0,05

1,0%

5,00

0,10

2,0%

15,30

15,20

0,10

0,7%

15,00

0,20

1,3%

5,20

5,15

0,05

1,0%

5,00

0,15

3,0%

24,50

24,30

0,20

0,8%

24,00

0,30

1,3%

6,20

6,15

0,05

0,8%

6,00

0,15

2,5%

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

3,15

3,10

0,05

1,6%

3,00

0,10

3,3%

5,20

5,15

0,05

1,0%

5,00

0,15

3,0%

8,30

8,20

0,10

1,2%

8,00

0,20

2,5%

8,30

8,20

0,10

1,2%

8,00

0,20

2,5%

24,50

24,30

0,20

0,8%

24,00

0,30

1,3%

6,15

6,10

0,05

0,8%

6,00

0,10

1,7%

95 PROTEÍNA SOJA

2,20

2,15

0,05

2,3%

2,00

0,15

7,5%

96 ARROZ VERMELHO

2,70

2,60

0,10

3,8%

2,50

0,10

4,0%

97 FILÉ DE PEIXE
SUCO EM PÓ SEM
98 GLUTEN

12,50

12,30

0,20

1,6%

12,00

0,30

2,5%

4,15

4,10

0,05

1,2%

4,00

0,10

2,5%

2,65

2,60

0,05

1,9%

2,50

0,10

4,0%

100 MAIONESE

3,20

3,10

0,10

3,2%

3,00

0,10

3,3%

101 PRESUNTO COZIDO
QUEIJO
102 MUSSARELA

8,15

8,10

0,05

0,6%

8,00

0,10

1,3%

15,50

15,20

0,30

2,0%

15,00

0,20

1,3%

4,20

4,10

0,10

2,4%

4,00

0,10

2,5%

82 QUEIJO MANTEGA
83 MORDADELA
AGUA
COM
84 GARRAFÃO
ÁGUA
SEM
85 GARRAFÃO
POLPA DE FRUTA
86 ACEROLA
POLPA DE FRUTA
87 CAJÁ
POLPA DE FRUTA
88 CAJU
POLPA DE FRUTA
89 GOIABA
POLPA DE FRUTA
90 MARACUJÁ
LINGUIÇA
91 CALABRESA SUINA
LINGUIÇA
CALABRESA
92 FRANGO
ÁGUA
MINERIAL
93 COM GARRAFÃO
FRANGO
TIPO
94 PASSARINHA

99 FIAMBRE LATA

103 CREMOGEMA

Destarte, verifica-se que o Pregão Presencial nº 05/2017 apresentou diversas
irregularidades, desde falhas na formalização do processo, inclusão de cláusula restritiva
do certame com facilitação à realização de conluio, bem como evidências de elaboração de
documentos de três empresas a partir de um mesmo documento gráfico, contrariando os
princípios da igualdade e da ampla concorrência trazidos pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Cumpre observar que o CONTROLE INTERNO da Prefeitura procedeu com a análise do
processo em disceptação e detectou erros no processo de licitação, tendo recomendado ao
Prefeito Municipal que além de não proceder a homologação da licitação, fosse mais além
de materializasse sua REVOGAÇÃO.
Destarte, como a licitação foi totalmente revogada em face aos trabalhos da autofiscalização e de ações do Controle Interno, não foram realizados atos nem de empenho e
nem tampouco de despesas públicas em relação aos itens que constam no certame.
Cumpre observar que a revogação foi amplamente publicada na imprensa oficial em data
bem anterior a recepção do Relatório da CGU a denotar a lisura de tal ato, conforme cópias
do Processo em anexo.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Em que pese as manifestações consignadas pela Prefeitura Municipal, as irregularidades
permanecem, no que tange ao exame do processo licitatório em epígrafe.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.10. Falhas referentes à atuação do Conselho de Alimentação Escolar.
Fato
Mediante entrevista realizada pela equipe de fiscalização da CGU, com membros do
Conselho Municipal de Alimentação Escolar, registrada por meio de gravação de áudio,
devidamente autorizada pelos participantes, constatou-se que o Conselho não dispõe da
infraestrutura necessária para plena execução das atividades de sua competência, conforme
previsto no artigo 36, I, da Resolução FNDE/CD nº 26/2013 e artigo 17, inciso VI da Lei
nº. 11.947/2009.
Os entrevistados relataram que não dispõem de local próprio para a realização de reuniões,
sendo estas realizadas em sala da Secretaria Municipal de Educação. Informaram, ainda,
que não possuem armários, cadeiras, mesas, telefones, computadores, impressoras,
câmeras digitais, entre outros equipamentos, que possibilitem o pleno exercício de suas
atribuições, sempre dependendo da disponibilização pela Secretaria Municipal da
Educação. Não dispõem também de recursos humanos, a exemplo de secretária, que
possibilitem atividades de apoio, tais como a emissão de ofícios e elaboração de atas e
relatórios. Ressalte-se que informaram sempre serem atendidos pela Secretaria Municipal
de Educação em seus pleitos para disponibilização de veículos para visitas às escolas.

Da análise das atas de reunião do conselho e das informações obtidas na entrevista,
verificou-se também que não foi desenvolvido plano de ação dos exercícios 2016 e 2017,
tendo apenas metade dos conselheiros visitado escolas, apenas uma vez por ano, em média,
o que contraria o art. 35, inciso VIII da Resolução FNDE/CD nº 26/2013.
Acrescente-se que nenhum dos conselheiros entrevistados participou de ações de
capacitação para exercício de suas funções como conselheiro, o que contraria o artigo 17,
inciso IV da Lei nº 11.947/2009, c/c o art. 60 da Resolução FNDE/CD nº 26/2013. Em
relação a este aspecto, cumpre citar que pelo menos metade dos conselheiros
desconheciam o conteúdo do regimento interno do CAE, o que reforça a necessidade de
ações de capacitação.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Urge esclarecer que a atual Administração vem adotando esforços para viabilizar uma
atuação adequada e apropriada de todos os Conselhos Municipais, sendo que a Secretaria
de Educação viabilizou um local adequado para a realização de reuniões, inclusive dotado
de impressora e computador.
Ademais, cumpre esclarecer que as reuniões ordinárias do CAE são bimestrais em
calendário adotado pelo Regimento Interno já existente, sendo que neste ano foi registrada
a reunião no mês de março/2017 onde foram pautados diversos assuntos de interesse social
e a segunda reunião, prevista para ocorrer no final de maio, mas que foi registrada no
início de junho/2017, inclusive esta última, com a presença de um Contador para realizar
uma capacitação adequada e prestar esclarecimentos das despesas e receitas dos recursos
que envolvem os Programas estabelecidos na atuação dos Conselhos Municipais.
Ademais, a atual gestão irá promover um Curso de Capacitação para todos os Conselheiros
a ser ministrados até o mês de julho/2017 por equipe de empresa de Assessoria ou, mesmo,
por cooperação de órgãos de fiscalização externo como o TCE-PB ou a própria CGU de
forma a instrumentalizar o fomento ao conhecimento das prerrogativas e direitos de cada
Conselheiro para que os mesmos possam exercer suas funções com maior relevo e presteza.
Acrescente-se que o próprio Relatório reconhece que os Conselheiros narraram que existe
uma sala à disposição dos Conselhos e que a Secretaria de Educação disponibiliza veículos
para que os mesmos possam realizar visitas de fiscalização nas unidades educacionais do
município.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno

Em sua manifestação, o Gestor Municipal reconhece a necessidade de realizar ações de
capacitação, não abordando situações como a ausência de plano de ação de suas atividades,
bem como o desconhecimento do conteúdo do regimento interno por parte dos conselheiros.
No que se refere ao local destinado às reuniões dos Conselhos, cabe esclarecer que as
reuniões, conforme citado no apontamento, são realizadas em sala da Secretaria de Educação
destinada a atividades administrativas desta, não sendo local adequado para o funcionamento
do Conselho que não dispõe de estrutura para realizar suas atividades.
Diante disso, verifica-se que não foram apresentados elementos novos que elidissem a falha
apontada, motivo pelo qual se mantém na íntegra a constatação.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos
não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado,
haja vista que a Prefeitura Municipal de Piancó/PB apresentou irregularidades em processos
licitatórios, especialmente inclusão de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame
e utilização de documentos inidôneos por empresa contratada; não realização de chamadas
públicas; realização indevida de processo de dispensa de licitação; utilização da modalidade
pregão presencial sem a devida justificativa para a não adoção da forma eletrônica; falhas na
elaboração do cardápio; infraestrutura deficiente nas escolas para fins de armazenamento
dos gêneros alimentícios; falta de capacitação dos conselheiros do CAE; falhas na
composição e na atuação do Conselho.

Ordem de Serviço: 201700773
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 108.388,40
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no Município de Piancó/PB, entre os dias 21 e 24
de março e de 10 a 13 de abril de 2017 e recaíram sobre a aplicação dos recursos do
programa 2030 – Educação Básica / 0969 – Apoio ao Transporte Escolar na Educação
Básica.
A ação fiscalizada destina-se a cumprir as normas e orientações relativas à execução do
programa; executar os recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE para custear despesas com transporte escolar de alunos residentes em
zona rural em conformidade com a legislação contábil, financeira e licitatória; garantir o
acesso e a permanência nas escolas públicas desses alunos; e disponibilizar informações ao
gestor federal sobre conselhos e outras informações solicitadas.
Na consecução dos trabalhos, foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais
repassados ao Município no montante de R$ 108.388,40 no período compreendido entre 1º
de janeiro de 2016 até 31 de março de 2017 pelo Ministério da Educação.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.

2.2.1. Irregularidades no Pregão Presencial nº 23/2016.
Fato
Trata-se da análise do processo licitatório na modalidade Pregão presencial nº 23/2016,
realizado pela Prefeitura Municipal de Piancó/PB, visando a contratação de empresas para
a prestação do serviço de transporte escolar, por meio do qual foram constatadas
irregularidades na condução do objeto, em favor das pessoas físicas contratadas para a
prestação dos serviços, em face da inobservância do princípio da impessoalidade e da
igualdade, contrariando o art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Inicialmente, cumpre citar que não há pesquisa de preços no processo, o que contraria o
artigo 3º, inciso III da Lei nº 10.520/2002, c/c os arts. 7o, § 2o, 15, 40, § 2o, 43, incisos IV
e V. Apesar disso, consta planilha orçamentária estimativa do custo da contratação,
conforme a seguir transcrita:
Quadro 2 – Orçamento de preços

Fonte: Pregão Presencial nº 23/2016.
Observe-se que foi orçado o valor máximo de R$ 2,00 por km rodado para todos os
roteiros a serem contratados, contendo registro no processo de como teria sido obtido este
valor.
Retiraram o Edital para participação no certame as seguintes pessoas físicas:

J.C.L.
A.P.T.S.
G.M.S.
M.J.L.S.
E.P.O.
V.B.T.
C.D.S.

Quadro 3 – Pessoas físicas que retiram Edital da PP 23/16
NOME
CPF
***.397.124-**
***.440.834-**
***.966.358-**
***.076.694-**
***.531.684-**
***.589.434-**
***.253.704-**

Quadro 3 – Pessoas físicas que retiram Edital da PP 23/16
NOME
CPF
Fonte: Pregão Presencial nº 23/2016.

Verifica-se que todas as pessoas físicas que retiraram o edital foram vencedoras de pelo
menos um dos nove roteiros contratados.
Ocorre que, da análise da documentação apresentada pelas pessoas físicas que participaram
do certame, constatou-se que vários documentos foram emitidos em datas e horários
semelhantes, conforme a seguir detalhado:
Quadro 4 - Certidões apresentadas pelos licitantes no PP 23/2016
LICITAN
TE

V.B.T.
A.P.T.S.
G.M.S.
E.P.O.
C.D.S.
J.C.L.
M.J.L.S.

CNDT
DIA
09/03/2
016
09/03/2
016
09/03/2
016
09/03/2
016
09/03/2
016
09/03/2
016
16/03/2
016

HOR
A
10:55:
22
10:52:
00
10:42:
16
10:53:
24
10:46:
15
10:44:
09
14:20:
45

RECEITA
FEDERAL
HOR
DIA
A
09/03/2
10:25:
016
06
09/03/2
08:42:
016
49
09/03/2
10:27:
016
21
09/03/2
10:32:
016
03
09/03/2
10:20:
016
46
09/03/2
09:14:
016
19
16/03/2
14:19:
016
24

RECEITA
ESTADUAL
HOR
DIA
A
09/03/2
12:00:
016
15
09/03/2
11:11:
016
07
09/03/2
11:08:
016
25
09/03/2
11:58:
016
05
09/03/2
12:02:
016
03
16/03/2
07:56:
016
02
16/03/2
14:39:
016
31

PGFN
DIA
10/03/2
016
10/03/2
016
09/03/2
016
10/03/2
016
10/03/2
016
10/03/2
016
16/03/2
016

HOR
A
09:03:
20
08:54:
34
15:01:
22
08:59:
43
09:05:
18
09:08:
02
14:57:
03

CERTIDÃO
CRIMINAL
DIA
04/04/2
016
04/04/2
016
04/04/2
016
04/04/2
016
04/04/2
016
04/04/2
016
04/04/2
016

HORA
13:37
13:42
13:46
13:39
13:35
13:31
13:44

Fonte: Pregão Presencial nº 23/2016

Esta situação demonstra que a documentação destes licitantes foi preparada por uma
mesma pessoa.
Por meio de consultas ao Sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
constatou-se que os licitantes prestam serviços de transporte escolar ao município desde
2013.
Em entrevistas com os licitantes, constatou-se que eles não têm conhecimento de licitação,
pois sequer sabiam informar quais documentos foram apresentados para que participassem
da licitação. Em entrevista com A.P.T.S., este informou que uma funcionária da Secretaria
Municipal de Educação foi a pessoa responsável por preparar toda a documentação para a
licitação (certidões, declarações etc), o que corrobora com a conclusão acerca de indícios
de montagem do processo licitatório, o que indica a montagem do processo licitatório,
afrontando o princípio da igualdade e da ampla concorrência.
Acrescente-se que, apesar do valor máximo estimado ser de R$ 2,00 por km rodado, houve
casos de licitantes que apresentaram propostas superiores ao orçamento e tiveram suas
propostas aceitas, tendo sido contratadas, o que contraria a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, a exemplo do Acórdão 1891/2006 – Plenário: “Utilize como critério de
aceitabilidade de preço máximo o valor estimado para o objeto licitado”.
Outro fator que reforça o fato de a licitação ter beneficiado indevidamente os licitantes é
que o pregoeiro conduziu o certame sem fases de propostas de preços e sequer propôs a

negociação dos preços ofertados, o que contraria o artigo 11, incisos VIII, IX, X e XI do
Decreto nº 3.555/2000.
Diante disso, restam demonstrados irregularidades na condução do processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 23/2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”

m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.2. Prestação de serviço de transporte escolar sem formalização processual e
contratual. Indícios de enriquecimento sem causa da Prefeitura Municipal.
Fato

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700773/001, reiterada pelas Solicitações de
Fiscalização nº 201700773/002 e 201700773/003, requereu-se à Prefeitura Municipal de
Piancó/PB os processos licitatórios referentes ao exercício 2017 relativos à contratação do
serviço de transporte escolar, os quais não foram disponibilizados. Por outro lado, foi
verbalmente informado, pela edilidade, que o serviço estava sendo prestado pelos veículos
de propriedade da Prefeitura (ônibus – Caminho da Escola) e por veículos de pessoas
físicas com os quais não havia sido formalizado contrato, o que contraria o art. 37, inciso
XXI da Constituição Federal.
Em face disso, foi emitida Solicitação de Fiscalização nº 201700773/004, requerendo
esclarecimentos sobre a situação. Em resposta, por meio do Ofício nº 88/2017, de 17 de
abril de 2017, a Secretária Municipal de Educação de Piancó apresentou os seguintes
esclarecimentos:
“informamos que por razões de medida emergencial e ocasional, até que o processo
de licitação do transporte escolar fosse concluído, para não ocasionar prejuízos ao
início das atividades escolares optamos pela realização da realização de parcerias,
sem fins lucrativos, com pessoas da comunidade que disponibilizaram 3(três)
veículos, conforme constam nos DUT´s em anexo, mas utilizando motoristas do
quadro do pessoal efetivo do município e com os dispêndios com combustível com
recursos próprios, ou seja, sem utilização de recursos federais, para uma situação
excepcional e esporádica, que deve ser encerrada com a conclusão do processo
licitatório para a conclusão da frota definitiva do transporte escolar.” (sic)
Em que pese as informações apresentadas, tal forma de contratação não encontra amparo
legal, o que pode vir a gerar o direito de indenizar, amparado no princípio do
enriquecimento sem causa, conforme ensina CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO:
“11. De todo modo, como se vê, por um ou outro fundamento, o certo é que não se
pode admitir que a Administração se locuplete à custa alheia e, segundo no parece,
o enriquecimento sem causa - que é um princípio geral do Direito - supedaneia,
em casos que tais, o direito do particular indenizar-se pela atividade que
proveitosamente dispensou em prol da Administração, ainda que a relação
jurídica se haja travado irregularmente ou mesmo ao arrepio de qualquer
formalidade, desde que o Poder Público haja assentido nela, ainda que de forma
implícita ou tácita, inclusive a ser depreendida do mero fato de havê-la boamente
incorporado em seu proveito, salvo se a relação irrompe de atos de inquestionável
má fe, reconhecível no comportamento das partes ou mesmo simplesmente do
empobrecido.” (GRIFOS NOSSOS)
Destarte, resta evidente que a contratação, além de ilegal, pode vir a causar problemas à
Administração quanto à responsabilidade de indenizar os proprietários dos veículos, além
de contrária ao art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:

“Observa-se que a situação de veículos que estavam sendo disponibilizados de forma não
onerosa ao município, após a visita dos técnicos da CGU está alterada, porquanto, para se
evitar discussões jurídicas das apontadas no Relatório, foram afastados tais veículos.
Assim as rotas foram refeitas e os veículos da municipalidade foram disponibilizados para
substituir os veículos elencados no Relatório.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.3. Sobrepreço no orçamento de preços relativo à contratação de empresa para
fornecimento de combustível, ocasionando superfaturamento no valor de R$ 62.240,00.
Fato
Por meio do Pregão Presencial nº 02/2016, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB contratou,
junto à empresa POSTO LOPES LTDA CNPJ Nº 12.601.723/0001-25, o fornecimento de
combustível para atender os veículos próprios, locados e à disposição da Prefeitura
Municipal de Piancó/PB, no exercício 2016.
Para tanto, considerou as tabelas ANP (Agência Nacional do Petróleo) como referência de
preços, conforme a seguir detalhado:
Quadro 5 – Preços DIESEL S10 – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.
Quadro 6 – Preços GASOLINA – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Quadro 7 – Preços ETANOL – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.
Quadro 8 – Preços DIESEL – (ANP)

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Considerando a referência de preços utilizada, o custo da contratação foi orçado em R$
1.079.100,00, conforme a seguir detalhado:
Tabela 2 – Orçamento Pregão Presencial nº 02/2016

PRODUTO

QUANTIDADE

diesel s10
gasolina
etanol
diesel

100000
100000
30000
80000

PREÇO
UNITÁRIO
3,32
3,92
3,25
3,22
TOTAL

VALOR
R$
332.000,00
R$
392.000,00
R$
97.500,00
R$
257.600,00
R$ 1.079.100,00

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Não obstante se tratar de pregão presencial, no qual o pregoeiro tem a função de negociar o
preço para tentar obter a melhor contratação para a Administração, verificou-se que
participou apenas uma única empresa com proposta idêntica ao valor orçado pela
Administração:
Tabela 3 - Proposta de Preços Licitante Posto LOPES

PRODUTO

QUANTIDADE

diesel s10
gasolina
etanol
diesel

100000
100000
30000
80000

PREÇO
UNITÁRIO
3,32
3,92
3,25
3,22
TOTAL

VALOR
R$
332.000,00
R$
392.000,00
R$
97.500,00
R$
257.600,00
R$ 1.079.100,00

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016.

Do cotejamento das informações pesquisadas pela Prefeitura Municipal de Piancó junto à
ANP e o orçamento por ela elaborado com base naquelas informações, verificou-se a
ocorrência de sobrepreço, haja vista que o orçamento foi elaborado considerando o maior
valor de preços praticados no mercado do estado da Paraíba, ou seja, no município de
Sousa, em detrimento do preço médio de mercado, conforme estabelece a legislação. No
caso em análise, dever-se-ia ter sido aplicado o preço médio praticado no município de
Patos, o qual está mais próximo de Piancó do que Sousa, conforme mapas a seguir:
Quadro 9 – Distância Piancó – Patos e Piancó – Sousa.

Fonte: Programa Google Earth.

Observe-se que Piancó dista de Patos aproximadamente 84km, enquanto que para Sousa
apresenta uma distância de 107 km.
Assim, o sobrepreço constatado é de R$ 62.240,00, conforme a seguir detalhado:
Tabela 4 – Sobrepreço.

diesel s10

100000

3,32

PREÇO
MÉD.
PATOS
ANP
3,118

gasolina

100000

3,92

3,76

0,16

4,26%

16.000,00

etanol

30000

3,25

2,958

0,292

9,87%

8.760,00

diesel

80000

3,22

3,004

0,216

7,19%

17.280,00

TOTAL

62.240,00

PRODUTO

QUANT.

PREÇO MÁX.
SOUSA ANP

DIFERENÇA

%
SOBREPREÇO

VALOR

0,202

6,48%

20.200,00

Fonte: Pregão Presencial nº 02/2016. Planilha elaborada pela equipe CGU.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.4. Utilização de veículos em desacordo com as normas de segurança veiculares.
Fato
Foi realizada vistoria pela equipe de fiscalização da CGU nos veículos utilizados para a
execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), pela Prefeitura
Municipal de Piancó/PB, por meio da qual foram constatadas situações que caracterizam
descumprimento às exigências legais para exercício do transporte escolar, conforme a
seguir detalhado:
a) Veículos com cintos de segurança em quantidade inferior à lotação: nenhum dos
veículos inspecionados encontrava-se com os cintos de segurança em perfeito estado de
uso, conforme se observa nos registros fotográficos, cuja amostra se observa a seguir:

Foto 1 - Veículo ônibus de placa MOW- 1693.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 2 - Veículo ônibus de placa OGE- 0855.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 3 - Veículo ônibus de placa OGB- 2240.
Piancó (PB), 22 de março de 2017

Foto 4 - Veículo ônibus de placa OFB- 3009.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

b) Assentos inseguros para o uso por crianças e adolescentes: Verificou-se que diversos
assentos dos ônibus escolares estão destruídos, o que afeta a segurança dos usuários,
causando riscos de acidentes:

Foto 5 - Veículo ônibus de placa MOW- 1693.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 6 - Veículo ônibus de placa MOW- 1693.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 7 - Veículo ônibus de placa OGE-0855.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

Foto 8 - Veículo ônibus de placa OFB-3009.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

c) Pneus deteriorados: três dos seis ônibus apresentam pneus deteriorados, colocando em
riscos os usuários.

Foto 9 - Veículo ônibus de placa OGB-2240.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 10 - Veículo ônibus de placa OGB-2240.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 11 - Veículo ônibus de placa OEU-6396.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

Foto 11 - Veículo ônibus de placa OFB-3009.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

d) Vidros quebrados: três dos seis ônibus apresentaram vidros quebrados e, apesar desta
situação, continuam realizando o transporte escolar.

Foto 13 - Veículo ônibus de placa MOW-1693.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 14 - Veículo ônibus de placa OGE-0855.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 15 - Veículo ônibus de placa OFB-3009.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

Foto 16 - Veículo ônibus de placa OFB-3009.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

e) Utilização de veículo incompatível para a realização de transporte escolar: Conforme
imagens a seguir, a Prefeitura de Piancó vem se utilizando do veículo de placa BGZ1156, para o qual não há contrato formalizado, conforme apontamento específico deste
relatório, o qual possui carroceria aberta com assento improvisado de madeira, pelo
qual é proibido o transporte de pessoas, conforme legislação de trânsito.

Foto 17 - Veículo ônibus de placa BGZ-1156.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

Foto 18 - Veículo ônibus de placa BGZ-1156.
Piancó (PB), 23 de março de 2017

f) Motorista com carteira incompatível com o transporte escolar: o motorista do ônibus
escolar de placa OGB-2240 possui carteira nacional de habilitação de categoria AB,
incompatível com o transporte escolar.
g) Elevadores em ônibus com acessibilidade não funcionam: os veículos que possuem
elevadores de acessibilidade não estavam funcionando, o que implicam em limitações
ao uso dos usuários que necessitam.
h) Não comprovação da realização de vistorias: Apesar de solicitado formalmente à
Prefeitura, não foram apresentados documentos que comprovem terem os veículos
próprios e contratados passados pela vistoria semestral obrigatório, prevista no Código
Nacional de Trânsito.
i) Não comprovação de realização de cursos por parte dos motoristas: Embora solicitado
formalmente à Prefeitura, não foram apresentados documentos que comprovem terem
os motoristas contratados e efetivos efetuados os cursos exigidos pela legislação.

Diante desta situação, verificam-se situações relacionadas ao transporte escolar que
afrontam a legislação nacional relativa ao transporte escolar, especialmente no que
concerne ao art. 136 do código nacional de trânsito (CTB).
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Os veículos que estavam na situação acima descrita estão obtendo reparos e adequação
para se adaptar melhor ao transporte escolar, sendo que estes eram os que obtiveram
intervenção rápida para viabilizar o início do transporte escolar.
A situação caótica do absoluto desprezo com a frota foi deixada pela administração
passada conforme constatação pelos técnicos da CGU.
Os itens apontados como vidros quabrados, pneus em situação difícil e demais observações
estão sendo consertados.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.
O motorista com carteira incompatível narrado acima foi substituído e a Administração
está adotando providências para consertar os elevadores dos ônibus com acessibilidade.
As vistorias estão com agendamento solicitado, bem como estamos na expectativa de
disponibilidade de cursos para os motoristas para a inscrição dos mesmos.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas e documentos disponibilizados, não foram
apresentados elementos que elidissem a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.5. Falhas na atuação do conselho do FUNDEB no acompanhamento do PNATE.
Fato
Por meio da leitura das atas de reuniões do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, realizadas no exercício 2016, bem como de entrevistas junto aos
conselheiros, em relação ao acompanhamento da execução do Programa Nacional de
Apoio ao Transporte Escolar, realizadas pela equipe de fiscalização da CGU, constatou-se
fragilidades na atuação do conselho, conforme a seguir detalhado.

Inicialmente, ressalte-se que não foi disponibilizada nenhuma ata de reunião referente ao
exercício 2017, o que indica não terem sido realizadas reuniões. No que se refere a 2016,
foram realizadas apenas 3 reuniões, nos meses de fevereiro, junho e outubro, em que pese a
Lei de Criação do Conselho prever reuniões ordinárias mensais, conforme artigo 9º da Lei
Municipal nº 1026/2007:
Art. 9º. As reuniões ordinárias do Conselho do FUNDEB serão realizadas
mensalmente, com a presença da maioria de seus membros, e,
extraordinariamente, quando convocados pelo Presidente ou mediante
solicitação por escrito de pelo menos um terço dos membros efetivos.
A única reunião que abordou o programa nacional de transporte escolar foi realizada em
21/03/2016 e limitou-se à seguinte abordagem:
Na oportunidade foram revistos e analisados os recursos transferidos pelo
PNAT (Programa Nacional de Transporte Escolar), onde de acordo com a
documentação analisada o Conselho, no ANEXO III (Parecer Conclusivo),
aprova a prestação de contas. (sic)
O referido parecer se encontra assinado por sete membros do Conselho com a seguinte
opinião:
O recurso transferido pelo PNATE, destinado ao Programa Nacional de
Transporte Escolar, para o exercício de 2015 foi R$ 101.454,56, tendo um
rendimento líquido de R$ 564,81 e um saldo anterior de R$ 12.184,63 e
contrapartida de R$ 1.232,00 somando uma receita de R$ 115.436,00 e
despesa no valor de R$ 115.436,00. Ficando reprogramado para o
exercício de 2016 o valor de R$ 0,00 (zero reais). O município possui
ônibus e micro-ônibus mas conta com o apoio de vans para suprir a
necessidade dos estudantes da Zona Rural. A segurança e o controle da
prestação do serviço de transporte escolar rural é realizada por meio de
inspeção nos veículos. Estando de acordo com os gastos na execução do
programa o conselho assina abaixo como sinal de aprovação.
A reunião com a equipe de fiscalização da CGU teve a participação de 5 conselheiros,
entre os quais, 2 que assinaram o parecer de contas relativo ao PNATE, sendo um deles o
presidente do conselho. Ambos informaram que não analisaram nenhum documento ou
realizaram quaisquer ações de fiscalização sobre o transporte escolar, nos exercícios 2016
e 2017, sendo aquela a primeira reunião deste ano.
Da entrevista, corroborando-se a situação detectada das leituras das atas disponibilizadas
pela Prefeitura Municipal de Piancó, constatou-se que os conselheiros desconheciam a
responsabilidade de fiscalizar o PNATE, ressaltando que um dos principais problemas
enfrentados é conseguir realizar as reuniões do conselho. A título de exemplo, todos
desconheciam a situação do transporte escolar em 2017, não sabendo informar a forma que
vem sendo prestado este serviço. Verificou-se também que não foi desenvolvido plano de
ação para acompanhamento do programa nos exercícios 2016 e 2017.
Os entrevistados relataram que não dispõem de local próprio para a realização de reuniões,
e que não possuem infraestrutura adequada que possibilite o pleno exercício de suas
atribuições, a exemplo de armários, cadeiras, mesas, telefones, computadores, impressoras,

câmeras digitais, entre outros equipamentos, sempre dependendo da disponibilização
desses equipamentos pela Secretaria Municipal da Educação. Acrescente-se que nenhum
dos conselheiros entrevistados participou de ações de capacitação para exercício de suas
funções como conselheiro.
Cabe acrescentar que a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não apresentou documentos que
comprovem o processo de escolha dos conselheiros que representam segmentos da
sociedade civil.
Destarte, diante da situação verificada, observa-se que Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB encontra-se inoperante no que se refere à sua competência de
acompanhar a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Urge esclarecer que a atual Administração vem adotando esforços para viabilizar uma
atuação adequada e apropriada de todos os Conselhos Municipais, sendo que a Secretaria
de Educação viabilizou um local adequado para a realização de reuniões, inclusive dotado
de impressora e computador.
Ademais, cumpre esclarecer que as reuniões ordinárias do CAE são bimestrais em
calendário adotado pelo Regimento Interno já existente, sendo que neste ano foi registrada
a reunião no mês de março/2017 onde foram pautados diversos assuntos de interesse social
e a segunda reunião, prevista para ocorrer no final de maio, mas que foi registrada no
início de junho/2017, inclusive esta última, com a presença de um Contador para realizar
uma capacitação adequada e prestar esclarecimentos das despesas e receitas dos recursos
que envolvem os Programas estabelecidos na atuação dos Conselhos Municipais.
Ademais, a atual gestão irá promover um Curso de Capacitação para todos os Conselheiros
a ser ministrados até o mês de julho/2017 por equipe de empresa de Assessoria ou, mesmo,
por cooperação de órgãos de fiscalização externo como o TCE-PB ou a própria CGU de
forma a instrumentalizar o fomento ao conhecimento das prerrogativas e direitos de cada
Conselheiro para que os mesmos possam exercer suas funções com maior relevo e presteza.
Acrescente-se que o próprio Relatório reconhece que os Conselheiros narraram que existe
uma sala à disposição dos Conselhos e que a Secretaria de Educação disponibiliza veículos
para que os mesmos possam realizar visitas de fiscalização nas unidades educacionais do
município.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Inicialmente, cumpre citar que o gestor municipal comete um equívoco ao tratar em sua
resposta sobre o CAE (Conselho de Alimentação Escolar), haja vista que se trata de análise

da atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no tocante às
competências de acompanhamento das ações do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar – PNATE.
Ademais, não foram apresentados documentos que elidissem as falhas contatadas, motivo
pelo qual se mantém na íntegra a constatação.
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2.2.6. Veículos deteriorados que impossibilitam a utilização no transporte escolar.
Fato
Foi realizada vistoria pela equipe de fiscalização da CGU nos veículos utilizados para a
execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), pela Prefeitura
Municipal de Piancó/PB, constatando-se que 2 dos 5 ônibus escolares utilizados pela
prefeitura, estão impossibilitados de ser utilizados devido a danos que apresentam,
conforme demonstrado nos registros fotográficos a seguir:

a) Veículo de placa OGD-1276:
Trata-se do veículo ônibus IVECO/CITYCLASS 70C17, de placa OGD-1276, ano
modelo/fabricação 2013/2013, o qual se encontra com diversas avarias, inclusive peças
retiradas de seu motor, sem pneus, com materiais amontoados em seus bancos que se
encontram danificados, o que impossibilita a sua utilização para o transporte de alunos,
conforme se verifica nos registros fotográficos a seguir:

Foto 19 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 20 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 21 - Veículo ônibus de placa OGD1276.

Foto 22 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 23 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 25 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 24 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 26 - Veículo ônibus de placa OGD- 1276.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Ressalte-se que consta, no sítio eletrônico do Departamento Estadual de Transito do Estado
da Paraíba – DETRAN/PB, informação que o último licenciamento pago é referente ao
exercício 2013, demonstrando sua situação irregular perante os órgãos de trânsito, o que
corrobora o apontamento deste relatório que aponta sobre a não realização de vistorias nos
veículos utilizados para fins de transporte escolar.
Cumpre informar que o referido veículo se encontra com registro de propriedade em nome
do Governo do Estado da Paraíba, tendo sido objeto de entrega à prefeitura por meio do
Programa Estadual Pacto pelo Desenvolvimento Social.
b) Veículo de placa OEU-6396:
Trata-se do veículo ônibus IVECO/CITYCLASS 70C16, de placa OEU-6396, ano
modelo/fabricação 2012/2011, o qual também se encontra com diversas avarias, inclusive
peças retiradas de seu motor, sem pneus, com materiais amontoados em seus bancos, que
se encontram danificados, o que impossibilita a sua utilização para o transporte de alunos,
conforme se verifica nos registros fotográficos a seguir:

Foto 27 - Veículo ônibus de placa OEU-6396.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.

Foto 28 - Veículo ônibus de placa OEU-6396.
Piancó (PB), 23 de março de 2017.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las::
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
2.2.7. Inconsistência entre o número de alunos que utilizam o PNATE e a capacidade
dos veículos para os transportar.
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Fato
Com o intuito de analisar a efetividade das ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal
de Piancó/PB relacionadas ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar,
solicitou-se planilha informando a relação dos alunos que utilizam o transporte escolar e a
identificação dos veículos utilizados e da escola em que estudam.
A partir destas informações, verificou-se que alguns veículos transportam número de
estudantes acima da capacidade, conforme a seguir detalhado:

a) O veículo VERANEIO de placa JTJ-5695, com capacidade para 09 pessoas,
transporta 52 alunos no turno da manhã, segundo a Prefeitura de Piancó.

Foto 27 - Veículo veraneio de placa JTJ-5695.
Piancó (PB), 22 de março de 2017.

Foto 28 - Veículo veraneio de placa JTJ-5695.
Piancó (PB), 22 de março de 2017.

Foto 29 - Veículo veraneio de placa JTJ-5695.
Piancó (PB), 22 de março de 2017.

Foto 30 - Veículo veraneio de placa JTJ-5695.
Piancó (PB), 22 de março de 2017.

Corroborando esta situação, cumpre esclarecer que há outra veraneio que presta o mesmo
serviço para a Prefeitura de Piancó e, na lista disponibilizada, esse veículo (veraneio de
placa BYR-2178) transporta apenas 5 estudantes, o que corrobora a impossibilidade do
veículo veraneio de placa JTJ-5695 transportar 52 alunos.
b) O veículo ônibus de placa OGE-0955, com capacidade para 60 pessoas, transporta
245 alunos nos turnos da manhã e da tarde, segundo a Prefeitura de Piancó.

Foto 31 - Veículo ônibus de placa OGE-0855.
Piancó (PB), 22 de março de 2017.

Foto 32 - Veículo ônibus de placa OGE-0855.
Piancó (PB), 22 de março de 2017.

Em relação a este veículo, cumpre esclarecer que os roteiros a que atende também
demandam tempo cujos deslocamentos não permitiriam mais de uma viagem,
demonstrando a incompatibilidade da quantidade informada.

Destarte, constata-se que há inconsistências entre os números de alunos informados que
utilizariam estes dois veículos, o que indica a atual insuficiência da frota para atendimento
aos alunos que necessitam de transporte escolar.
Manifestação da Unidade Examinada
ato
/F
#

Mediante Ofício sem número, datado de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
Cumpre esclarecer que o roteiro em anexo demonstra o fluxo dos alunos nos veículos para
demonstra a adequação e viabilidade da utilização dos ônibus e demais veículos no
transporte escolar.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.
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Análise do Controle Interno
Inicialmente, cumpre esclarecer que não foi encaminhado o documento anexo citado pelo
gestor municipal em sua resposta que demonstraria a adequação e viabilidade da utilização
dos ônibus e demais veículos no transporte escolar (roteiro de fluxo de alunos).
Em face disso, mantém na íntegra o apontamento, haja vista que o gestor municipal não
apresentou documentos e/ou informações que elidissem a falha apontada.
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2.2.8. Utilização da modalidade pregão, na forma presencial, sem qualquer
justificativa nos autos para a não adoção da forma eletrônica.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó realizou no exercício 2016 os processos licitatórios na
modalidade Pregão, na forma presencial, conforme tabela a seguir:
Quadro 10 – Processos Licitatórios PNATE/PIANCÓ/PB
Processo Licitatório
Objeto
Valor
Pregão Presencial 22/2016
Transporte Escolar
275.625,00
Pregão Presencial 23/2016
Transporte Escolar
290.970,00
Combustível e derivados para os veículos,
Pregão Presencial 02/2016
próprios, locados ou à disposição do
1.079.100,00
município.
VALOR TOTAL
1.645.695,00
Fonte: Consulta ao Sistema SAGRES/TCE/PB. Informações prestadas pela Prefeitura Municipal de
Piancó.

Ocorre que, nos autos dos processos licitatório, não há qualquer justificativa para a não
adoção da forma eletrônica, o que contraria o art. 4º do Decreto Federal nº. 5.450/2005,
assim como a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão
3.269/2012 – Plenário:
9.3 Determinar ao Departamento da Merenda Escolar/SME/PMSP,
com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, caso opte por

realizar nova licitação em substituição ao Pregão Presencial para Registro
de Preços nº 20/SME/DME/2012:
9.3.1. Utilize, preferencialmente, o pregão eletrônico, em
consonância com o art. 4º do Decreto Federal nº 5.450/2005, uma vez que o
objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº
20/SME/DME/2012 enquadra-se no conceito de bens comuns;
Acrescente-se que os preâmbulos e demais documentos dos referidos processos licitatórios
remetem à aplicação da legislação federal sobre o pregão, no exercício 2016, tendo sido
disponibilizado apenas o decreto municipal nº 20/2017 que regulamenta o uso do pregão
no âmbito municipal.
Com relação à existência de infraestrutura de tecnologia da informação necessária à
utilização do pregão eletrônico, cumpre informar que se verificou, por meio de consulta ao
Sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que a Prefeitura efetuou
pagamentos no valor de R$ 76.700,00 para fornecimento de internet a rádio para os órgãos
que compõem a Administração Municipal.
Neste sentido, cumpre destacar que não restou comprovado nos autos a impossibilidade de
adoção da forma eletrônica, ressaltando-se que esta propicia uma maior concorrência, em
face da divulgação mais ampla, bem como para a facilidade de participação das empresas
cadastradas.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas

quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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2.2.9. Irregularidades no Pregão Presencial nº 22/2016.
Fato
Inicialmente, cumpre informar que o Município de Piancó, representada por seu Prefeito
Municipal, celebrou o Convênio de Cooperação nº 62/2016, em 05/04/2016, junto à
Secretaria de Estado da Educação, representada pelo Secretário Estadual da Educação, no
valor de R$ 120.000,00, tendo como objeto a cooperação mútua para prestação do serviço
de transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino, tendo o estado obrigação de
transferir os recursos em quatro parcelas iguais e o município a obrigação de promover o
transporte os alunos da rede pública estadual de ensino que estudam em escolas localizadas
em Piancó.
Para tanto, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB realizou o processo licitatório na
modalidade Pregão presencial nº 22/2016, visando a contratação de empresas para a
prestação do serviço de transporte escolar dos alunos da rede pública estadual, cuja
autorização ocorreu em 22/03/2016, ou seja, 15 dias antes de celebrado o convênio.
Cumpre trazer os diversos atos administrativos realizados pelos agentes municipais da
Prefeitura de Piancó, anteriormente à celebração do Convênio, o que prova não haver
recursos orçamentários disponíveis para a realização da licitação, contrariando o art. 7º, §
2º, inciso III da Lei nº 8.666/93:
ATO
Ofício
55/2016
Despacho
Despacho
Despacho
Despacho

Quadro 11 – Atos Administrativos praticados pela PMPIANCÓ
RESPONSÁVEL
Conteúdo
Secretária de Educação
Envia relação de trajetos do transporte
escolar
Chefe de Gabinete
Envia os autos à Comissão de Licitação
Prefeito Municipal
consulta sobre disponibilidade orçamentária
Secretário de Finanças
Informação sobre disponibilidade
orçamentária
Prefeito Municipal
Autorização para abertura de processo
licitatório
Pregoeiro
Emissão do Edital e anexos
Procurador Jurídico
Emite parecer sobre o edital
CPL
Publicações dos editais
Licitantes
Retirada dos editais pelos licitantes
interessados

Edital
Parecer
Publicação
Retirada
dos
Editais
Fonte: Pregão Presencial nº 22/2016.

DATA
02/03/16
09/03/16
21/03/16
21/03/16
22/03/16
25/03/16
21/03/16
24/03/16
04/04/16

Observe-se a inconsistência entre a data de emissão do parecer jurídico, 21/03/2016, e a
data de autorização para abertura do processo licitatório, 22/03/2016, e emissão do edital,
25/03/2016, indicando a montagem do processo licitatório, pois não seria razoável supor

que o parecer jurídico fosse emitido antes da autorização para abertura do processo
licitatório e emissão do edital.
Além da autorização da licitação sem existência de recursos orçamentários disponíveis e da
inconsistência entre datas, conforme relatado anteriormente, foram também constatadas
irregularidades na condução do objeto, em favor das pessoas físicas contratadas para a
prestação dos serviços, em face da inobservância do princípio da impessoalidade e da
igualdade, contrariando o art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Apesar de constar planilha orçamentária estimativa do custo da contratação, conforme a
seguir transcrita, cumpre citar que não há pesquisa de preços no processo, o que contraria o
artigo 3º, inciso III da Lei nº 10.520/2002, c/c os arts. 7o, § 2o, 15, 40, § 2o, 43, incisos IV
e V.:
Quadro 11 – Orçamento de preços

Fonte: Pregão Presencial nº 22/2016.
Observe-se que foi orçado o valor máximo de R$ 2,00 por km rodado para todos os
roteiros a serem contratados, contendo registro no processo de como teria sido obtido este
valor.
Retiraram o Edital para participação no certame as seguintes pessoas físicas:
Quadro 11 – Pessoas físicas que retiram Edital do PP 22/16
NOME
CPF
A.P.T.S.
***.440.834-**
G.M.S.
***.966.358-**
M.J.L.S.
***.076.694-**
E.P.O.
***.531.684-**
Fonte: Pregão Presencial nº 22/2016.

Verifica-se que todas as pessoas físicas que retiraram o edital foram vencedoras de pelo
menos um dos nove roteiros contratados.
Ocorre que, da análise da documentação apresentada pelas pessoas físicas que participaram
do certame, constatou-se que vários documentos foram emitidos em datas e horários
semelhantes, conforme a seguir detalhado:
Quadro 12 - Certidões apresentadas pelos licitantes no PP 22/2016
LICITAN
TE

CNDT

RECEITA
FEDERAL

RECEITA
ESTADUAL

PGFN

CERTIDÃO
CRIMINAL

A.P.T.S.
G.M.S.
E.P.O.
M.J.L.S.

DIA
09/03/20
16
09/03/20
16
09/03/20
16
16/03/20
16

HOR
A
10:52:
00
10:42:
16
10:53:
24
14:20:
45

DIA
09/03/20
16
09/03/20
16
09/03/20
16
16/03/20
16

HOR
A
08:42:
49
10:27:
21
10:32:
03
14:19:
24

DIA
09/03/20
16
09/03/20
16
09/03/20
16
16/03/20
16

HOR
A
11:11:
07
11:08:
25
11:58:
05
14:39:
31

DIA
10/03/20
16
09/03/20
16
10/03/20
16
16/03/20
16

HOR
A
08:54:
34
15:01:
22
08:59:
43
14:57:
03

DIA
04/04/20
16
04/04/20
16
04/04/20
16
04/04/20
16

HOR
A
13:42
13:46
13:39
13:44

Fonte: Pregão Presencial nº 22/2016

Esta situação demonstra que a documentação destes licitantes foi preparada por uma
mesma pessoa.
Por meio de consultas ao Sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba,
constatou-se que os licitantes prestam serviços de transporte escolar ao município desde
2013.
Em entrevistas com os licitantes, constatou-se que eles não têm conhecimento de licitação,
pois sequer sabiam informar quais documentos foram apresentados para que participassem
da licitação. Em entrevista com A.P.T.S., este informou que uma funcionária da Secretaria
Municipal de Educação foi a pessoa responsável por preparar toda a documentação para a
licitação (certidões, declarações etc), o que corrobora com a conclusão acerca de indícios
de montagem do processo licitatório, o que indica a montagem do processo licitatório,
afrontando o princípio da igualdade e da ampla concorrência.
Acrescente-se que, apesar do valor máximo estimado ser de R$ 2,00 por km rodado, houve
casos de licitantes que apresentaram propostas superiores ao orçamento e tiveram suas
propostas aceitas, tendo sido contratadas, o que contraria a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União, a exemplo do Acórdão 1891/2006 – Plenário: “Utilize como critério de
aceitabilidade de preço máximo o valor estimado para o objeto licitado”.
Outro fator que reforça o fato de a licitação ter beneficiado indevidamente os licitantes é
que o pregoeiro conduziu o certame sem fases de propostas de preços e sequer propôs a
negociação dos preços ofertados, o que contraria o artigo 11, incisos VIII, IX, X e XI do
Decreto nº 3.555/2000.
Diante disso, restam demonstrados irregularidades na condução do processo licitatório na
modalidade Pregão Presencial nº 22/2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante Ofício nº 175/2017, datado de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de
Piancó apresentou a seguinte manifestação:
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F. S. L., não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido
frustada a tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder
a Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas no
anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que enviou
um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as irregularidades,
com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as razões pelas
quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais, sem
prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Não obstante as informações prestadas pelos atuais gestores municipais, não foram
apresentados documentos que elidam a falha apontada, motivo pelo qual se mantém na
íntegra a constatação.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto
fiscalizado, haja vista que a Prefeitura Municipal de Piancó/PB apresentou ausência de
segurança em veículos utilizados no transporte escolar e de controle desse transporte com o
quantitativo de alunos; direcionamento de processos licitatórios com inobservância ao
princípio da ampla concorrência; falhas na atuação do Conselho do Fundeb no
acompanhamento do PNATE; sobrepreço no orçamento para contratação de empresa para
fornecimento de combustível; irregularidades em processos licitatórios; utilização da
modalidade pregão, na forma presencial, sem qualquer justificativa para não adoção da
forma eletrônica; veículos recém adquiridos deteriorados, impossibilitados de serem
utilizados no transporte escolar; prestação de serviço de transporte escolar sem
formalização contratual.

Ordem de Serviço: 201700740
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão
Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Montante de Recursos Financeiros: R$ 869.749,42
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 de março a 13 de abril de 2017 e
tiveram como objeto a aplicação dos repasses, oriundos do Fundo Nacional de Saúde
(FNS), referente ao Bloco de Investimento Componente "Crack. É possível Vencer" do
Ministério da Saúde (MS).
A presente fiscalização tem como objetivo aferir a regularidade dos atos envolvendo a
execução dos recursos públicos, no valor de R$ 1.000.000,00, a título de transferência da
União, aplicados no atingimento do objeto em comento, especificamente a obra para
construção de uma unidade de Atenção Psicossocial (CAPS) AD III 24hrs no Município de
Piancó/PB, conforme Portaria MS nº 3.168, de 20 de dezembro de 2013.
Para a eficácia quanto ao incentivo financeiro para o investimento mencionado, o Município
de Piancó/PB realizou a licitação nº 001/2015, na modalidade Tomada de Preços, para
contratação de empresa de engenharia especializada para a execução do empreendimento,
orçado em R$ 999.850,20, sagrando-se vencedora a empresa Construtora Soares Ltda., sob
CNPJ n° 12.889.340/0001-02, com proposta no valor de R$ 869.749,42.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.

2.2.1. Cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame licitatório nº 01/2015, na
modalidade Tomada de Preços, realizado pela Prefeitura de Piancó/PB.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó/PB realizou, em 05 de julho de 2016, a licitação
nº 01/2015, na modalidade Tomada de Preços, com valor orçado de R$ 999.850,20, cujo
objeto consistiu na contratação de empresa de engenharia para construção de uma unidade
de Atenção Psicossocial (CAPS) AD III 24hrs no Município de Piancó/PB, conforme
Portaria MS nº 3.168, de 20 de dezembro de 2013.
O aviso do certame licitatório em comento foi publicado no Diário Oficial da União – DOU,
inicialmente, em 3 de março de 2015 (Seção 3, pág. 228).
Por conseguinte, sagrou-se vencedora a empresa licitante Construtora Soares Ltda. (sob
CNPJ nº 12.889.340/0001-02) com proposta de preços no valor global de R$ 869.749,42.
Portanto, verificou-se a existência de desconto na ordem de 13%.
Ademais, também foram habilitadas, na Tomada de Preços nº 01/2015, as empresas Roma
Construção e Manutenção Ltda. – ME, Viga Engenharia EIRELI–EPP e Matrix Construtora
Ltda.
Contudo, constatou-se a existência de restrições à competitividade da licitação em análise,
inicialmente com a ausência, no processo licitatório disponibilizado pela Edilidade
Municipal, da publicação do aviso resumido da licitação no Diário Oficial do Estado – DOE
e em jornal diário de grande circulação no Estado, e também, caso houvesse, em jornal de
circulação no Município ou na região onde seria realizada a obra, contrariando, por
conseguinte, o disposto nos incisos II e III do art. 21 da Lei nº 8.666/93. Verificou-se que
estavam no processo administrativo em comento as publicações no DOE relativas ao
resultado do julgamento das propostas, em 17 de abril de 2015, e o extrato do contrato, em
29 de abril de 2015.
Além disso, as demais situações que comprometeram o caráter competitivo do certame
licitatório restaram evidenciadas quando do exame do respectivo instrumento convocatório,
consubstanciadas em suas cláusulas, conforme demonstrado a seguir:
a) Itens 5.1.13 e 5.1.13.1 – exigência de visita ao local das obras por Engenheiro Civil ou
responsável técnico da empresa licitante e comprovação mediante documento expedido pela
Administração Municipal.
“5.1.13. Atestado de visita, para conhecimento das dificuldades dos serviços, por servidor indicado
pelo Município para esse fim. A visita tem que, obrigatoriamente, ser feita pelo(s) Engenheiro(s) Civil
(s) ou responsável técnico da Empresa, a todos os locais beneficiados pelo objeto do presente
certame, comprovadamente visitados, o qual deverá ser obtido até o 03 (terceiro) dia útil, antes da
data de recebimento e abertura da habilitação e da proposta.”
“5.1.13.1. A visita ou vistoria ao local da obra deverá ser previamente agendada junto ao Município,
até 24 horas, antes da data da referida visita, para que o órgão acima citado possa disponibilizar
profissional da área técnica, e tão somente eIe(s), para fazer o acompanhamento da visita em todos
os locais de instalação da obra e prestar os esclarecimentos técnicos necessários. ”

Com relação à determinação contida na cláusula acima citada, apesar da necessidade de os
licitantes terem que comprovar, em certos casos, que tomaram conhecimento das condições

locais para o cumprimento das suas obrigações para realização do objeto da licitação, de
acordo com o inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93, constatou-se que a Comissão de
Licitação estabeleceu exigência no edital considerada irregular, uma vez que a comprovação
se dará mediante a emissão de documento por órgão da Administração Municipal após visita
dos interessados, desde que sejam obrigatoriamente o Engenheiro Civil ou responsável
técnico das empresas licitantes acompanhados de profissional da área técnica
disponibilizado pelo Município, mediante agendamento em até 24 horas antes da visita.
O TCU, mediante a Nota Técnica do Comitê de Coordenação de Fiscalização de Obras nº
2/2012, publicada no Boletim Especial TCU nº 18/2012, definiu, em seu subitem 5.13, que:
“Quanto à visita ao local das obras, não se deve inserir nos instrumentos convocatórios cláusulas
impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitação de
tempo e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco acrescente acerca do
conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, sendo suficiente a declaração do licitante de
que conhece as condições locais para execução do objeto. ”

Tal entendimento reproduz, na verdade, posicionamento externado pelo citado tribunal em
ocasiões anteriores, como os Acórdãos TCU n.ºs 2.150/2008 e 1.174/2008, ambos do
Plenário.
Além disso, esta exigência restringe indevidamente a competitividade, já que a visita técnica
serve para tão somente verificar as condições para execução do contrato e se estas
encontram conformidade com os projetos e com o orçamento base elaborados pela
Administração Pública. Portanto, nada obsta que esta atividade seja realizada por qualquer
profissional competente sem que, necessariamente, seja responsável técnico da empresa,
bem como seria suficiente a apresentação de documento, pela empresa licitante, declarando
ter ciência acerca das condições locais para a execução do empreendimento, conforme se
extrai dos entendimentos exarados pela egrégia Corte de Contas alhures mencionado.
Observa-se que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), em seus
julgamentos, vem considerando irregular tal situação sem que haja tal previsão na
Lei nº 8.666/93, conforme trecho extraído do Acórdão nº 800/2008, Plenário do TCU, a
seguir:
"Ainda que a obra tenha grau de complexidade suficiente para justificar a exigência de uma visita
técnica, não pode a Administração Pública determinar quem estaria capacitado a realizar tal visita.
Essa competência de escolha de quem realizaria a visita técnica cabe unicamente à empresa
licitante"

Outro aspecto de restrição irregular verificado nesses itens se refere à exigência de que o
atestado de visita seja obtido até o 3º dia útil que anteceder a abertura da licitação, sendo
desarrazoada de quaisquer justificativas que demonstrem a necessidade de antecipação em
relação à entrega da documentação de habilitação e de propostas de preços.
Ademais, ao estabelecer esse interstício para a realização da visita técnica, a Comissão de
Licitação passou a restringir irregularmente a participação de possíveis interessados,
especialmente as empresas que estão localizadas em outros estados, pois, entre outras
restrições, a referida cláusula impõe custos adicionais de deslocamento e/ou hospedagem
para essas empresas, frustrando o caráter competitivo da licitação.
Dessa forma, não é admissível que, por meio de vinculação da visita técnica a outros

aspectos de restrição irregular à competitividade, seja distorcida a previsão legal que permite
à Administração Pública exigir dos licitantes a comprovação de que tomou conhecimento
das condições locais para o cumprimento das obrigações contratuais, a exemplo do caso
citado nessa constatação.
b) Nos itens 5.1.15.2 e 5.1.15.3 do Edital foi exigida, para efeito de qualificação econômicofinanceira dos partícipes, a apresentação de índice contábil quanto ao índice de
Endividamento Total (ET) igual ou inferior a 0,5 e, caso não seja atendido, o licitante estaria
imediatamente inabilitado.
Constatou-se que a Comissão de Licitação exigiu, para fins de comprovação da boa situação
do balanço patrimonial, que as empresas interessadas em participar do certame
comprovassem possuir Índice de Endividamento Total – ET igual ou inferior a 0,5. Contudo,
não restou demonstrado, no processo licitatório, as razões para a utilização de tais
parâmetros tão discrepantes daqueles usualmente utilizados.
A título comparativo, no âmbito do Poder Executivo Federal, o disciplinamento, quanto às
exigências de qualificação econômico-financeira para fins de habilitação de empresas nos
certames realizados pelos órgãos e entidades que adotam o Sicaf, cujos valores licitados
comumente superam os valores das licitações sob exame, foi realizado por meio da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 11/10/10 (disponível no sítio eletrônico
http://www.comprasnet.gov.br ), vigente à época da realização do certame licitatório em
comento, onde foram definidos os seguintes índices:
Liquidez Geral (LG) >= 1

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Liquidez Corrente (LC) >= 1

Ativo Circulante_
Passivo Circulante

Solvência Geral (SG) >= 1

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Destaque-se que a fórmula de cálculo do Índice de Endividamento Total (ET), definida no
Edital, é exatamente o inverso da fórmula de cálculo do Índice de Solvência Geral (SG),
estabelecido pela Instrução SLTI/MPOG nº 02.
Destarte, exigir um Índice de Endividamento Total (ET) igual ou inferior a 0,50, é
equivalente a exigir das empresas um Índice de Solvência Geral igual ou superior a 2,0, cujo
parâmetro é duas vezes superior ao utilizado nos dias atuais por todos os órgãos e entidades
do Poder Executivo Federal que adotam o Sicaf.
No tocante aos julgamentos realizados pelo Tribunal de Contas da União sobre o assunto,
verifica-se que o TCU tem se manifestado no sentido de considerar restrição à
competitividade exigir índices contábeis desarrazoados de justificativas, no processo,
quando estes se mostram acima dos usualmente utilizados, conforme se extrai do
entendimento da Corte a seguir:
ACÓRDÃO 434/2010 – SEGUNDA CÂMARA – TCU:

(...)
VOTO DO MINISTRO RELATOR
(...)
2. Quanto ao mérito, compartilho o entendimento da Secex/RJ, no sentido de que os itens do edital em
exame colacionados abaixo trouxeram prejuízos a diversas licitantes, inabilitadas por conta de
exigências desprovidas de respaldo legal.
“9.14. Comprovação da boa situação financeira da empresa, que também será avaliada pelo seu
grau de endividamento total, igual ou inferior a 0,70, que serão conferidos pelos seguintes cálculos:
”
(Passivo Exigível (PC + ELP))/Ativo Total =< 0,70
(...)”
ACÓRDÃO: (...)
9.5. Determinar à Fiocruz que nos futuros procedimentos licitatórios realizados pela entidade
abstenha-se de fazer exigências que restringiram o caráter competitivo do certame, a exemplo do
que se verificou nos subitens 9.11, 9.12.1 9.12.3 e 9.14, dissonantes da jurisprudência desta corte de
contas, haja vista não haver amparo legal para se exigir que os licitantes:
(...)
9.5.5. Comprovem a boa situação financeira da empresa licitante mediante avaliação do grau de
endividamento calculado com base em critérios desprovidos de estudo técnico aprofundado que
necessariamente deveria integrar o processo licitatório;
(negritos não constam no original)

c) item 5.1.17.1 – Exigência para que a licitante entregue à Secretaria de Finanças do
Município, até o 3º dia útil antes da data prevista para a sessão de recebimento das
propostas, o comprovante da garantia.
Em análise ao termo do Edital da Tomada de Preços nº 01/2015, verificou-se que a cláusula
5.1.17.1 não encontra respaldo na Lei de Licitações que permita exigir das licitantes o
recolhimento antecipado da garantia de proposta, 03 dias úteis antes da fase de habilitação.
Verifica-se que essa cláusula contraria e compromete o processamento da licitação
estabelecido pelo inciso I do art. 43 da Lei nº 8.666/93 c/c o § 1º do mesmo artigo, uma vez
que a apreciação prévia da cópia de documento de habilitação em um ato reservado, ou seja,
sem a presença dos demais concorrentes, contraria a Lei nº 8.666/93, que exige que tais atos
sejam públicos, conforme transcrito adiante:
“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: ”
“I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua
apreciação; ”
(...)
“§ 1º A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será
realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. ”

A exigência de prévio recolhimento de garantia na Secretaria de Finanças do Município de
Piancó/PB até 03 dias úteis anteriores à data de recebimento das propostas mostra-se
descabida por propiciar o conhecimento antecipado dos licitantes, o que favorece a prática
de conluios entre os participantes do certame, frustrando o caráter competitivo da licitação.

Além disso, com exceção da garantia na modalidade caução, as demais modalidades de
garantia previstas nos incisos II e III do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93 (seguro-garantia e
fiança bancária) dispensam o prévio recolhimento na Secretaria de Finanças do município,
podendo tais modalidades de garantia terem sido apresentadas à Comissão de Licitação
somente na fase de habilitação das licitantes, juntamente com os demais documentos de
habilitação.
Ademais, não constam justificativas no processo quanto ao prazo de 03 dias úteis para a
antecipação do depósito da garantia. Tal exigência torna-se, portanto, ilegal, consoante
entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) em vários Acórdãos, a exemplo do
Acórdão nº 4.606/2010, Segunda Câmara, e dos Acórdãos nº 768/2012 e nº 2074/2012,
ambos do Plenário, parcialmente transcritos adiante:
ACÓRDÃO 4.606/2010 – TCU - 2º CÂMARA:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, com
fundamento no art. 1º, inciso I, da Lei 8.443/92, e 237, inciso I, do RI/TCU, pelas razões expostas
pelo Relator, em:
(...)
9.4. determinar à Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/BA, que, em futuras licitações que
envolvam recursos federais:
9.4.1. atente para o disposto no art. 23, 1º, da Lei 8.666/93 e na Súmula 247 do TCU;
9.4.2. cumpra o art. 21, § 2º, inciso II, da lei 8.666/93, deixando de incluir prazos limitantes para
fornecimento de documentação necessária à participação na licitação que reduzam o período de
divulgação do certame;
9.4.3. abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatórios exigências, não justificadas, que
restrinjam o caráter competitivo das licitações, em observância ao art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal e em atendimento aos dispositivos legais que proíbem cláusulas/condições editalícias
restritivas da competitividade, em especial o art. 3º, § 1º, inciso I, e o art. 30, § 1º, inciso I, e § 5º, da
Lei 8.666/93, especialmente com relação à inclusão de condições para a participação dos concorrentes
que não estejam amparadas nos arts. 27 a 31 da mencionada norma, especialmente com relação a:
(...)
9.4.3.3. comprovação de caução anteriormente à fase de habilitação;
ACÓRDÃO Nº 768/2012 - TCU - PLENÁRIO
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por
unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos do art. 237 do Regimento
Interno, em conhecer da presente representação e considerá-la parcialmente procedente; em cientificar
a Prefeitura Municipal de Viana/ES, em razão das irregularidades identificadas no edital da
concorrência 1/2009, de forma a evitar as mesmas ocorrências em licitações futuras envolvendo a
aplicação de recursos públicos federais, de que deve abster-se de:
(...)
(ii) exigir, quando for o caso, que a garantia de proposta, como forma de assegurar a qualificação
econômico-financeira dos licitantes, seja efetuada em data anterior à da apresentação dos documentos
de habilitação, por absoluta falta de amparo legal;
ACÓRDÃO Nº 2074/2012 – PLENÁRIO/TCU:
(...)
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das
razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, inciso VII, do Regimento
Interno c/c o art. 113, § 1º da Lei nº 8.666/93 para, no mérito, considerá-la procedente;
9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45 da Lei nº 8.443/1992,
assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que a Prefeitura
Municipal de Embu das Artes adote as providências necessárias à anulação da Concorrência nº
2/2012, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras de
contenção de encostas em áreas de risco no município, em face das seguintes ilegalidades:
9.2.1. exigência de apresentação de atestados para comprovação de qualificação técnica em
desconformidade com o art. 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, em face de ser exigida a
comprovação da execução de quantitativos mínimos de obras e serviços específicos e idênticos aos
serviços exigidos na licitação em questão, bem como de possuir a concorrente, em seus quadros,
profissional que já tenha executado ou fiscalizado obras e serviços com os mesmos itens (subitens
1.2.2 e 1.2.3 do Anexo I do edital);
9.2.2. exigência de apresentação de garantia da proposta previamente à data de recebimento e abertura
dos demais documentos relativos à fase de habilitação ao certame, em desacordo com o art. 43, inciso
I, da Lei nº 8.666/1993 (subitem 1.3.1 do Anexo I do edital);
(...)

Portanto, considerando as razões expostas, conclui-se que a adoção de tais exigências
contidas na cláusula 5.1.17.1 fere os ditames da Lei nº 8.666/93, por restringir a
competitividade do certame e, por consequência, favorecer a ocorrência de direcionamento
do processo licitatório e/ou conluio entre as empresas, uma vez que permite o conhecimento
dos possíveis concorrentes 03 dias úteis antes da fase de habilitação.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
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2.2.2. Obra inacabada com prazo de vigência contratual expirado e itens da planilha
de custos pagos mas não executados total ou parcialmente.
Fato
Com o intuito de verificar a execução física do objeto da Proposta
n.º 048274930000113003, cuja contratação de empresa especializada se deu mediante o
Contrato nº 28/2015, firmado entre o Município de Piancó-PB e a empresa
CONSTRUTORA SOARES Ltda., sob o CNPJ nº 12.889.340/0001-02, para a construção de
um Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD III 24hrs – na localidade Ouro Branco no
Município de Piancó/PB, foi requerida à Administração Municipal toda a documentação
referente à execução do empreendimento, inclusive, os boletins de medição para análise da
execução financeira do Convênio.

Contudo, a Prefeitura Municipal não apresentou os documentos referentes ao possível
aditivo contratual, uma vez que se verificou, no boletim de medição nº 02, a indicação do
valor da obra em R$ 940.077,11 divergindo do valor inicial (R$ 869.749,42) em
R$ 70.327,69.
Diante do exposto, mediante Solicitação de Fiscalização – SF nº 02/2016/201700740, foi
reiterado à Administração Municipal apresentar a documentação completa conforme SF
inicial.
Por conseguinte, de acordo com o Ofício nº 105/2017, datado em 27 de março de 2017, o
Gestor Municipal assim se pronunciou
“Ao tempo em que apresentamos as nossas estimas e congratulações, informamos em face a

solicitação acima temos a informar que, após o termino da pesquisa realizada na análise dos
arquivos desta Prefeitura, identificamos a existência, apenas PARCIAL dos documentos
solicitados no expediente acima identificado, sendo que, de forma minudente, iremos nos
reportar acerca de cada solicitado e qual foi localizado ou não nos anais desta edilidade.
Cumpre informar que, a despeito do Prefeito eleito ter envidado todos os esforços possíveis para
viabilizar o processo de transição, inclusive protocolando tempestivamente os expedientes na sede da
Prefeitura (DOC 1) o ex-Prefeito não viabilizou a instalação da transição, razão pela qual
comunicamos ao Ministério Público solicitando providências (DOC 2) e adotar as medidas que
reputasse necessárias. (...)”

Em análise da documentação fornecida, verificou-se que o contrato para a execução da obra
foi assinado em 28 de abril de 2015 com prazo de vigência de 12 meses, conforme edição do
Diário Oficial do Estado, publicado em 29 de abril de 2015, portanto, o prazo de execução
da obra encontra-se expirado.
Por meio da SF nº 03/2017/201700740, foi solicitado à Prefeitura apresentar justificativas
quanto ao fato mencionado. O Gestor Municipal, em Ofício nº 105/2017, datado de 04 de
abril de 2017, assim se pronunciou:
“A obra encontra-se paralisada por 60 dias, mediante um decreto do atual Prefeito para

fiscalização e análise dos serviços já executados, tendo em vista que mediante a ausência de
transição do governo, nada se sabia sobre os documentos da obra, objeto do presente
contrato, bem como do andamento da mesma. Foi realizada vistoria técnica por parte da
prefeitura e requisitado novo envio de cronograma físico-financeiro por parte da Construtora
responsável pela execução da obra para que possa concluir o parecer técnico, pela
continuidade e/ou não do objeto. ”

Não obstante a justificativa do Gestor, não foram disponibilizados os documentos quanto à
dilação do prazo de vigência do respectivo contrato, tampouco o mencionado decreto ou a
ordem de paralisação encaminhada à empresa executora, uma vez que não é possível a
realização de despesas sem amparo contratual.
Ademais, em inspeção física da obra realizada no dia 23 de março de 2017, em confronto
com os boletins de medição entregues pela gestão municipal e a planilha de custos da
empresa executora da obra, constatou-se a execução parcial ou sua ausência em alguns itens
elencados na tabela 01, a seguir:

Tabela 01: Itens da planilha custos da obra não executados total ou parcialmente.

Item
1.3

1.5

1.6

3.3
6.2

Descrição do Serviço atestado pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E
SANITÁRIO
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA
A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X,
INCLUSIVE PORTÃO
BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA
COM
BANHEIRO,
COBERTURA
EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E
ELÉTRICAS
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉMOLDADO FCK=20MPA
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO O 1:3, E = 2,0 CM

Pagto.
Irregular
R$

Situação encontrada
Barracão não localizado.

2.228,29

Não executado.

11.948,29

Não localizado.

2.136,48

Executada parcialmente.

1.004,40

Não executada.

1.590,24
Total

R$ 18.907,70

Vale salientar, por oportuno, que o local destinado ao CAPS apresenta sinais de abandono,
uma vez que não há vigilância no local, cerca ao redor do terreno ou outro tipo de proteção
do patrimônio público, traduzindo-se em prejuízo ao erário em decorrência da necessidade
futura de maiores investimentos financeiros para a finalização da obra, conforme relato
fotográfico a seguir:
Tabela 02: Relato fotográfico da obra durante a inspeção física realizada, em 23/03/2017, pela equipe de
fiscalização da CGU.

Foto 01: Parte Frontal da edificação.
Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 02: Paredes com aberturas sem verga a
executar. Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 03: interior da edificação.
Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 04: interior sem piso e laje. Vigas ainda a
serem executadas em alguns ambientes.
Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 05: paredes sem chapisco e viga a serem
executadas.
Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 06: lateral esquerda da edificação. Não há
fechamento do terreno para proteção do
empreendimento. Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 07: Fundos da edificação. Obra com sinais de
abandono. Piancó/PB, 23/03/17.

Foto 08: Fundos da edificação.
Piancó/PB, 23/03/17.

Portanto, resta evidenciado que a Prefeitura de Municipal de Piancó não executou, no longo
período de mais de 1.143 dias decorrido entre a data de liberação da primeira parcela dos
recursos pelo FNS/MS (14/02/14) e a inspeção física realizada por esta equipe de
fiscalização (23/03/17), as ações necessárias à consecução do objeto pactuado, que se
encontra com as obras inacabadas, tendo sua execução financeira sido realizada no
percentual de 31,4% (total executado de R$ 294.801,31 sobre o valor de R$ 940.077,11,
após adequação, conforme 2º boletim de medição), inclusos valores pagos a maior no
montante de R$ 18.907,70.
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Manifestação da Unidade Examinada
As considerações da unidade examinada foram apresentadas no decorrer dos trabalhos de
campo, em resposta às solicitações de fiscalização emitidas pela CGU e, como contribuíram
para a compreensão da situação verificada, foram inseridas no campo ‘fato’. Não foi
apresentada manifestação adicional após o encaminhamento do informativo que continha a
íntegra do fato constatado.
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Análise do Controle Interno
Considerando-se que não houve nova manifestação da unidade examinada sobre esta
constatação, após a que está transcrita no campo ‘fato’, a análise do Controle Interno consta
registrada no referido campo.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto
fiscalizado.

Ordem de Serviço: 201700741
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão
Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Montante de Recursos Financeiros: R$ 15.966.390,60
1.

Introdução

A Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Programa de Fiscalização em Entes
Federativos, realizou ações de controle de fiscalização com vistas a verificar a gestão dos
recursos públicos federais descentralizados para o Município de Piancó, na Paraíba,
aplicados às ações do Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial
e Hospitalar (MAC), no período de janeiro de 2016 a março de 2017.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 de março a 13 de abril de 2017 e
trataram sobre a avaliação da eficácia, efetividade e economicidade da aplicação dos
recursos financeiros do Bloco MAC transferidos pela União ao Município, mais
especificamente aqueles destinados ao pagamento de Folha de Pessoal e à aquisição de
medicamentos no período de janeiro de 2016 a março de 2017, sendo este o escopo da
fiscalização na área de saúde.
A fim de avaliar a regularidade das contratações que tiveram pagamentos com recursos
federais, referentes às ações consideradas no escopo da fiscalização, foi verificado que o
Governo Municipal realizou pagamento de Folha de Pessoal, contratações de profissionais
por excepcional interesse público e aquisições de medicamentos para abastecimento das
Unidades de saúde.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido efetuados registros fotográficos, análises documentais e
realização de entrevistas, bem como inspeções físicas in loco nas Unidades da UPA, do
SAMU, do CAPS, do CEO, da Clínica de Especialidades e Reabilitação Dr. Antônio Quinho
(Policlínica) e nos locais onde eram armazenados os medicamentos.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Definição do Escopo da Fiscalização.
Fato
A partir de levantamentos da CGUPB no Sistema do Fundo Nacional de Saúde, endereço
eletrônico: www.fns.saude.gov.br, foram consultados os totais de repasses do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde, no período de janeiro de 2016 a
março de 2017, sendo verificado que o município recebeu, no Bloco de Média e Alta
Complexidade (MAC) – componentes Limite Financeiro MAC e Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação – FAEC, especificamente à Conta Corrente Banco do Brasil
nº 58049-X, Agência nº 6343, os seguintes montantes:
Tabela 1 – Repasses do FNS ao Bloco MAC do Fundo Municipal de Saúde de PIANCÓ
Ano
Valor Repassado (R$)
2016
13.044.369,83
2017 (janeiro a março)
2.922.020,77
TOTAL
15.966.390,60
Fonte: Sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br – Ferramenta consulta de pagamento detalhada.

Além disso, a partir de levantamentos no Sistema Sagres do Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba, sistema que inclui todas as despesas dos municípios do Estado da Paraíba, foi
verificado que a maior parte dos recursos (79,17%) destinados ao MAC, para o ano de
2016, foram utilizados com despesas de Folha de Pagamento (R$ 10.328.098,64), bem
como o valor de R$ 944.259,71 para aquisição de medicamentos.
Portanto, considerando os princípios da efetividade e da materialidade, o escopo de análise
da fiscalização referiu-se aos seguintes objetos, tendo como período de exame, janeiro de
2016 a março de 2017:
A) Verificações da Folha de Pagamento;
B) Processos licitatório para aquisição de medicamentos.
Quadro – Processos Licitatórios para aquisição de medicamentos.
Processo Licitatório
Dispensa
02/2016

de

licitação

nº

Pregão Presencial nº 09/2016
Adesão à Ata de Registro de
Preços nº 02/2016

Objeto
A aquisição de medicamentos diversos para
atender necessidades urgentes do SAMU e
da UPA do município de Piancó.
Contratação de empresa para aquisição de
medicamentos
excepcionais
ou
especializados da assistência farmacêutica
para os usuários carentes.
Aquisição de Medicamentos diversos,
destinados à Secretaria de Saúde do

Valor
299.955,50

280.000,00

781.576,40

município.
Aquisição emergencial de medicamentos
Dispensa de licitação nº
destinado a atender as atividades da
112.331,68
01/2017
Secretaria de Saúde do Município de PiancóPB.
Aquisição parcelada de medicamentos
diversos, destinados às demais atividades
Pregão Presencial nº 07/2017
dos programas da Secretaria de Saúde do
1.971.103,61
município, ante às condições estabelecidas
no anexo I do Edital.
VALOR TOTAL
3.444.967,19
Fonte: Consulta ao Sistema SAGRES/TCE/PB. Informações prestadas pela Prefeitura Municipal de
Piancó.
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2.2.2. Divergência entre o cadastro dos profissionais de nível superior no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES e os informados pelo
Gestor.
Fato
Durante o período de campo foram realizadas inspeções físicas às Unidades da UPA, do
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), da Clínica de Especialidades e Reabilitação
Dr. Antônio Quinho (Policlínica) e da Central do SAMU em Piancó. Nas ocasiões foram
realizadas entrevistas com os coordenadores e/ou diretores das referidas Unidades, sendo
solicitado que fosse apresentada documentação constando a relação dos profissionais em
atuação em cada Unidade, bem como a comprovação da frequência de tais profissionais.
No CEO, na Policlínica e no SAMU, foram apresentadas relações contendo os profissionais
em atuação nas Unidades em exercício no mês de março, como também as escalas de
trabalho para os meses de janeiro a março. Na UPA foram apresentadas as escalas de
trabalho.
Considerou-se para a análise, como amostra, a totalidade dos profissionais médicos,
enfermeiros e odontólogos em atuação nestas Unidades, tendo como objetivo a verificação
da situação de atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES.
Em todas as Unidades fiscalizadas, verificou-se divergência entre a relação de profissionais
cadastrados no SCNES (consulta realizada no sítio eletrônico http://cnes2.datasus.gov.br/
em 16/03/2017) e a relação de profissionais médicos, enfermeiros e odontólogos em atuação
nos respectivos estabelecimentos informada pelo gestor.
Na comparação entre a extração do SCNES, em 16/03/2017, e as documentações
apresentadas pelos gestores, levando-se em consideração apenas o mês de fevereiro de 2017,
foi possível identificar que havia profissionais informados pelos gestores como em atuação
nas Unidades, mas que não constavam no SCNES. Também foi considerada na análise a
presença dos profissionais na Folha de Pagamento do mês de fevereiro. O quadro a seguir
demonstra os casos deste tipo de desatualização:
Quadro – Profissionais não cadastrados no SCNES, mas informados pelo gestor como em
atuação nas Unidades

Consta
na
documentação
apresentada
como em atuação
na Unidade

Consta no
CNES em
atuação na
Unidade

Profissional

CPF

Ocupação

A. C. P.

***.188.174-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM

SIM (UPA)

NÃO

E. N. I.

***.926.994-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM (UPA)

NÃO

E. R. A. B.

***.415.274-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM (mas como
atuando
no
PSF)
SIM

NÃO

NÃO

F. N. A. C.

***.588.994-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM (mas como
atuando
no
PSF)

SIM (UPA)

SIM
(POLICLÍ
NICA)

J. A. R.

***.432.664-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM

SIM (UPA)

NÃO

J. S. G.

***.589.424-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM

SIM (UPA)

NÃO

K. G. S. A.
M.
K. C. L.

***.646.324-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM

NÃO

NÃO

***.030.324-**

ENFERMEIRO

UPA

SIM

SIM (UPA)

NÃO

V. S. S.

***.304.644-**

ENFERMEIRA

UPA

SIM

NÃO

NÃO

MÉDICO

UPA

NÃO

SIM (UPA)

NÃO

SIM
(POLICLÍNICA)
SIM (UPA)

NÃO

SIM
(POLICLÍNICA)
SIM (UPA)

NÃO

SIM
(POLICLÍNICA)
SIM (SAMU)

NÃO

A. F. B.

de

Consta
na
Folha
de
Pagamento de
fevereiro

Unidade
atuação

A. P. S. C. R.

***.117.674-**

MÉDICA

POLICLÍNICA

NÃO

A. T. L. G.

***.893.314-**

MÉDICA

UPA

NÃO

C. S. A.

***.527.254-**

MÉDICA

POLICLÍNICA

NÃO

F. J. F. C.

***.822.004-**

MÉDICO

SAMU/UPA

SIM

J. C. R.

***.512.304-**

MÉDICO

POLICLÍNICA

SIM

J. L. F.

***.066.194-**

MÉDICO

SAMU/UPA

SIM

K. B. L. B.

***.474.884-**

MÉDICO

SAMU/UPA

SIM

K. M. L.

***.583.094-**

MÉDICO

SAMU/UPA

SIM

L. A. C. P.

***.348.084-**

MÉDICO

SAMU/UPA

SIM

M. M. V. F.

***.263.414-**

MÉDICO

SAMU/UPA

R. G. L.

***.076.573-**

MÉDICO

R. M. A. S.

***.622.294-**

Y. O. C.

NÃO

NÃO

NÃO

SIM (UPA
SAMU)
SIM (UPA)

e

NÃO

e

SIM

SIM (UPA
SAMU)
SIM (UPA)

SAMU/UPA

SIM

SIM (SAMU)

NÃO

MÉDICO

SAMU/UPA

SIM

SIM (UPA)

NÃO

***.280.664-**

MÉDICA

SAMU/UPA

SIM

SIM (UPA)

NÃO

L. C. C.

***.350.404-**

MÉDICO

POLICLÍNICA

SIM

NÃO

C. M. L.

***.879.434-**

ODONTÓLOGO

CEO

SIM

SIM
(POLICLÍNICA)
SIM (CEO)

D. D. L. G.

***.690.304-**

ODONTÓLOGA

CEO

SIM (mas como
diretora
na
Secretaria
de
Saúde)

SIM (CEO)

NÃO

M. F. M.

***.157.364-**

ODONTÓLOGA

CEO

SIM (mas como
Saúde Bucal)

SIM (CEO)

NÃO

M. L. S. A.

***.319.884-**

ODONTÓLOGA

CEO

SIM

SIM (CEO)

NÃO

S. V. S.

***.370.084-**

ODONTÓLOGA

CEO

NÃO

SIM (CEO)

NÃO

G. V. M.

***.372.784-**

ENFERMEIRO

SAMU

SIM

NÃO

NÃO

J. D. F. B.

***.981.874-**

MÉDICA

SAMU

SIM

SIM (SAMU)

NÃO

L. M. S.

***.783.954-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

NÃO

NÃO
NÃO
NÃO

NÃO

de

Consta
na
Folha
de
Pagamento de
fevereiro

Consta
na
documentação
apresentada
como em atuação
na Unidade

Consta no
CNES em
atuação na
Unidade

Profissional

CPF

Ocupação

Unidade
atuação

M. M. J. C.

***.045.264-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

NÃO

M. R. S. C.

***.888.914-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

NÃO

A. S. O.

***.762.324-**

MÉDICA

SIM

F. C. A. C. F.

***.592.854-**

MÉDICO

SAMU/UPA/
POLICLÍNICA
SAMU/UPA

N. S. O.

***.762.354-**

MÉDICA

SIM

O. S. M.

***.237.204-**

MÉDICO

SAMU/UPA/
POLICLÍNICA
SAMU/UPA

SIM (UPA
SAMU)
SIM (UPA
SAMU)
SIM (UPA
SAMU)
SIM (SAMU)

R. M. A. A.
S.
Y. P. F.

***.482.954-**

MÉDICA

SAMU/UPA

SIM

***.716.694-**

MÉDICA

SAMU/UPA

SIM

I. B. S.

***.160.634-**

MÉDICO

SAMU

SIM

M. M. A.

***.598.164-**

MÉDICA

SAMU

SIM (mas como
atuando
no
PSF)

SIM

SIM

e
e

SIM
(SAMU)
SIM (UPA)

e

SIM
(SAMU)
SIM (UPA)

SIM (UPA e
SAMU)
SIM (UPA e
SAMU)
SIM
(UPA,
POLICLÍNICA e
SAMU)

SIM (UPA)

SIM (SAMU)

SIM
(SAMU)
SIM
(SAMU e
POLICLÍN
ICA)
SIM (UPA)

Fonte: SCNES (consulta realizada no sítio eletrônico http://cnes2.datasus.gov.br/ em 16/03/2017) e relação de
profissionais em atuação nas Unidades informada pelos Gestores.

Da mesma forma, também foi possível identificar situações de profissionais Cadastrados no
SCNES, mas que não constavam nas documentações apresentadas pelos gestores dos
profissionais em atuação nas Unidades. A seguir, os casos apontados:
Quadro – Profissionais cadastrados no SCNES, mas não constando na documentação dos
Gestores como atuando nas Unidades
Consta na Folha
de Pagamento de
fevereiro

Consta no CNES
em atuação na
Unidade

Profissional

CPF

Ocupação

Unidade
atuação

D. F. B.

***.677.864-**

MÉDICA

UPA

NÃO

NÃO

SIM (UPA)

D. F. S.

***.634.008-**

ENFERMEIRA

UPA

NÃO

NÃO

SIM (UPA)

MÉDICO

UPA e SAMU

SIM (mas como
em atuação no
PSF)

NÃO

SIM
(UPA
SAMU)
SIM
(POLICLÍNICA)
SIM
(POLICLÍNICA)

J. C. S.

de

Consta
na
documentação
apresentada
como
em
atuação
na
Unidade

E. R. L. C.

***.207.724-**

ENFERMEIRA

POLICLÍNICA

NÃO

NÃO

W. T. S.

***.700.434-**

MÉDICO

POLICLÍNICA

NÃO

NÃO

S. M. S. J.

***.285.684-**

MÉDICO

SAMU

NÃO

NÃO

SIM (SAMU)

H. F. P.

***.003.714-**

MÉDICA

SAMU

NÃO

NÃO

SIM (SAMU)

V. S. C. J.

***.156.094-**

MÉDICO

SAMU

NÃO

NÃO

SIM (SAMU)

P. A. G. B.

***.351.684-**

ENFERMEIRO

SAMU

NÃO

NÃO

SIM (SAMU)

e

de

Consta na Folha
de Pagamento de
fevereiro

Consta
na
documentação
apresentada
como
em
atuação
na
Unidade

Consta no CNES
em atuação na
Unidade

Profissional

CPF

Ocupação

Unidade
atuação

P. A. V. A.
S.
E. S. L. N.

***.499.244-**

ENFERMEIRA

SAMU

NÃO

NÃO

SIM (SAMU)

***.990.564-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

SIM (SAMU)

E. G. J. S.

***.567.624-**

ENFERMEIRO

SAMU

SIM

NÃO

SIM (SAMU)

G. H. F. T.

***.579.064-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

SIM (SAMU)

J. C. R.

***.861.674-**

ENFERMEIRO

SAMU

SIM

NÃO

SIM (SAMU)

P. P. D.

***.866.724-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

SIM (SAMU)

R. N. D.

***.742.714-**

ENFERMEIRA

SAMU

SIM

NÃO

SIM (SAMU)

Fonte: SCNES (consulta realizada no sítio eletrônico http://cnes2.datasus.gov.br/ em 16/03/2017) e relação de
profissionais em atuação nas Unidades informada pelos Gestores.

A situação encontrada contraria o disposto no art. 2º da Portaria GM/MS nº 3.462/2010 –
que estabelece critérios para alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de
Informação da Atenção à Saúde:
“Art. 2º Definir a obrigatoriedade de alimentação mensal e sistemática dos Bancos
de Dados Nacionais dos Sistemas: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (SCNES), Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), Sistema de
Informação Hospitalar (SIH/SUS), Comunicação de Internação Hospitalar (CIH),
Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN) e Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB), e ou Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).”
§ 1º A alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos sistemas de que
trata o caput deste artigo é de responsabilidade dos Estados, Municípios e
do Distrito Federal, conforme a gestão dos estabelecimentos.” (grifo nosso).
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis:
“Tem-se que foram procedidas as ações para a atualização da alimentação dos Bancos de
Dados Nacionais, sendo que em face ao início da gestão alguns profissionais tiveram que ser
realocados, a maioria a pedido, para o desenvolvimento de ações estratégicas de saúde plena.
Neste sentido, alguns profissionais tiveram seus dados atualizados no início da gestão, mas
que por razões de operacionalidade técnica, foram remanejados e assim tiveram que obter
nova alimentação do sistema para terem seu cadastro reatualizado.
Por outro lado, a própria Portaria GM/MS nº 3.462/2010, em seu art. 2º, §3º informa que a
ATUALIZAÇÃO do Sistema depende da abertura do sistema que deve observar um
cronograma anual publicado pela Secretaria de Atenção à Saúde, a saber:

Art. 2º
§ 3º Os envios das remessas de atualização dos Sistemas de Informação,
por meio do Módulo Transmissor Simultâneo, à Base de Dados Nacional por
Estados, Municípios e Distrito Federal deverão obedecer ao cronograma
anual publicado pela Secretaria de Atenção à Saúde.
Nesta senda, informa que após a viabilidade da abertura do sistema para fins de atualização a
administração local vem procedendo com a atualização dos dados dos profissionais de
acordo com cada equipamento de saúde que o mesmo é vinculado.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Após a emissão da manifestação da Prefeitura de Piancó, com o fulcro de verificar a situação
de atualização do Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), realizou-se, em
14/06/2017, nova extração no sítio eletrônico http://cnes2.datasus.gov.br/, constando-se que
o cadastro dos estabelecimentos públicos sob gestão da Prefeitura, citados no campo “fato”,
permaneciam desatualizados.
Em que pese a manifestação da Prefeitura de Piancó caminhe no sentido de que já foram
procedidas as ações para a atualização da alimentação dos Bancos de Dados Nacionais e que
a atualização do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)
depende da obediência ao cronograma anual publicado pela Secretaria de Atenção à Saúde,
do Ministério da Saúde, não foram apresentados documentos que demonstrem as ações
tomadas pela Prefeitura quanto à atualização das informações no SCNES.
Quanto ao cronograma anual publicado pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do
Ministério da Saúde, cabe informar que, em consulta realizada ao sítio eletrônico do CNES
(http://cnes.datasus.gov.br/pages/acesso-rapido/cronograma.jsp), pode-se verificar que as
datas de envio de remessas pelos gestores são mensais, portanto, a justificativa do gestor não
se sustenta, já que passados 6 meses da atual gestão, o sistema continua desatualizado.
Segue imagem do sítio eletrônico citado, com a demonstração das datas de envio de
remessas mês a mês:

Figura: Cronograma presente no sítio eletrônico rapido/cronograma.jsp, em consulta realizada em 14/06/2017.

http://cnes.datasus.gov.br/pages/acesso-

Portanto, o conjunto de informações apresentadas pelo Gestor não foi suficiente para elidir
as falhas apontadas. Nessa esteira, a constatação de divergência entre o cadastro dos
profissionais de nível superior no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - SCNES e a relação de profissionais informada pelo Gestor permanece em sua
íntegra.
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2.2.3. Não cumprimento da carga horária pelos profissionais odontólogos em atuação
no CEO.
Fato
Durante o período de campo da fiscalização da CGU foram realizadas 4 visitas de inspeção à
Unidade do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). No dia 22/03/2017, às 11 horas
da manhã, a Unidade encontrava-se fechada. No dia 23/03/2017, às 9:30h, em nova visita da
equipe, foi informado que o atendimento da manhã já havia sido encerrado. Abaixo seguem
registros fotográficos da Unidade:

Unidade do CEO em Piancó, em 22/03/2017

Unidade do CEO em Piancó, em 23/03/2017

Outras duas visitas de inspeção foram realizadas nas manhãs dos dias 11 e 12 de abril.
Nestas ocasiões, foram realizadas também entrevistas com os profissionais que prestavam
atendimento na Unidade. A seguir, a relação dos profissionais entrevistados:
Quadro – Relação de Profissionais entrevistados.
Profissional
S. V. S.
T. C. Q.
E. A. B. L.

CPF
***.370.084-**
***.509.084-**
***.582.914-**

M. F. M.
***.157.364-**
M. D. I.
***.845.334-**
A. D. J. S.
***.506.944-**
Fonte: Questionários preenchidos durante as entrevistas.

Data da entrevista
12/04/2017
12/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700741/005, de 04 de abril de 2017, foi
solicitado à Prefeitura que apresentasse as escalas de trabalho dos profissionais da Unidade
para os meses de janeiro, fevereiro e março. Já havia sido apresentado o livro de frequência
dos meses de janeiro e fevereiro.

De acordo com o informado nas entrevistas e verificado na escala de trabalho e no livro de
frequência assinado por todos que trabalham na Unidade, o funcionamento do CEO ocorre
em três turnos diários, da segunda a sexta feira.
Quanto aos controles de frequência, existe fragilidade tanto para confirmação da presença do
servidor na Unidade, quanto de sua permanência durante o período total de expediente que,
de acordo com o informado, é das 7 às 11 horas no turno da manhã, das 13 às 17 horas no da
tarde e das 18 às 21 horas no turno da noite.
Em análise ao livro de frequência identificou-se as seguintes situações:
a) Na inspeção do dia 11/04/2017, os profissionais terminaram o atendimento,
assinaram o livro e foram embora por volta das 10 horas da manhã, antes mesmo da
equipe de fiscalização sair da Unidade. Porém, registraram no livro a saída às 11
horas, conforme registro fotográfico:

,
Fotos: Livro de frequência do CEO, até o dia 12/04/2017.
As fotografias do livro de frequências foram registradas apenas no dia seguinte, dia
12/04/2017, o que justifica o registro da profissional no livro também no período da tarde do
dia 11/04/2017.
Observar, contudo, a fragilidade do controle referente aos registros do livro, já que, embora
cada página se refira a um mês de um profissional, e cada linha representar um dia
determinado pelo número constante na coluna “ordem”, havia o registro do dia 03-04-2017
(provavelmente fazendo menção ao primeiro dia útil de registro do mês de abril), como

também havia o nome “março” nas folhas, mesmo sendo esta página correspondente ao mês
de maio.
b) Na inspeção do dia 12 de abril de 2017, o Profissional T. C. Q., CPF: ***.509.084**, entrevistado por volta das 9:30 da manhã, informou já ter concluído seu
atendimento. Também foi embora da Unidade antes da saída da equipe de
fiscalização, e antes das 10 horas da manhã.

Fotos: Livro de frequência do CEO, até o dia
12/04/2017.
O profissional também registrou no livro a saída às 11 horas no dia 12/04/2017, mesmo em
local não determinado para este registro, precisando rasurar o livro.
Em suma, pode-se concluir que o registro de frequência em utilização no CEO é um controle
frágil, não sendo um meio confiável para a comprovação da frequência, nem da permanência
dos profissionais na Unidade pelo período completo de expediente.
O fato dos profissionais se ausentarem da Unidade antes do horário determinado e, ainda
assim, registrarem no livro um horário de saída diferente do realmente ocorrido, sem
considerar a presença da equipe de fiscalização no recinto, demonstra que a situação é
rotineira e comum na Unidade.
O registro de horas trabalhadas divergente do efetivamente trabalhado representa dolo ao
patrimônio público e burla ao controle administrativo do gestor, necessitando de reavaliação
para que possa tornar-se um controle confiável capaz de ser utilizado para a aferição das
horas trabalhadas, respaldando o pagamento dos profissionais.
As situações constatadas nas inspeções, bem como todas as situações de ausência de
profissionais na Unidade, precisam ser verificadas pela Prefeitura, devendo ser
responsabilizados aqueles derem causa.
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Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Ofício s/nº, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome e o CPF de
pessoas citadas, a fim de preservá-las:

“Tem-se que foram procedidas as ações para a atualização da alimentação dos Bancos de
Dados Nacionais, sendo que em face ao início da gestão alguns profissionais tiveram que ser
realocados, a maioria a pedido, para o desenvolvimento de ações estratégicas de saúde plena.
Após a confecção do Relatório de fiscalização desta CGU a Administração está adotando
ações de maior controle e fiscalização para o controle do horário de entrada e saída dos
profissionais que labutam no Centro de Especialidades Odontológicas.
Assim, restou designado que um servidor específico será o responsável por monitorar o
controle de apontamento do Livro de Frequência para apontar com maior exatidão a jornada
de trabalho dos referidos profissionais.
Estão sendo agendadas reuniões com o setor jurídico com os Profissionais daquele
equipamento com o objetivo de alertá-los das consequências que poderão ser acarretadas na
apuração da responsabilidade administrativa por atos praticados na burla da frequência.
No caso em particular do profissional T. C. Q., CPF: ***.509.084-** que abandonou o
serviço antes do término do expediente e ainda procedeu com a rasura em livro de natureza
pública, como é o de registro de pontos, conforme narrado no Relatório desta CGU, foi
instaurado Processo Administrativo Disciplinar, inclusive o mesmo já foi NOTIFICADO
pessoalmente para apresentar defesa escrita no prazo legal, restando consignado que o
processo administrativo foi deflagrado a partir do apontamento das irregularidades deste
Relatório, conforme consta cópia da notificação em anexo.
Destarte, a administração está promovendo e adotando ações concretas com o desiderato de
apurar as responsabilidades específicas de profissionais que, em tese, violaram o dever
funcional, bem como está implementando ações para aperfeiçoar o controle da frequência
dos demais profissionais, inclusive incentivando a comunicação pelos usuários diretamente
ao sistema de Ouvidoria municipal.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Em resumo, a situação encontrada e descrita no campo “fato”, de falta de um controle
efetivo de frequência e de permanência dos profissionais em exercício no Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de Piancó, necessita de uma atuação de
correção por parte da Prefeitura, a qual, em sua manifestação, informou estar
implementando ações neste sentido.
Contudo, o conjunto de informações apresentadas pelo Gestor, embora represente que a
Prefeitura iniciou as ações no sentido de corrigir as falhas apontadas, ainda não se
consubstancia em resolução do problema, permanecendo a constatação já descrita.

Cabe ressaltar que a constatação trata de situação encontrada no CEO de Piancó, contudo,
torna-se importante que a Prefeitura amplie sua atuação, de forma que o problema não venha
a ocorrer em outras Unidades do município, e que passe a existir uma padronização deste
controle facilitando a fiscalização por parte da gestão.
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2.2.4. Contratos por tempo determinado realizados pela Prefeitura de Piancó
apresentando diversas irregularidades.
Fato
Em análise à folha de pagamento dos profissionais de saúde da Prefeitura de Piancó,
observou-se que a Prefeitura realizou a contratação de diversos profissionais por meio de
contratos temporários de excepcional interesse público.
A Lei municipal que rege o assunto é a de nº 1126/2013, a qual dispõe sobre a contratação
por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público e dá
outras providências. De acordo com a Lei, compete à Secretaria de Administração e Gestão
Pública a confecção dos instrumentos contratuais, a tomada de assinaturas, bem como a
execução e fiscalização dos contratos, sendo nulo de pleno direito qualquer contrato
formalizado sem a anuência do Prefeito.
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700741/006, de 10 de abril de 2017, foi
solicitado que a Prefeitura apresentasse cópia de 37 contratos por tempo determinado para
atender à necessidade de excepcional interesse público.
A análise desses contratos possibilitou chegar às seguintes conclusões:
1 – Não há nos contratos a definição de como deva ocorrer as fiscalizações por parte da
Secretaria de Administração e Gestão Pública;
2 - Quanto à remuneração dos contratados, a Lei, em seu art. 7º, determina:
“Art. 7º. A remuneração do pessoal contratado com fundamento nesta Lei será
fixado no contrato celebrado.”
Consta na cláusula quinta dos contratos o que segue:
“CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1- O valor estimado do presente contrato, para efeitos meramente contábeis
deverá ser pago através de plantões no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por
24(vinte e quatro) horas trabalhadas, podendo ser acrescido da concessão de
gratificação compatível com sua produtividade de até R$ 7.500,00/mês (sete mil e
quinhentos reais), conforme previsto na Lei Municipal N. 1089/2011, incluindo os
valores de insalubridade e abono família (caso tenha prole),
(...)

5.3 –O valor do plantão estabelecido na clausula 5.1 será acrescido em 20% (vinte
por cento) quando a escala de plantão recaírem dias de sábado, domingo e feriados,
conforme Lei Municipal N. 1089/2011.”
Como se pode observar, diferentemente do que determina a Lei nº 1126/2013, os contratos
não definem o valor da remuneração para cada contratado, mas apenas como será calculado
o valor devido, a depender da quantidade de horas trabalhadas, no caso, o valor de R$
1.000,00 por cada plantão de 24 horas, ou esse valor acrescido de 20% no caso de horas
trabalhadas nos dias de sábado, domingo e feriado.
Como não existe a definição de carga horária mínima e de carga horária máxima nos
contratos, entende-se que existe uma irregularidade do ponto de vista orçamentário, já que,
ao não definir as horas máximas trabalhadas, não é possível definir o orçamento referente
àquele contrato.
A título de exemplo, pode-se citar casos encontrados na folha de pagamento do mês de
fevereiro de 2017 em que contratados receberam remuneração bruta de R$ 32.750,00, como
foi o caso da contratada N. de S. M. (CPF: ***.762.354-**), e de R$ 30.500,00, no caso de
L. G. B. (CPF: ***.486.314-**).
Com a não há definição de carga horária mínima, dificulta-se a fiscalização e permitem-se
situações de ausência de profissionais ao serviço, já que não há uma obrigação mínima de
horários a cumprir por mês.
Quanto à concessão de gratificação de até R$ 7.500,00/mês compatível com a produtividade
do contratado, o contrato não detalha como ocorrerá essa aferição de produtividade, não
definindo critérios capazes de determinar de forma objetiva como ocorrerá a definição desta
gratificação para cada contratado. Limita-se a citar a Lei nº 1089/2011, como previsão legal
da gratificação.
Contudo, tal Lei se refere às gratificações a serem pagas a servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo, não se enquadrando os contratados temporários. Senão vejamos:
“Art. 1º. Ao funcionário, ocupante de cargo declarado como de provimento efetivo,
desde que em regular exercício junto a unidades de saúde em funcionamento com
pactuação com o Governo Federal, ser-lhe-á concedida gratificação, observando-se,
para tanto, os seguintes limites:
a) Médico, de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
b) Enfermeiro, de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
c) Dentista, até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).”

Assim como, também se observa que não houve atenção à Lei nº 1126/2013, já que o
normativo em seu inciso IV, art. 10, determina:
“Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei não poderão:

(...)
IV – receber qualquer vantagem incidente sobre a remuneração, salvo as de
natureza indenizatória; ”
Os contratos por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público celebrados pela Prefeitura de Piancó no ano de 2017 apresentam problemas
que dificultam o controle, estão em desacordo com os normativos legais que regem o
assunto e tendem a causar prejuízo potencial.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/nº, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Neste ponto percebe-se que o nobre Auditor utilizou da metodologia de não reconhecer o
pagamento dos plantões e produtividade aos médicos que trabalham nos múltiplos
equipamentos de saúde do município por duas razões : a) os contratados não poderiam ser
receber os mesmos valores dos servidores efetivos, como consta na Lei Municipal, em face a
circunstância de não serem servidores do quadro e apenas contratados e b) por constatar
deficiência no controle de frequência no tocante aos plantões médicos.
Nesta senda, cumpre observar que não seria razoável admitir plena diferenciação entre os
servidores contratados, porquanto apesar de terem vínculo precário e transitório, exercem
atividades idênticas aos servidores efetivos.
Tal conclusão, é do próprio relatório desta CGU quando procedeu análise acerca de
Professores que por serem contratados teriam recebido remuneração abaixo do piso do
Magistério e que tal situação caracterizaria uma irregularidade, por inexistir, na expressão
textual do próprio relatório, qualquer sentido a diferenciação de remuneração entre o
contratado e o servidor efetivo.
Vejamos o trecho referenciado:
É possível notar que a remuneração abaixo do piso nacional foi destinada aos
profissionais contratados mediante excepcional interesse público (EIP). Para a
totalidade dos casos, os professores contratados perceberam tão somente o salário de
R$ 1.040,00. (Grifo nosso)
O procedimento verificado não se harmoniza com a Lei n.º 11.738/2008, que
fixou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica. Na Lei não há distinção entre os trabalhadores permanentes
e temporários, havendo irregularidade no pagamento de profissionais do
magistério em valor inferior ao piso nacional. ((Grifo nosso)
Ademais, a Lei Municipal n.º 1126/2013, de 08 de outubro de 2013, que dispõe
sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, apresenta, em seu art. 9º:

“art. 9º São direitos dos contratados temporariamente sob a égide desta
Lei:
I – percepção de remuneração ajustada, não inferior ao mínimo legal.”
Destarte, observa-se que, além de lei federal, o próprio normativo
municipal aponta para a inadequação da remuneração dispensada aos
profissionais temporários. (Grifo nosso)
Ademais, no caso dos médicos que exercem suas atividades junto a Policlínica Antonio de
Araújo Quinho a produtividade é considerada de acordo com o atendimento das consultas
realizadas nos expedientes ou plantões em que os mesmos estiverem em atendimento.
Assim estabelece o art. 4º da Lei Municipal nº 1089/2011, a saber:
“Art. 4º - Os valores por cada consulta, pagos aos profissionais que
desempenham atividade médicas junto à Policlínica Antonio de Araújo Quinho,
obedecerão a tabela do SUS dentro do teto da PPI – Programação Pactuada
Integrada, acrescido da média de preço praticado pelos planos de saúde e o valor de
mercado, levando-se em consideração a inteorização do médico especialista”
Destarte, os médicos especialistas recebem a gratificação de acordo com o número de
atendimento de consultas médicas realizadas, observado o teto estabelecido e de acordo com
os parâmetros previstos na norma municipal que rege a prática de tal ato.
Por outro lado, a frequência dos médicos é aferida de acordo com os dados dos prontuários e
fichas de atendimentos, onde consta a assinatura não apenas do médicos, mas também dos
pacientes, de forma a evitar que a informação do atendimento seja prestada apenas de
maneira unilateral.
Todavia, a administração passará a adotar outros critérios de controle de frequência para
aferir a assiduidade dos médicos nos diversos equipamentos de saúde.
Ademais, os critérios de produtividade estabelecidos em Decreto Regulamentar da Lei nº
1089/2011 foram os utilizados para basilar a solvência dos valores aos médicos que
prestaram seus serviços ao município.
Destarte, inexistem as irregularidades nos parâmetros estabelecidos pela Auditoria que
utilizou de metodologia de não reconhecer a isonomia entre a forma de remuneração por
produtividade dos efetivos e contratados, numa atitude de paradoxo com o próprio relatório
no tocante aos profissionais da educação, a qual assinala que o erro está justamente por não
pagar aos contratados o mesmo que aos efetivos.
Por outro lado, a administração irá implementar ações para proceder a nova confecção de
contratos, deixando o texto mais explícito de como serão os critérios da produtividade de
acordo com as normas municipais (leis e decreto regulamentador), bem como deixando
estabelecido como serão realizados os mecanismos de controle de frequência.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
A análise efetuada pela equipe de fiscalização da CGU frente a atuação dos profissionais de
nível superior em exercício nas Unidades de saúde de média e alta complexidade no
município de Piancó, teve como parâmetro a verificação da suficiência e da qualidade dos
controles internos administrativos da Prefeitura, principalmente da Secretaria de Saúde
municipal, quanto a fatores como frequência de profissionais, produtividade, execução de
serviços, fiscalização, pagamentos, dentre outros.
Dessa análise, constatou-se que contratos temporários apresentavam falhas em suas
cláusulas de definição de preço pelos serviços prestados e de fiscalização pelo contratante,
no caso a Prefeitura. A partir de então, foi selecionada amostra, baseada em critérios de
materialidade, criticidade e relevância, a qual continha os contratos assinados pelo Prefeito e
pelos médicos em atuação nas Unidades de saúde.
Foi solicitado à Prefeitura que apresentasse a documentação que comprovasse a frequência e
a produtividade dos profissionais para os meses de janeiro e de fevereiro de 2017,
documentação esta que foi apresentada pelo gestor e serviu de base para a equipe da CGU
em suas análises.
Em sua manifestação frente aos apontamentos apresentados pela CGU, a Prefeitura não
apresentou documentos novos capazes de alterar as conclusões anteriores, contudo,
informou que a administração irá implementar ações para proceder a nova confecção de
contratos, deixando o texto mais explícito de como serão os critérios da produtividade de
acordo com as normas municipais (leis e decreto regulamentador), bem como deixando
estabelecido como serão realizados os mecanismos de controle de frequência.
Em que pese a Prefeitura de Piancó, em sua manifestação, ter alegado que “inexistem as
irregularidades nos parâmetros estabelecidos pela Auditoria que utilizou de metodologia de
não reconhecer a isonomia entre a forma de remuneração por produtividade dos efetivos e
contratados, numa atitude de paradoxo com o próprio relatório no tocante aos profissionais
da educação, a qual assinala que o erro está justamente por não pagar aos contratados o
mesmo que aos efetivos”, esclarece-se que esta conclusão é da Prefeitura, não condizente
com os achados e relatos da equipe da CGU, a qual, como já mencionado, apontou falhas
nos contratos que propiciaram falhas em suas execuções, em nada tendo a ver com
diferenciação de pagamento ou mesmo de fiscalização dos serviços executados por
servidores efetivos e contratados.
Ressalte-se que o que está sendo constatado é que contratos por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público, celebrados pela Prefeitura
de Piancó no ano de 2017, apresentam problemas que dificultam o controle, estão em
desacordo com os normativos legais que regem o assunto e tendem a causar prejuízo
potencial.
Ainda, considerando a manifestação da Prefeitura, foi informado que: “ Destarte, os médicos
especialistas recebem a gratificação de acordo com o número de atendimento de consultas
médicas realizadas, observado o teto estabelecido e de acordo com os parâmetros previstos
na norma municipal que rege a prática de tal ato”.

Ocorre que, ao consideramos a documentação apresentada pela Prefeitura à equipe de
fiscalização da CGU em comprovação da produtividade dos médicos em atuação na
Policlínica de Piancó, foi possível verificar que os valores pagos a cada médico, por consulta
realizada no mês de fevereiro, variaram entre valores de R$ 56,82 a R$ 464,84, conforme a
seguir demonstrado:
Quadro – Comparação entre os valores pagos a cada profissional de acordo com a
quantidade de atendimentos no mês de fevereiro de 2017.
Nº
de
Pacientes Remuneração Bruta
Valor da Consulta
atendidos no mês de paga ao profissional
Profissional
(R$)
fevereiro
(R$)
(B/A)
(A)
(B)
A. L. D. L.
77
4.800,00
62,34
A. F. de O. F.
72
9.600,00
133,33
D. de O. F.
51
4.200,00
82,35
I. B. de S. M.
92
7.000,00
76,09
J. C. R.
26
4.200,00
161,54
L. G. B.
149
30.500,00
204,70
P. N. M. F.
56
7.450,00
133,04
R. F. F.
19
5.000,00
263,16
R. C. T. de Q.
64
29.750,00
464,84
R. W. P. B.
42
7.000,00
166,67
V. M. C. F.
88
5.000,00
56,82
Fonte: Documentos apresentados pela Prefeitura correspondentes aos controles de frequência e de
produtividade dos profissionais médicos contratados. Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2017.

A situação agora apresentada, apenas reforça a constatação já relatada de que os contratos
não definem de forma clara os valores a serem pagos pelos serviços prestados, tendendo a
causar prejuízo potencial ao erário. Portanto, o conjunto de informações apresentadas pelo
Gestor não foi suficiente para elidir as falhas apontadas. Nessa esteira, a constatação, em
contento, permanece em sua íntegra.
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2.2.5. Pagamento a profissionais médicos por serviços não comprovadamente
executados, gerando um prejuízo potencial de R$ 322.035,00 apenas no mês de
fevereiro de 2017.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó realizou, por meio de sua Secretaria de Saúde, a
contratação de profissionais médicos para atuarem em Unidades de saúde do município.
Os contratos foram assinados de janeiro a março de 2017 e tiveram como objeto a
contratação de médicos para a prestação de serviços especializados em saúde,
compreendendo realização de atendimento médico nas Unidades de saúde, sendo
especificado, em cada contrato, em qual ou quais Unidades seriam realizados os
atendimentos.
Por meio das Solicitações de Fiscalização nº 201700741/005 e nº 201700741/006, de 04 e 10
de abril de 2017, respectivamente, foram solicitadas cópias dos contratos de excepcional
interesse público firmados em 2017 pelo município de Piancó, bem como as relações de
profissionais em atuação nas Unidades da UPA, do SAMU e da Clínica de Especialidades e

Reabilitação Dr. Antônio Quinho (Policlínica). Solicitou-se, também, que fosse apresentada
a documentação que comprovasse a frequência e a produtividade dos profissionais para os
meses de janeiro e de fevereiro de 2017.
Em resposta, a Secretaria de Saúde apresentou os Ofícios nº 61 e nº 67, os quais trouxeram,
em anexo, as cópias dos contratos solicitados, as relações de profissionais em atuação no
SAMU e na Policlínica e as escalas de trabalho das três Unidades para os meses de janeiro a
março de 2017. Para as comprovações de frequência e de produtividade, constatou-se que
não existe a sistemática de ponto eletrônico para os médicos, tendo sido apresentado pela
Secretaria os seguintes documentos:
a) Livro de ocorrências das salas vermelha e amarela da UPA para o mês de fevereiro
de 2017;
b) Livro de ocorrências da classificação de risco da UPA para o mês de fevereiro de
2017;
c) Fichas de atendimento ambulatorial da Policlínica de todo o mês de fevereiro;
d) Documento de ponto dos profissionais do SAMU para o mês de fevereiro.
Os contratos de excepcional interesse público firmados por tempo determinado trouxeram
em sua cláusula quinta a definição dos valores e da forma de pagamento pelos serviços
prestados, conforme segue:
“CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1 – O valor estimado do presente contrato, para efeitos meramente contábeis deverá
ser pago através de plantões no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por 24 (vinte e
quatro) horas trabalhadas, podendo ser acrescido da concessão de gratificação
compatível com sua produtividade de até R$ 7.500,00/mês (sete mil e quinhentos reais),
conforme previsto na Lei Municipal N. 1089/2011, incluindo os valores de insalubridade
e abono família (caso tenha prole).
(...)
5.3 – O valor do plantão estabelecido na cláusula 5.1 será acrescido em 20% (vinte por
cento) quando a escala de plantão recair em dias de sábado, domingos e feriados,
conforme Lei Municipal N. 1089/2011.”
A Lei Municipal nº 1089/2011, citada como referência no contrato, de fato dispõe sobre o
pagamento de gratificações no município de Piancó, contudo, se refere às gratificações a
serem pagas a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, não se enquadrando os
contratados temporários. Senão vejamos:
“Art. 1º. Ao funcionário, ocupante de cargo declarado como de provimento efetivo,
desde que em regular exercício junto a unidades de saúde em funcionamento com
pactuação com o Governo Federal, ser-lhe-á concedida gratificação, observando-se,
para tanto, os seguintes limites:

a) Médico, de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
b) Enfermeiro, de até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais);
c) Dentista, até R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).”
Com base na análise de toda a documentação apresentada, associando-se à folha de
pagamentos da Secretaria de Saúde do mês de fevereiro de 2017, foi possível verificar que
não há documentação que comprove a execução dos serviços contratados, e que médicos
estão sendo pagos por carga horária de trabalho superior à documentada nos controles de
frequência e de produtividade da Secretaria de Saúde do município.
Quanto às verificações realizadas nas frequências e produtividades realizadas pelos
profissionais quando em atuação na Policlínica, observou-se, de acordo com a fichas
ambulatoriais preenchidas com os atendimentos realizados por cada profissional na Unidade,
que constava o nome do profissional, o dia e o turno do atendimento (manhã ou tarde).
Embora na escala de trabalho da Unidade conste apenas o dia, constatou-se que os
profissionais, não necessariamente, trabalham o dia inteiro, tendo sido encontradas fichas de
atendimento apenas para a manhã ou apenas para a tarde relativas a alguns profissionais.
O Fato dificulta a aferição da carga horária trabalhada e a relação do valor a ser pago ao
profissional, já que os contratos preveem o pagamento por plantão de 24 horas trabalhado.
Portanto, para os profissionais em atendimento na Policlínica deveria ter sido confeccionado
um contrato específico para esta modalidade de trabalho, qual seja, a modalidade em turnos
matutino e vespertino que produzem uma carga horária total semanal, a qual deve ser
calculada e paga diferentemente da forma de plantão.
Contudo, para a análise da conformidade dos pagamentos realizados pela Prefeitura aos
profissionais médicos contratados em 2017 para a Unidade da Policlínica – a qual não é
unidade emergencial aberta 24h, e sim aberta nos turnos manhã e tarde de segunda a sábado,
considerou-se o turno como sendo de 6 horas de trabalho, e como amostra o mês de
fevereiro. Portanto, realizou-se o confronto das documentações apresentadas para o mês de
fevereiro com as informações dos profissionais constantes na folha de pagamento do mês de
fevereiro de 2017. A frequência dos profissionais foi aquela que se pode confirmar por meio
dos documentos apresentados, sejam eles fichas de atendimento contendo o nome do
médico, o dia e o turno do atendimento, livros de ocorrências constando a presença ou a
ausência do médico naquele plantão, a frequência do ponto manual, no caso do SAMU, etc.
Quanto ao valor a ser pago a cada profissional, percebe-se que a cláusula contratual não
detalha como seria o pagamento da gratificação a título de produtividade, limitando-se a
referenciar a Lei municipal nº 1089/2011, a qual não se enquadra para o caso dos
contratados por tempo determinado, o que impossibilita a determinação de forma objetiva de
quanto foi pago pela respectiva produtividade.
Em virtude desta ausência de critérios objetivos e com o fulcro de demonstrar a discrepância
entre o serviço comprovadamente prestado e os valores efetivamente pagos pela Prefeitura
de Piancó aos profissionais médicos, a equipe de fiscalização da CGU considerou, portanto,
que cada plantão de 24 horas (ou a soma de 24 horas trabalhadas) seria remunerado com o

valor de R$ 1.000,00 (hum mil Reais). Também foi considerado o adicional de 20% para o
trabalho ocorrido aos sábados, domingos e feriados.
O quadro a seguir demonstra a situação encontrada, apontando para um pagamento por
serviços de execução não comprovada, apenas para a folha de fevereiro, no montante de R$
322.035,00:
Quadro – Batimento entre as frequências dos médicos contratados efetivamente
comprovadas e os pagamentos efetuados pela Prefeitura.
Unidade a
atuar, de
acordo com o
contrato

Data do
contrato

Frequên
cia UPA
fevereiro
(H)

Frequên
cia
SAMU
fevereiro
(H)

Frequên
cia Polic
fevereiro
(dias)

Valor a ser
pago pelas
horas
trabalhadas
em fevereiro
(R$) (B)

Valor
Efetivame
nte pago
na Folha
de
fevereiro
(R$) (A)

Valor pago
por
serviços
não
comprovad
os (A-B)

CPF

Número do
Contrato

A. D. F. L.

***.884.403-**

001/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

48

48

-

4000,00

15.000,00

11.000,00

A. S. O.

***.762.324-**

002/2017

SAMU/UPA/
POLICLÍNICA

02/01/2017

36

36

-

3000,00

33.500,00

30.500,00

A. L. D. L.

***.363.514-**

032/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

500,00

4.800,00

4.300,00

A. F. O. F.

***.645.634-**
031/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

500,00

9.600,00

9.100,00

-

4400,00

13.560,00

9.160,00

Profissional

2 manhãs
(12horas)
1 manhã
e 1 tarde
(12horas)

B. F. L. C.

***.603.423-**

003/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

96

-

C. A. C.

***.395.444-**

004/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

-

-

0,00

6.750,00

6.750,00

D. O. F.

***.434.804-**

500,00

4.200,00

3.700,00

034/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

1 manhã
e 1 tarde
(12horas)

SAMU/UPA

02/01/2017

-

-

-

0,00

5.250,00

5.250,00

02/01/2017

96

72

-

8000,00

15.600,00

7.600,00

1000,00

29.000,00

28.000,00

1000,00

7.000,00

6.000,00

500,00

4.200,00

3.700,00

F. J. F. C.

***.822.004-**

005/2017

F. C. A. C. F.

***.592.854-**

006/2017

SAMU/UPA

G. S. G.

***.052.174-**

007/2017

SAMU/UPA/P
OLICLÍNICA

02/01/2017

12

-

I. B. S. M.

***.978.164-**
038/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

2 manhãs
(12horas)
2 manhãs
e 2 tardes
(24horas)
2 manhãs
(12horas)

J. C. R.

***.512.304-**

037/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

J. M. M. F.

***.512.078-**

008/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

96

-

4600,00

14.250,00

9.650,00

J. L. F.

***.066.194-**

009/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

24

-

1000,00

4.500,00

3.500,00

K. B. L. B.

***.474.884-**

010/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

84

96

-

8600,00

15.150,00

6.550,00

K. M. L.

***.583.094-**

011/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

72

-

-

3200,00

9.450,00

6.250,00

L. A. C. P.

***.348.084-**

012/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

84

-

3500,00

9.750,00

6.250,00

L. G. B.

***.486.314-**

013/2017

SAMU/UPA/
POLICLÍNICA

02/01/2017

-

-

4 turnos
(24horas)

1000,00

30.500,00

29.500,00

M. M. V. F.

***.263.414-**

014/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

48

-

-

2400,00

3.600,00

1.200,00

N. S. O.

***.762.354-**

015/2017

SAMU/UPA/
POLICLÍNICA

02/01/2017

36

24

-

2500,00

32.750,00

30.250,00

O. S. M.

***.237.204-**

016/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

96

-

4200,00

9.000,00

4.800,00

P. N. M. F.

***.423.944-**

500,00

7.450,00

6.950,00

R. G. L.

***.076.573-**

R. M. A. A.
S.
R. F. F.

***.482.954-**

R. C. T. Q.

***.823.884-**

***.905.824-**

040/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

2 manhãs
(12horas)

017/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

36

48

-

4200,00

10.200,00

6.000,00

018/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

96

24

-

5400,00

10.350,00

4.950,00

250,00

5.000,00

4.750,00

2250,00

29.750,00

27.500,00

033/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

1 manhã
(6 horas)

019/2017

SAMU/UPA/
POLICLÍNICA

02/01/2017

-

-

9 turnos
(54horas)

Profissional

CPF

Frequên
cia Polic
fevereiro
(dias)

Valor a ser
pago pelas
horas
trabalhadas
em fevereiro
(R$) (B)

Valor
Efetivame
nte pago
na Folha
de
fevereiro
(R$) (A)

Valor pago
por
serviços
não
comprovad
os (A-B)

Número do
Contrato

Unidade a
atuar, de
acordo com o
contrato

Data do
contrato

Frequên
cia UPA
fevereiro
(H)

Frequên
cia
SAMU
fevereiro
(H)

035/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

2 manhãs
(12horas)

500,00

7.000,00

6.500,00

R. W. P. B.

***.216.854-**

R. J. R. C.

***.389.034-**

020/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

96

-

4400,00

12.450,00

8.050,00

R. M. A. S.

***.622.294-**

021/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

96

-

-

4800,00

10.800,00

6.000,00

S. F. P.

***.105.264-**

022/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

24

96

-

5200,00

14.400,00

9.200,00

V. M. C. F.

***.462.314-**

1000,00

5.000,00

4.000,00

036/2017

POLICLÍNICA

01/02/2017

-

-

2 tardes e
2 manhãs
(24horas)

Y. O. C.

***.280.664-**

023/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

120

-

-

5000,00

10.500,00

5.500,00

Y. P. F.

***.716.694-**

024/2017

SAMU/UPA

02/01/2017

-

96

-

4000,00

13.625,00

9.625,00

413.935,00

322.035,00

TOTAL

91.900,00

Fonte: Documentos apresentados pela Prefeitura correspondentes aos controles de frequência e de
produtividade dos profissionais médicos contratados. Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2017.
*memória de cálculo:
a) Total a receber em dia útil = 1.000 x horas comprovadas de trabalho/24;
b) Total a receber (sábados, domingos e feriados) = (1.000 x horas comprovadas de trabalho/24) x 1,2.

Em suma, torna-se necessária a melhor definição e especificação nos contratos da forma de
pagamento para os profissionais contratados, definindo contratos diferentes para cada
modalidade de atuação, seja Unidades com plantões de 12 ou 24 horas, seja atendimento
ambulatorial em turnos de trabalho.
Quanto aos valores pagos a maior, estes deverão ser ressarcidos ao erário público, por meio
de cobrança da Prefeitura aos profissionais e se utilizando do contraditório e da ampla
defesa.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/nº, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Neste ponto percebe-se que o nobre Auditor utilizou da metodologia de não reconhecer o
pagamento dos plantões e produtividade aos médicos que trabalham nos múltiplos
equipamentos de saúde do município por duas razões : a) os contratados não poderiam ser
receber os mesmos valores dos servidores efetivos, como consta na Lei Municipal, em face a
circunstância de não serem servidores do quadro e apenas contratados e b) por constatar
deficiência no controle de frequência no tocante aos plantões médicos.
Nesta senda, cumpre observar que não seria razoável admitir plena diferenciação entre os
servidores contratados, porquanto apesar de terem vínculo precário e transitório, exercem
atividades idênticas aos servidores efetivos.

Tal conclusão, é do próprio relatório desta CGU quando procedeu análise acerca de
Professores que por serem contratados teriam recebido remuneração abaixo do piso do
Magistério e que tal situação caracterizaria uma irregularidade, por inexistir, na expressão
textual do próprio relatório, qualquer sentido a diferenciação de remuneração entre o
contratado e o servidor efetivo.
Vejamos o trecho referenciado:
É possível notar que a remuneração abaixo do piso nacional foi destinada
aos profissionais contratados mediante excepcional interesse público (EIP).
Para a totalidade dos casos, os professores contratados perceberam tão somente
o salário de R$ 1.040,00. (Grifo nosso)
O procedimento verificado não se harmoniza com a Lei n.º 11.738/2008,
que fixou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica. Na Lei não há distinção entre os
trabalhadores permanentes e temporários, havendo irregularidade no
pagamento de profissionais do magistério em valor inferior ao piso nacional.
((Grifo nosso)
Ademais, a Lei Municipal n.º 1126/2013, de 08 de outubro de 2013, que
dispõe sobre a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, apresenta, em seu art. 9º:
“art. 9º São direitos dos contratados temporariamente sob a égide desta
Lei:
I – percepção de remuneração ajustada, não inferior ao mínimo legal.”
Destarte, observa-se que, além de lei federal, o próprio normativo
municipal aponta para a inadequação da remuneração dispensada aos
profissionais temporários. (Grifo nosso)
Ademais, no caso dos médicos que exercem suas atividades junto a Policlínica Antônio de
Araújo Quinho a produtividade é considerada de acordo com o atendimento das consultas
realizadas nos expedientes ou plantões em que os mesmos estiverem em atendimento.
Assim estabelece o art. 4º da Lei Municipal nº 1089/2011, a saber:
“Art. 4º - Os valores por cada consulta, pagos aos profissionais que
desempenham atividade médicas junto à Policlínica Antônio de Araújo Quinho,
obedecerão a tabela do SUS dentro do teto da PPI – Programação Pactuada
Integrada, acrescido da média de preço praticado pelos planos de saúde e o valor
de mercado, levando-se em consideração a inteorização do médico especialista”
Destarte, os médicos especialistas recebem a gratificação de acordo com o número de
atendimento de consultas médicas realizadas, observado o teto estabelecido e de acordo com
os parâmetros previstos na norma municipal que rege a prática de tal ato.
Por outro lado, a frequência dos médicos é aferida de acordo com os dados dos prontuários e
fichas de atendimentos, onde consta a assinatura não apenas do médicos, mas também dos

pacientes, de forma a evitar que a informação do atendimento seja prestada apenas de
maneira unilateral.
Todavia, a administração passará a adotar outros critérios de controle de frequência para
aferir a assiduidade dos médicos nos diversos equipamentos de saúde.
Ademais, os critérios de produtividade estabelecidos em Decreto Regulamentar da Lei nº
1089/2011 foram os utilizados para basilar a solvência dos valores aos médicos que
prestaram seus serviços ao município.
Destarte, inexistem as irregularidades nos parâmetros estabelecidos pela Auditoria que
utilizou de metodologia de não reconhecer a isonomia entre a forma de remuneração por
produtividade dos efetivos e contratados, numa atitude de paradoxo com o próprio relatório
no tocante aos profissionais da educação, a qual assinala que o erro está justamente por não
pagar aos contratados o mesmo que aos efetivos.
Por outro lado, a administração irá implementar ações para proceder a nova confecção de
contratos, deixando o texto mais explícito de como serão os critérios da produtividade de
acordo com as normas municipais (leis e decreto regulamentador), bem como deixando
estabelecido como serão realizados os mecanismos de controle de frequência.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou
evidenciada a falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
Foi solicitado à Prefeitura que apresentasse a documentação que comprovasse a frequência e
a produtividade dos profissionais para os meses de janeiro e de fevereiro de 2017,
documentação esta que foi apresentada pelo gestor e serviu de base para a equipe da CGU
em suas análises.
A partir dessas análises, foi possível tecer as conclusões já expostas no campo “fato”, de que
a) com base na análise de toda a documentação apresentada, associando-se à folha de
pagamentos da Secretaria de Saúde do mês de fevereiro de 2017, foi possível verificar que
não há documentação que comprove a execução dos serviços contratados, e que médicos
estão sendo pagos por carga horária de trabalho superior à documentada nos controles de
frequência e de produtividade da Secretaria de Saúde do município; b) se torna necessária
a melhor definição e especificação nos contratos da forma de pagamento para os
profissionais contratados, definindo contratos diferentes para cada modalidade de atuação,
seja Unidades com plantões de 12 ou 24 horas, seja atendimento ambulatorial em turnos de
trabalho; c) quanto ao valor a ser pago a cada profissional, percebe-se que a cláusula
contratual não detalha como seria o pagamento da gratificação a título de produtividade,
limitando-se a referenciar a Lei municipal nº 1089/2011, a qual não se enquadra para o
caso dos contratados por tempo determinado, o que impossibilita a determinação de forma
objetiva de quanto foi pago pela respectiva produtividade.
Em sua manifestação frente aos apontamentos apresentados pela CGU, a Prefeitura não
apresentou documentos novos capazes de alterar as conclusões anteriores, contudo,

informou que a administração irá implementar ações para proceder a nova confecção de
contratos, deixando o texto mais explícito de como serão os critérios da produtividade de
acordo com as normas municipais (leis e decreto regulamentador), bem como deixando
estabelecido como serão realizados os mecanismos de controle de frequência.
Em que pese a Prefeitura de Piancó, em sua manifestação, ter alegado que “inexistem as
irregularidades nos parâmetros estabelecidos pela Auditoria que utilizou de metodologia de
não reconhecer a isonomia entre a forma de remuneração por produtividade dos efetivos e
contratados, numa atitude de paradoxo com o próprio relatório no tocante aos profissionais
da educação, a qual assinala que o erro está justamente por não pagar aos contratados o
mesmo que aos efetivos”, esclarece-se que esta conclusão é da Prefeitura, não condizente
com os achados e relatos da equipe da CGU, a qual, como já mencionado, apontou falhas
nos contratos que propiciaram falhas em suas execuções, em nada tendo a ver com
discriminação de pagamento ou mesmo de fiscalização dos serviços executados por
servidores efetivos e contratados.
Ressalte-se que o que está sendo constatado é o pagamento por serviços de execução não
comprovada, apenas para a folha de fevereiro, no montante de R$ 322.035,00, levando-se
como referência a amostra contendo contratos temporários assinados com médicos em
atuação nas diversas Unidades de saúde.
Ainda, considerando a manifestação da Prefeitura, foi informado que: “ Destarte, os médicos
especialistas recebem a gratificação de acordo com o número de atendimento de consultas
médicas realizadas, observado o teto estabelecido e de acordo com os parâmetros previstos
na norma municipal que rege a prática de tal ato”.
Ocorre que, ao consideramos a documentação apresentada pela Prefeitura à equipe de
fiscalização da CGU em comprovação da produtividade dos médicos em atuação na
Policlínica de Piancó, foi possível verificar que os valores pagos a cada médico, por consulta
realizada no mês de fevereiro, variaram entre valores de R$ 56,82 a R$ 464,84, conforme a
seguir demonstrado:
Quadro – Comparação entre os valores pagos a cada profissional de acordo com a
quantidade de atendimentos no mês de fevereiro de 2017.
Nº
de
Pacientes Remuneração Bruta
Valor da Consulta
atendidos no mês de paga ao profissional
Profissional
(R$)
fevereiro
(R$)
(B/A)
(A)
(B)
A. L. D. L.
77
4.800,00
62,34
A. F. de O. F.
72
9.600,00
133,33
D. de O. F.
51
4.200,00
82,35
I. B. de S. M.
92
7.000,00
76,09
J. C. R.
26
4.200,00
161,54
L. G. B.
149
30.500,00
204,70
P. N. M. F.
56
7.450,00
133,04
R. F. F.
19
5.000,00
263,16
R. C. T. de Q.
64
29.750,00
464,84
R. W. P. B.
42
7.000,00
166,67
V. M. C. F.
88
5.000,00
56,82
Fonte: Documentos apresentados pela Prefeitura correspondentes aos controles de frequência e de
produtividade dos profissionais médicos contratados. Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2017.

A situação agora apresentada, apenas reforça a constatação já relatada de que os contratos
não definem de forma clara os valores a serem pagos pelos serviços prestados e que a
Prefeitura pagou por serviços não comprovadamente prestados. Portanto, o conjunto de
informações apresentadas pelo Gestor não foi suficiente para elidir as falhas apontadas.
Nessa esteira, a constatação, em contento, permanece em sua íntegra.
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2.2.6. Irregularidades na Dispensa de Licitação nº 002/2016, quanto à aquisição de
medicamentos para utilização do SAMU e da UPA.
Fato
A Prefeitura municipal de Piancó realizou, em 1º de março de 2016, por meio da dispensa de
licitação nº 002/2016, a contratação da empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, tendo como
objeto a aquisição de medicamentos para atender necessidades urgentes do SAMU e da UPA
de Piancó.
A dispensa de licitação foi fundamentada no Inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/1993, o qual
remete às condições 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.
A justificativa para a dispensa de licitação (fl. 030 e 031), descrita pelo Secretário de Saúde
à época, baseou-se no caráter de urgência para aquisição de medicamentos, por se tratar de
epidemia ocasionada pelo mosquito Aedes aegypti, sob pena de agravo de doença ou morte.
No mesmo sentido, o Parecer do Secretário de Saúde (fl. 032), datado de 19 de fevereiro de
2016, alegou que o município se encontrava em situação de emergência em decorrência do
grande número de pacientes atendidos com virose ocasionada pelo mosquito Aedes aegypti,
além de outras doenças, e, pelo fato da não aprovação da Lei Orçamentária Anual até aquela
data. Entretanto, a justificativa apresentada não se sustenta, tendo em vista que: a) constam
na relação da dispensa 81 itens, dos quais aproximadamente 25, ou seja, 30%, fazem parte
da rotina de tratamento das viroses causadas pelo mosquito Aedes aegypti, sendo utilizados
durante o tratamento das doenças ou de suas complicações. Os demais medicamentos,
portanto, não guardam relação com estes tipos de viroses; b) no caso de outras viroses, seria
necessário a justificativa mais detalhada, informando, no mínimo, que tipos de viroses, os
motivos da falta de medicamentos em estoque e as consequências, casos os pacientes não
fossem prontamente medicados; c) a não aprovação da Lei Orçamentária Anual não justifica
a contratação direta.
O Parecer Jurídico (fls. 022 a 025), emitido pelo Procurador Jurídico do Município à época,
que tratou sobre a possibilidade da dispensa, sendo referenciado tanto no Parecer do
Secretário, quanto no Termo de Ratificação do Prefeito (fl. 033), apesar de concluir pela sua
possibilidade, traz informações que não são do processo, bem como acerca de documentos
ausentes no processo, senão vejamos:
1- Item 6-b) declara que existe no processo os três orçamentos realizados em clínicas de
Natal/RN que disponibilizariam o exame solicitado, porém, o objeto da dispensa era
a aquisição de medicamentos, conforme orçamentos de três empresas do ramo
farmacêutico (NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXPORTAÇÃO DE

2-

3-

45-

6-

7-

MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ: 15.218.561/0001-39), MEDFARMACY
HOSPITALAR (CNPJ: 10.806.118/0001-65) e A COSTA COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ:
02.977.362/0001-62);
Item 6-c) declara que existe no processo o despacho do Prefeito para a Secretaria de
Administração e Finanças para que informe se há dotação orçamentária e
disponibilidade financeira para a realização da despesa, porém, este documento não
consta no Processo;
Item 6-d) diz que existe no processo despacho do Secretário de Administração e
Finanças informando que havia dotação orçamentária e disponibilidade financeira,
porém, esse documento não consta no Processo;
Item 6-e) diz que existe o despacho do Prefeito- declaração da Lei 101/2000 -,
porém, este documento não consta no Processo;
Item 6-g) faz menção a certidões negativas de débitos na esfera Federal, Estadual e
Municipal e situação regular perante o FGTS de Trajano Salgado Neto CNPJ de nº
06.340.787/0001-17, porém, não foi este o participante da dispensa;
Item 15) declara, em parágrafo: “De mais a mais impende-nos tomar de empréstimos
as palavras do nobre Secretário de Saúde que em seu DESPACHO, justifica o
caráter de urgência pleiteado, nesses termos: ‘Tal contratação se faz necessária
tendo em vista a necessidade de elucidação de diagnóstico diferencial para
definição da terapêutica apropriada’”, porém, não consta no despacho do Secretário
de Saúde a citada justificativa para o caráter de urgência.
Item 17) “De arremate, impende-nos realçar que a contratação direta através de
emergência haverá de ser feita tão-somente no limite do indispensável ao
afastamento do risco. Em outras palavras, a realização dos três exames com o fito
de definir a terapia apropriada aos pacientes, espancando o risco de grave
prejuízo”. A citação reforça a constatação do item 15 anterior.

Em resumo, torna-se evidente que a justificativa citada no Parecer não se refere à dispensa
em questão, no caso, medicamentos para as Unidades da UPA e do SAMU, mas para outro
processo, que trata de exames médicos para a elucidação de diagnóstico diferencial.
O Contrato nº 010/2016 foi assinado pelo Prefeito à época e pelo representante da empresa
NNMED, em 01 de março de 2016, com prazo de vigência de 90 dias, contados a partir de
sua assinatura, ou até que fosse assinado o contrato decorrente de processo licitatório. O
valor do contrato foi de R$ 299.955,50.
Na análise do presente processo de dispensa nº 02/2016, foram encontradas, ainda, as
seguintes irregularidades:
A) Irregularidades na pesquisa de preços utilizada para definição dos preços base da
licitação:
Visando subsidiar os preços contratados por meio da dispensa de licitação nº 02/2016, o
então Secretário de Saúde anexou ao processo três cotações realizadas junto às empresas
NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA,
MEDFARMACY HOSPITALAR e A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, todas datadas de 19 de fevereiro de 2016.

Constatou-se que as cotações das empresas MEDFARMACY HOSPITALAR e A COSTA
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA não indicam
quem são os responsáveis por essas duas Cotações de Preços, para subsidiar a pesquisa de
mercado, trazendo apenas as rubricas de seus representantes nos carimbos de CNPJ, porém,
não foram postos os nomes por extenso nem há carimbos de identificação, conforme figuras
a seguir:
Representante da MEDFARMACY
HOSPITALAR

Representante da A COSTA

Também ficou evidenciada, no processo, a ausência de procurações ou documentos que
comprovem que os emitentes das rubricas não identificadas sejam os representantes legais
das empresas para apresentarem os orçamentos, gerando dúvidas quanto às autenticidades
das referidas cotações.
B) Irregularidades encontradas nos Processos de Pagamentos referentes à dispensa.
Quanto aos pagamentos efetuados pela Prefeitura à empresa NNMED, foram identificados 6
empenhos, tendo sido pagos pela Prefeitura o montante de R$ 299.080,35. Os processos de
pagamento foram digitalizados e entregues pela Prefeitura à equipe de fiscalização, em
atendimento à Solicitação de Fiscalização nº 201700741/002, de 21 de março de 2017. A
seguir demonstram-se as informações constantes nos referidos processos:
Quadro – Relação de empenhos com respectivas Notas Fiscais.
Nº
Empenho

1117

1118

1228

Data do
empenho

21/03/2016

21/03/2016

01/04/2016

Valor do
Empenho

78.138,00

66.001,55

43.247,40

Histórico
valor que se empenha para pagamento
referente à compra de medicamentos
destinados à manutenção da UPA 24
horas de Piancó, junto à secretaria de
saúde deste município.
valor que se empenha para pagamento
referente à compra de medicamentos
destinados à manutenção da UPA 24
horas de Piancó, junto à secretaria de
saúde deste município.
valor que se empenha para pagamento
referente à compra de medicamentos
destinados à manutenção das atividades
desenvolvidas pelo SAMU regional
192 de Piancó, junto à secretaria de
saúde deste município.

Dados
Fiscal

da

Nota

NF-e nº 3306, de
21/03/2016

NF-e nº 3309, de
21/03/2016

NF-e nº 3357, de
24/03/2016

Nº
Empenho

1229

2389

2390

Data do
empenho

01/04/2016

01/06/2016

01/06/2016

Valor do
Empenho

43.263,20

23.698,40

44.731,80

Dados
Fiscal

Histórico
valor que se empenha para pagamento
referente à compra de medicamentos
destinados à manutenção da UPA 24
horas de Piancó, junto à secretaria de
saúde deste município.
valor que se empenha para pagamento
referente à compra de medicamentos
destinados à manutenção da UPA 24
horas de Piancó, junto à secretaria de
saúde deste município.
valor que se empenha para pagamento
referente à compra de medicamentos
destinados à manutenção das atividades
desenvolvidas pelo SAMU regional
192 de Piancó, junto à secretaria de
saúde deste município.

da

Nota

NF-e nº 3354, de
24/03/2016

NF-e nº 3301, de
18/03/2016

Nota Fiscal
digitalizada
Prefeitura

não
pela

TOTAL 299.080,35
Fonte: Processo de Pagamento referentes à dispensa nº 02/2016.

Cabe informar que não foi digitalizada pela Prefeitura, portanto, não foi entregue à CGU, a
Nota Fiscal referente ao empenho nº 2390.
Na análise dos processos de pagamento enviados pela Prefeitura, em atendimento à
Solicitação de Fiscalização nº 201700741/002, de 21 de março de 2017, verificou-se que:
a) nas notas fiscais não havia o detalhamento dos lotes e dos prazos de validades dos itens.
Tal exigência deveria, inclusive, constar no Termo de Referência da dispensa,
estipulando um prazo mínimo de 12 meses de validade para os medicamentos no
momento da entrega, de acordo com as orientações básicas do Ministério da Saúde;
b) os empenhos de nºs 1228, 1229 e 2389 foram emitidos em datas posteriores às emissões
das respectivas notas fiscais, contrariando o que determina o art. 60 da Lei nº
4320/1964, segundo o qual é vedada a realização de despesa sem prévio empenho;
c)

Na Nota fiscal nº 3301, emitida para pagamento do empenho nº 2389, foram verificados
diversos produtos que não faziam parte do Termo de Referência da Dispensa nº
02/2016. A situação caracteriza aquisição de produtos sem respaldo contratual,
propiciando um prejuízo potencial de R$ 11.234,40, como se pode verificar por meio do
quadro a seguir:

Quadro – Produtos comprados pela Prefeitura sem respaldo contratual.
Informações constante na Nota Fiscal

Nº da
Nota
Fiscal

3301

Data
Nota
Fiscal

da

18/03/2016

Nº
seq.
na
Nota
Fiscal

1

Descrição do Produto

TENOXICAM
40MG
F/A
(UNIÃO QUIMICA) TEFLA

Qtd. Na
Nota
Fiscal

50

Unid

AP

Valor
Unitário
(R$)

15,00

Valor Total
do produto
(R$)

750,00

Informações constante na Nota Fiscal

Nº da
Nota
Fiscal

Data
Nota
Fiscal

da

Nº
seq.
na
Nota
Fiscal

Descrição do Produto

Qtd. Na
Nota
Fiscal

Unid

6

DIPIRONA SODICA 1G/ML
SOL INJ 2ML (SANTISA)

1.200

AP

7

METRONIDAZOL
5MG/ML
BOLSA PLAST 100ML

100

AP

200

AP

6

CX

12

LI

500

UN

8
12
13

ONDANSETRONA 8MG/4ML
(HIPOLABOR)
LUVA
LATEX
PROCEDIMENTO M C/100
EMBRAMA
ALCOOL
70%
1000ML
(DAMQUIMICA)

14

SCALP 25G EMBRAMAC

16

SERINGA
DESCARTAVEL
10ML C/AG 25 X 7 SR

1.000

UN

17

COLETOR DE MATERIAL
PERFURO CORTANTE 13L

15

UN

18

SERINGA
DESCARTAVEL
5ML C/AG 25 X 7 SR

1.000

UN

19

CATETER
INTRAVENOSO
24G UNID (TOP MED)

500

UN

20

CATETER
INTRAVENOSO
22G (TOP MED)

500

UN

21

SERINGA
DESCARTAVEL
3ML C/AG 25 X 07 SR

1.500

UN

23

RANITIDINA
CLORIDRATO

100

AP

24

PENICILINA 1.200.000 UI TT
C/4ML (TEUTO)

50

AP

27

SERINGA
DESCARTAVEL
1ML C/AG 13 X 4.5 SR

1.000

UN

28

ESPARADRAPO 10CM X 4,5M
MISSNE

90

UN

29

GENTAMICINA 40MG/ML INJ
AMP (SANTISA)

300

AP

25MG/2ML

Valor
Unitário
(R$)

1,50
4,80
3,96
43,50
13,20
0,39
0,69
10,80
0,45

1,65
1,65
0,42
2,03
20,00
0,42
13,20
1,35
TOTAL

Valor Total
do produto
(R$)

1.800,00
480,00
792,00
261,00
158,40
195,00
690,00
162,00
450,00
825,00
825,00
630,00
203,00
1.000,00
420,00
1.188,00
405,00
11234,40

Fonte: Notas fiscais e empenhos constantes nos processos de pagamento referentes à Dispensa nº 02/2016.
Processo da Dispensa nº 02/2016.

Nota-se que grande parte dos produtos não são medicamentos, mas materiais médicohospitalares, portanto, não se enquadrando nesta dispensa para compra de medicamentos.

C) Produtos entregues em marcas diferentes das contratadas.
Comparando os produtos faturados nas Notas Fiscais emitidas pela empresa NNMED,
constata-se que houve entregas de medicamentos em marcas diferentes das contratadas.
Nesses casos, em razão das diferenças de preços, a depender do laboratório fabricante, a
empresa deveria solicitar autorização da Prefeitura, a qual procederia à realização de uma
análise técnica e de preços sobre o medicamento substituto, para aceitar ou não a alteração,
com desconto, caso o substituto tenha um preço de mercado mais barato que o originalmente
contratado.
Tendo em vista que não constam nos processos de pagamento, qualquer referência à
substituição de marcas dos medicamentos recebidos pela Prefeitura, como também não
foram identificadas análises técnicas que tratassem das alterações, conclui-se que os
medicamentos foram substituídos pela empresa NNMED e irregularmente recebidos pela
Prefeitura, possibilitando a ocorrência de prejuízo potencial aos cofres públicos, pela
aceitação de itens mais baratos faturados pelos preços das marcas constantes no contrato.
O quadro a seguir relaciona os medicamentos os quais deveriam ser entregues, de acordo
com o contratado entre a Prefeitura de Piancó e a Empresa NNMED, comparando com
aqueles que efetivamente foram entregues:
Quadro – Comparativo entre as marcas contratadas e aquelas entregues na dispensa nº
02/2016
Descrição

Marca Contratada

Marca entregue

Nota Fiscal

Data da
Nota
Fiscal

DIMETICONA 75MG/ML 10ML

PRATI

HIPOLABOR

3357 24/03/2016

DIMETICONA 75MG/ML 10ML

PRATI

HIPOLABOR

3309 21/03/2016

DIPIRONA SODICA 500MG F/A 2ML

SANTISA

FARMACE

3306 21/03/2016

DIPIRONA SODICA FR GTS 10ML

NATULAB

MAXALGINA

3357 24/03/2016

DIPIRONA SODICA 500MG F/A 2ML

SANTISA

FARMACE

3354 24/03/2016

DIPIRONA SODICA FR GTS 10ML

NATULAB

MAXALGINA

3309 21/03/2016

DOBUTAMINA 250MG IV AMP 5ML

HIPOLABOR

TEUTO

3306 21/03/2016

DOBUTAMINA 250MG IV AMP 5ML

HIPOLABOR

TEUTO

3354 24/03/2016

FUROSEMIDA 40MG DIUREMIDA

HIPOLABOR

GEOLAB

3309 21/03/2016

FUROSEMIDA 40MG DIUREMIDA

HIPOLABOR

GEOLAB

3357 24/03/2016

FUROSEMIDA 20MG/ML INJ AMP 2ML

TEUTO

SANTISA

3306 21/03/2016

GLUCONATO DE CALCIO 10% FR 10ML

HIPOLABOR

ISOFARMA

3306 21/03/2016

GLUCONATO DE CALCIO 10% FR 10ML

HIPOLABOR

ISOFARMA

3354 24/03/2016

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG HIDROLE

PRATI

PHARLAB

3357 24/03/2016

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG HIDROLE

PRATI

PHARLAB

3309 21/03/2016

HIDROCORTISONA 100MG INJ

NOVAFARMA

UNIÃO QUÍMICO

3306 21/03/2016

HIDROCORTISONA 100MG INJ

NOVAFARMA

UNIÃO QUÍMICO

3354 24/03/2016

METFORMINA 850MG GLICEFOR

PRATI

GEOLAB

3357 24/03/2016

PRATI

GEOLAB

3309 21/03/2016

BELFAR

HIPOLABOR

3309 21/03/2016

ISOFARMA

HIPOLABOR

3357 24/03/2016

METFORMINA 850MG GLICEFOR
METOCLOPRAMIDA
10MG
NOVOSIL

COMP

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML

Descrição

Marca Contratada

Marca entregue

Nota Fiscal

Data da
Nota
Fiscal

METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML

ISOFARMA

HIPOLABOR

3309 21/03/2016

METRONIDAZOL 250MG COMP

PRATI

TEUTO

3357 24/03/2016

OMEPRAZOL 20MG COMP

MULTILAB

HIPOLABOR

3357 24/03/2016

OMEPRAZOL 20MG CPS

MULTILAB

OMENAX

3309 21/03/2016

OMEPRAZOL 40MG IV FA+DIL

BLAUSIEGEL

CRISTÁLIA

3306 21/03/2016

OMEPRAZOL 40MG IV FA+DIL

BLAUSIEGEL

CRISTÁLIA

3354 24/03/2016

OMEPRAZOL 40MG IV FA+DIL

BLAUSIEGEL

CRISTÁLIA

3301 18/03/2016

PROMETAZINA 25MG PAMERGAN

TEUTO

CRISTÁLIA

3357 24/03/2016

PROMETAZINA 25MG PAMERGAN

TEUTO

CRISTÁLIA

3309 21/03/2016

SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML

FRESENIUS

FARMACE

3306 21/03/2016

SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML

FRESENIUS

SANOBIOL

3306 21/03/2016

SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML

FRESENIUS

FARMACE

3354 24/03/2016

SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML

FRESENIUS

SANOBIOL

3354 24/03/2016

SORO GLICOSADO 5% SIST. FECHADO

FRESENIUS

FARMACE

3306 21/03/2016

SORO GLICOSADO 5% SIST. FECHADO

FRESENIUS

FARMACE

3354 24/03/2016

SORO GLICOSADO 5% SIST. FECHADO

FRESENIUS

FARMACE

3301 18/03/2016

SORO MANITOL 20% 250ML

FRESENIUS

FARMACE

3357 24/03/2016

SORO MANITOL 20% 250ML

FRESENIUS

FARMACE

3309 21/03/2016

VITAMINA C 0,5G 5ML HYVIT C
TEUTO
HYPOFARMA
Fonte: Notas Fiscais constantes nos processos de pagamentos da dispensa nº 02/2016.

3301 18/03/2016

Portanto, a dispensa de licitação nº 02/2016, a qual resultou na contratação da empresa
NNMED, apresentou irregularidades desde a sua origem, na justificativa para a dispensa,
prosseguindo com irregularidades na pesquisa de preços no mercado, e na execução do
contrato, desde o recebimento dos produtos aos processos de pagamentos das despesas.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
m
x
E
d
U
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/M
#

Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
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o
aliseC
n
/A
#

2.2.7. Irregularidades no Pregão Presencial nº 09/2016, realizado para aquisição de
medicamentos, gerando prejuízo potencial para a Administração Pública
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó, por meio do Pregão Presencial nº 09/2016, realizou a
contratação da empresa ANA MARIA TORRES – EPP (CNPJ: 00.554.520/0001-46), tendo
como objeto a aquisição de medicamentos excepcionais ou especializados da assistência
farmacêutica para os usuários carentes.

O Pregão foi fundamentado nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, e visava
atender necessidades da Saúde Pública Municipal de Piancó, utilizando recursos oriundos de
Programas Federais e Recursos Próprios.
O processo licitatório original foi entregue à equipe de fiscalização da CGU, durante o
período de campo, em atendimento à solicitação de fiscalização nº 201700741/002, de 21 de
março de 2017, quando, então, foi digitalizado pela equipe e devolvido à Prefeitura.
Na análise do presente processo de Pregão Presencial nº 09/2016, foram encontradas as
seguintes irregularidades:
A) Ausência de pesquisa de preços para definição dos preços base de referência da
licitação:
Não consta no Processo a pesquisa de preços de mercado para definição dos preços máximos
estimados a serem considerados na fase de análise das propostas. O parágrafo 2º do Art. 40
da Lei 8666/1993 determina a necessidade de orçamento estimado em planilhas de
quantitativos e preços unitários. Assim, a Prefeitura não observou a Lei de licitações, já que
se torna necessário que o órgão licitante possua estimativa prévia que permita verificar se os
preços propostos pelos licitantes são realizáveis, exequíveis e compatíveis com os preços
praticados no mercado local.
De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a ausência de pesquisa que represente
adequadamente os preços de mercado, além de constituir afronta à jurisprudência do próprio
Tribunal, pode render ensejo à contratação de serviços ou aquisição de bens por preços
superiores aos praticados pelo mercado, ferindo, assim, o princípio da economicidade,
conforme entendimento constante do Acordão TCU 1785/2013 – Plenário.
B) Irregularidade no Termo de Referência ao descrever os itens pelo nome comercial e
não pelo princípio ativo:
No documento de solicitação do Secretário de Saúde para a abertura de processo licitatório
(fls. 001 a 007), consta a relação dos medicamentos a serem licitados, porém, tal relação está
em desacordo com a Lei nº 9.787/1999, já que a discriminação da apresentação dos
medicamentos está insuficiente e o nome apresentado não é do princípio ativo, mas sim do
nome comercial. A situação se repete no Termo de Referência (fl. 023 a 029), constante no
Anexo I do Edital do Pregão.
“Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999
Art. 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as
prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único
de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira
(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).
(...)
"XVIII – Denominação Comum Brasileira (DCB) – denominação do
fármaco ou princípio farmacologicamente ativo aprovada pelo órgão
federal responsável pela vigilância sanitária:
XIX – Denominação Comum Internacional (DCI) – denominação do fármaco
ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização
Mundial de Saúde.”

Não foram encontradas no Processo do Pregão Presencial nº 09/2016 justificativas para a
adoção, no Termo de Referência, dos nomes comerciais dos medicamentos, fato que
configura a definição de marcas, já que, ao tratar um princípio ativo e sua apresentação pelo
nome comercial, na verdade está se considerando o laboratório específico de sua fabricação,
portanto, a marca do medicamento. Sobre o assunto, segue o que determina a Lei nº
8.666/1993:
“Lei nº 8.666/1993.
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
§ 7o Nas compras deverão ser observadas, ainda:
I - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca;”
O entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o tema, já assentado por meio de
vários Acórdãos e na Súmula nº 270, é que, na legislação de regência, a regra é a vedação à
indicação de marca, excepcionada apenas nos casos em que for tecnicamente justificável.
Seguem, ipsis literis, Acórdãos nesse sentido, bem como a referida Súmula da Egrégia
Corte:
“Súmula nº 270 do TCU
Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de
marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de
padronização e que haja prévia justificação.”
“Acórdão 2.383/2014-TCU-Plenário
O direcionamento da licitação mediante a descrição do objeto caracteriza-se pela
inserção, no instrumento convocatório, de características atípicas dos bens ou
serviços a serem adquiridos. 2. O órgão licitante deve identificar um conjunto
representativo de diversos modelos existentes no mercado que atendam
completamente as necessidades da Administração antes de elaborar as
especificações técnicas e a cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento do
certame para modelo específico e a caracterizar a realização de ampla pesquisa de
mercado.”
“Acórdão 113/2016-TCU-Plenário
9.2. com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, c/c art. 45,
caput, da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 15 (quinze) dias para que o
Departamento de Logística em Saúde do Ministério da Saúde adote as providências
necessárias no sentido de, exclusivamente em relação ao item 17 do pregão
eletrônico SRP 12/2015, anular o procedimento licitatório, a ata de registro de
preço e eventuais contratos, em razão de cláusula restritiva ao caráter competitivo
do certame, evidenciada pela indicação de marcas específicas sem a correspondente
justificativa técnica, contrariando os arts. 3º, caput e § 1º, 7º, § 5º, 15, § 7º, inciso I,
e 25, inciso I, da Lei 8.666/1993, o Enunciado 270 da Súmula de Jurisprudência do
TCU e a jurisprudência do TCU.”
C) Ausência, no processo, de comprovantes de retirada do edital do Pregão Presencial
pelas empresas interessadas:

Não consta, no processo, quaisquer comprovações de retirada do edital por parte das
empresas interessadas em participar do certame.
D) Não credenciamento de uma empresa por parte do pregoeiro, sem a justificativa
para o ato.
Na Ata de realização do Pregão (fls. 092 e 093), só houve o credenciamento da empresa
vencedora do certame, embora o pregoeiro tenha registrado o comparecimento de duas
empresas, conforme consta na Ata:
“Após analisar os documentos entregues para o credenciamento, observou-se o
pregoeiro que as duas empresas que compareceram para participar do certame
apresentaram seu credenciamento devidamente corretos, conforme exigência do
edital. O Pregoeiro registrou o credenciamento de apenas 01 (um) licitante, que foi
indicado acima.
(...)
Às 15h e 55mim o Pregoeiro encerrou a fase de análise das propostas, restando
ambas as empresas classificadas para a fase de lance, o licitante declinou-se do
direito da impossibilidade de reduzir o valor inicial apresentado em sua proposta
escrita”
Não foi apresentada justificativa por parte do pregoeiro para o não credenciamento da
empresa concorrente, como também não foram encontrados, no processo, os documentos
referentes ao credenciamento desta empresa, documentos estes considerados corretos pelo
próprio pregoeiro.
O texto constante na Ata demonstra confusão por parte do pregoeiro, que afirma ter
registrado o credenciamento de apenas um licitante e, em seguida, que “ambas as empresas”
restaram classificadas para a fase de lance.
Ainda, na Ata de realização do Pregão, consta em sua conclusão o seguinte texto, com a
consequente assinatura da licitante vencedora, demonstrando que, de fato, apenas um
licitante compareceu à esta fase da licitação:
Trecho constante na Ata de realização do Pregão Presencial nº 09/2016.

E) Definição de produtos de valor superior, devido à irregularidade no Termo de
Referência:

A falha existente no Termo de Referência, no caso a definição dos nomes comerciais dos
medicamentos, promoveu uma restrição injustificada das propostas apresentadas na fase de
lance, levando à contratação de produtos de valor superior e tornando a contratação
antieconômica, gerando prejuízo potencial aos cofres municipais.
Como forma de demonstrar o ocorrido, alguns itens do Termo de Referência servirão de
exemplo, tendo como fulcro a verificação de que, ao descrever o item pelo princípio ativo,
permite-se a oferta de variados medicamentos em diversas marcas diferentes, o que propicia
a contratação de produtos mais baratos, gerando economicidade na aquisição. Para tanto,
serão utilizados os preços da tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos
(CMED), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), divulgada para o mês de
fevereiro de 2016, época da apresentação da proposta por parte da empresa. A referida tabela
traz os preços máximos por princípio ativo para as compras públicas.
1) Medicamento LIPITOR – o Termo de referência trouxe o medicamento em duas
concentrações:
• item 155- Lipitor (PFIZER), na apresentação 10 mg - caixa com 30 cápsulas,
no preço contratado de R$ 3.380,00 (20 caixas), preço unitário por caixa de
R$ 169,00 e preço unitário por cápsula de R$ 5,63.
• item 215- Lipitor (PFIZER), na apresentação 20 mg - caixa com 30 cápsulas,
no preço contratado de R$ 2.600,00 (16 caixas), preço unitário por caixa de
R$ 162,50 e preço unitário por cápsula de R$ 5,41.
Ao consideramos o princípio ativo para o caso - a Atorvastatina Cálcica - e
utilizando-se da Tabela CMED, já informada, para verificação de outros produtos de
mesmo princípio ativo, temos:
Quadro – Comparação entre os valores de diversos medicamentos de princípio ativo
Atorvastatina Cálcica, considerando a tabela CMED.

ITEM

Princípio
ativo

Apresentação

Unid

Laboratório

PFIZER
PFIZER
EMS
GEOLAB

155

Atorvastatina
Cálcica

LEGRAND
PHARMA
LEGRAND
PHARMA
10
mg/caixa
com 30 cápsulas

cápsulas

MEDLEY
MEDLEY
TEUTO
TEUTO
SUPERA
FARMA
GERMED

Preço
máximo
do
produto
(conforme
Lista
CMED)
(R$)

Preço
Unitário
por
cápsula
(R$)

LIPITOR
ATORVASTATINA
CALCICA
LIPISTAT
ATORVASTATINA
CÁLCICA
LIPIGRAND

81,69
40,84

2,72
1,36

81,68
26,55

2,72
0,89

81,68

2,72

ATORVASTATINA
CÁLCICA

26,55

0,89

ATORVASTATINA
CÁLCICA
VOLUNTA
ATORVASTATINA
CÁLCICA
LIPTHAL

52,9

1,76

38,54
26,55

1,28
0,89

40,84

1,36

ATEROMA

38,65

1,29

ATORVASTATINA
CÁLCICA

53,09

1,77

PRODUTO
(conforme
CMED)

Lista

Valor
médio
Unitário
por
cápsula
(R$)

1,61

ITEM

Princípio
ativo

Apresentação

Unid

Laboratório

GERMED
PFIZER

ATORLESS
CITALOR

81,68
40,84

2,72
1,36

EMS

KOLEVAS

81,68

2,72

EMS

ATORVASTATINA
CÁLCICA

53,09

1,77

WYETH

ATORVASTATINA
CÁLCICA
ZARATOR

26,55

0,89

40,84

1,36

ATORVASTATINA
CALCICA
TORVILIP

26,55

0,89

26,55

0,89

LIPITOR
ATORVASTATINA
CALCICA
ATORVASTATINA
CÁLCICA
LIPIGRAND

100,19
40,84

3,34
1,36

26,55

0,89

143,12

4,77

ATORVASTATINA
CÁLCICA
ATORVASTATINA
CÁLCICA
VOLUNTA
ATORVASTATINA
CÁLCICA
LIPTHAL
ATEROMA
ATORVASTATINA
CÁLCICA
ATORLESS
CITALOR
LIPISTAT
KOLEVAS
ATORVASTATINA
CÁLCICA
ATORVASTATINA
CÁLCICA
ZARATOR
ATORVASTATINA
CALCICA
TORVILIP

26,55

0,89

51,71

1,72

38,54
26,55

1,28
0,89

40,84
38,65
93,02

1,36
1,29
3,10

143,12
40,84
143,12
143,12
93,02

4,77
1,36
4,77
4,77
3,10

26,55

0,89

40,84
26,55

1,36
0,89

26,55

4,77

SANDOZ
NOVA
QUIMICA
PFIZER
PFIZER
GEOLAB
LEGRAND
PHARMA
LEGRAND
PHARMA
MEDLEY
MEDLEY
TEUTO
Atorvastatina
Cálcica

20
mg/caixa
com 30 cápsulas

cápsulas

Preço
Unitário
por
cápsula
(R$)

PRODUTO
(conforme
CMED)

WYETH

215

Preço
máximo
do
produto
(conforme
Lista
CMED)
(R$)

TEUTO
SUPERA
GERMED
GERMED
PFIZER
EMS
EMS
EMS
WYETH
WYETH
SANDOZ
NOVA
QUIMICA

Lista

Valor
médio
Unitário
por
cápsula
(R$)

2,37

Fonte: Tabela CMED divulgada para o mês de fevereiro de 2016.

Cabe destacar a diferença verificada entre os valores contratados para a aquisição dos
medicamentos LIPITOR de 10mg e de 20mg e aqueles máximos permitidos, de acordo com
a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). A situação será abordada
em ponto específico neste relatório de fiscalização.
No caso apontado, torna-se importante observar que o laboratório PFIZER, responsável pela
produção do medicamento LIPITOR, também produz outros medicamentos de mesmo
princípio ativo, mas de valor mais baixo, os quais poderiam ter sido apresentados pelo
licitante caso o item fosse descrito pelo princípio ativo, o que comprova que, realizar a
licitação pelo nome comercial, ao restringir a quantidade de opções a serem apresentadas

pelos licitantes, possibilita a escolha de itens mais caros, gerando um prejuízo potencial para
a administração pública.
Calculando a superestimativa de preços, considerando, para tanto, apenas os casos do
princípio ativo Atorvastatina Cálcica de 10 e de 20 mg, percebe-se que a Prefeitura poderia
ter contratado os produtos por um preço de R$ 967,34 e R$ 1.048,21, respectivamente, ao
invés de R$ 3.380,00 e R$ 2.600,00. Isto levando-se em conta o valor máximo da tabela
CMED para o princípio ativo comercializado em diversas marcas diferentes. Os preços
foram obtidos por meio da multiplicação da média dos valores constantes na coluna “Preço
máximo do produto (conforme lista CMED)”, do quadro anterior, pela quantidade de caixas
constantes no Termo de Referência.
Portanto, uma superestimativa de R$ 2.412,66 (R$ 3.380,00 – 967,34) e de R$ 1.551,79 (R$
2.600,00 – R$ 1.048,21), considerando apenas 2 medicamentos constantes no Termo de
Referência, de um total de 231 medicamentos, demonstra a antieconomicidade causada pela
irregularidade em não realizar a licitação utilizando o princípio ativo.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.8. Aquisição de medicamentos no Pregão Presencial nº 09/2016 em valores
superiores aos estabelecidos pela CMED, acarretando sobrepreço dos itens
contratados.
Fato
Da análise dos preços dos medicamentos constantes na proposta da empresa e pactuados no
contrato, realizou-se batimento de informações e dos valores com o objetivo de verificar a
adequação dos preços em relação ao que determina a Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a responsável pelo registro de
medicamentos, o que garante a segurança, a eficácia e a qualidade do produto, e pela
regulação econômica de preços de medicamentos, o que desempenha por meio da Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Conforme consta no sítio eletrônico da
Anvisa (http://portal.anvisa.gov.br/cmed):
“A Anvisa monitora os preços dos medicamentos que estão no mercado e auxilia
tecnicamente no estabelecimento do preço de novos medicamentos. Uma de suas
atribuições é exercer a função de Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável por regular
o mercado e estabelecer critérios para a definição e o ajuste de preços.

Além disso, a Anvisa monitora o mercado dos produtos para a saúde e, no momento
da solicitação ou revalidação de registro, reúne informações econômicas de
algumas classes desses produtos.”
A Lei Federal nº 10.742/2003 trouxe normas para ajuste e determinação de preços de
medicamentos, a serem observadas pelas empresas produtoras de medicamentos, bem como
criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Os seus arts. 5º e 6º
determinam o que segue:
“Art. 5º – Fica criada a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), do
Conselho de Governo, que tem por objetivos a adoção, implementação e coordenação de
atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, voltados a
promover a assistência farmacêutica à população, por meio de mecanismos que estimulem a
oferta de medicamentos e a competitividade do setor.
(...)
Art. 6º – Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução dos objetivos a que
se
destina
esta
Lei:
I – definir diretrizes e procedimentos relativos à regulação econômica do mercado de
medicamentos;
II – estabelecer critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos;
III – definir, com clareza, os critérios para a fixação dos preços dos produtos novos e novas
apresentações de medicamentos, nos termos do artigo 7º;”

De acordo com a CMED, para as aquisições públicas de medicamentos, existem em vigor
dois tetos máximos de preços: o Preço Fábrica (PF) e o Preço Máximo de Venda ao
Governo (PMVG). São esses os preços máximos que devem ser observados, tanto pelos
vendedores, como pelos compradores, nas aquisições de medicamentos destinados ao
Sistema Único de Saúde – SUS (entes da Administração Pública direta e indireta da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios).
Antes de demonstrar a situação constatada, cabe trazer esses conceitos para melhor
compreensão da sistemática utilizada pela CMED:
•
•

•

Preço de Fábrica (PF) - é o teto de preço pelo qual um laboratório ou
distribuidor pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro;
Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) - regulamentado pela Resolução
nº. 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser
aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do
rol anexo ao Comunicado nº 6/2013 ou para atender ordem judicial. São esses
os preços máximos que devem ser observados, tanto pelos vendedores, como
pelos compradores, nas aquisições de medicamentos destinados ao Sistema
Único de Saúde – SUS (entes da Administração Pública direta e indireta da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios).
Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) - é o resultado da aplicação do
Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica (PF),
gerando a seguinte fórmula [PF* (1-CAP)].

Ainda, de acordo com a CMED, quanto ao teto máximo de preço a ser utilizado para
compras de medicamentos por entes governamentais:

“Utiliza-se o PF como referência quando a aquisição dos medicamentos não for determinada por
ordem judicial, e os medicamentos não se encontrarem relacionados no rol anexo ao Comunicado nº
6, de 2013, que regulamenta o artigo 4º da Resolução nº 3, de 2011. Já o PMVG, é utilizado como
referência quando a compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar
medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013.
O PMVG DEVERÁ SER, PORTANTO, UTILIZADO COMO REFERÊNCIA, OBRIGATORIAMENTE,
PARA TODOS OS PRODUTOS DESTACADOS PELA SIGLA **CAP**.
PARA AS DEMAIS APRESENTAÇÕES, O PMVG DEVERÁ SER UTILIZADO COMO REFERÊNCIA
SOMENTE EM COMPRAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
NOS DEMAIS CASOS, DEVERÁ SER UTILIZADO COMO REFERÊNCIA O PREÇO FÁBRICA –
PF.”

Em resumo, considera-se como referência para as compras públicas, em regra, o Preço de
Fábrica com a alíquota do ICMS do Estado comprador do medicamento, no caso da Paraíba
esta alíquota é de 18%.
Porém, se o medicamento constar no rol anexo ao Comunicado nº 6 de 2013 da CMED,
considerar-se-á o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), e a referência passa a ser o
PMVG com a alíquota do ICMS do Estado comprador, a não ser que o referido
medicamento seja isento de ICMS, conforme convênio do Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ) ou regulamentação de Laboratórios Oficiais, casos em que se deve
considerar o ICMS na alíquota de 0%.
Considerando que os preços constantes na tabela CMED são os preços máximos permitidos
para a aquisição de medicamentos, é possível concluir que qualquer contratação realizada
em valor acima do que consta nesta tabela configura-se em sobrepreço (prejuízo potencial),
ocorrendo superfaturamento (prejuízo efetivo) na medida em que os produtos forem sendo
pagos.
Neste ponto do relatório de fiscalização são tratadas as situações referentes ao processo de
contratação, por isso, constata-se o sobrepreço existente no contrato firmado entre a
Prefeitura e a empresa ANA MARIA TORRES – EPP. Em ponto específico será tratada a
questão dos pagamentos efetuados, portanto, do superfaturamento ocorrido no contrato.
Para a situação do Pregão Presencial nº 09/2016, foram constatados diversos itens com
valores pactuados entre a Prefeitura e a empresa ANA MARIA TORRES – EPP (CNPJ:
00.554.520/0001-46) acima da tabela CMED, divulgada para o mês de fevereiro de 2016,
época da apresentação da proposta por parte da empresa.
Primeiramente, demonstra-se o teto de referência para cada um dos itens da amostra:
Quadro – Teto de referência de preço para os itens na amostra analisada.
PRODUTO

Medicamentos
integrantes da
relação de descontos
(Rol anexo ao
Comunicado nº
06/2013 da CMED

Teto de referência e
alíquota do ICMS

ITEM
CAP

38
104
126
152
155
175
176
182
185
186
206
220
73
50
215
216
213
209
211
32
10
11
12
17
26

CONFAZ

PF 0%

JANUVIA 100mg

Não

Não

146,4

FLORAX SM ADULTO

Não

Não

18,82

COMBIRON FÓLICO

Não

Não

21,58

SINGULAIR BABY 4mg

Não

Não

128,09

LIPITOR 10mg

Sim

Sim

ARTOGLICO

Não

Não

121,99

ARTICO

Não

Não

108,96

DUO-TRAVATAN 5ml

Não

Não

161,01

RIVOTRIL 2mg

Não

Não

13,74

AMATO 100mg

Sim

Sim

Não

Não

110,49

Não

Não

146,19

LEUCOGEN comprimido Não

Não

89,15

PYLORIPAC IBP 30mg

Não

Não

104,95

LIPITOR 20mg

Sim

Sim

LUMIGAN 3ml

Não

Não

83,69

ISKEMIL 6mg

Não

Não

73,42

GANFORT 3ml

Não

Não

68,62

GYNOPAC PLUS 35g

Não

Não

61,6

COSOPT COLÍRIO 2%

Não

Não

78,07

UREADIN 20% CR

Não

Não

38,23

UREADIN 3% LOÇÃO

Não

Não

28,29

UTROGESTAN 200mg

Não

Não

34,26

VENOVAZ 450mg

Não

Não

44,65

NOEX 64 mg

Não
Não

Não
Não

33,93

Não

Não

Não

Não

ELIDEL 1%
GALVUS
50/100mg

PMVG
0%

81,69

65,37

MET

36

100,19

PANTOCAL 20 mg
35

46,59

PANTOCAL 40 mg
68

82,15

LEUCOGEN XAROPE
54

PF
18%

QUINOFLOX 500mg

70,26
Não

Sim

30,63

Fonte: Contrato nº 015/2016. Tabela CMED, divulgada para o mês de fevereiro de 2016 no sítio eletrônico
(http://portal.anvisa.gov.br/anos-anteriores)

No quadro a seguir, verificam-se as situações encontradas de sobrepreço:
Quadro – Análise de sobrepreço na amostra analisada.
ITEM

Descrição

Pregão Presencial nº 09/2016

Valores baseados na Tabela
CMED

Diferença entre o
valor Total
contratado e o
valor total de
referência CMED

Unid

38
104
126
152
155
175
176
182
185
186
206
220
73
50
215
216
213
209
211
32
10
11
12
17
26
36
35
68
54

Cx 28 CP
JANUVIA 100mg
FLORAX
SM Cx 5 Flac
ADULTO
COMBIRON
Cx 45 CP
FÓLICO
SINGULAIR BABY Cx
30
4mg
Sache
Cx 30 CP
LIPITOR 10mg
Cx
30
ARTOGLICO
Sache
Cx
30
ARTICO
Sache
DUO-TRAVATAN
Frasco
5ml
30 CP
RIVOTRIL 2mg
60 CP
AMATO 100mg
15 G
ELIDEL 1%
GALVUS
MET Cx 56 CP
50/100mg
Cx 20 CP
LEUCOGEN
PYLORIPAC
IBP Cx 28 CP
30mg
Cx 30 CP
LIPITOR 20mg
LUMIGAN colírio
Frasco
3ml
Cx 20 CP
ISKEMIL 6mg
GANFORT colírio
Frasco
3ml
GYNOPAC PLUS
BG
35g
COSOPT COLÍRIO
Frasco
2%
BG
UREADIN 20% CR
UREADIN
3%
Frasco
LOÇÃO
UTROGESTAN
Cx 14 CP
200mg
Cx 30 CP
VENOVAZ 450mg
Cx 100
NOEX 64 mg
Doses
Cx 28 CP
PANTOCAL 20 mg
Cx 28 CP
PANTOCAL 40 mg
LEUCOGEN
Frasco
XAROPE
QUINOFLOX
Cx 14 CP
500mg

Quantida
de
(Contrato
e aditivo)

Valor
Unitário
(R$)

Valor Total
contratado
(R$)

Valor Unitário
de Referência
(CMED) (R$)

(A)

Valor Total
de Referência
(CMED) (R$)

Sobrepreço
(Prejuízo
potencial)

(B)

(A – B)

15

200,00

3000,00

146,40

2196,00

804,00

75

32,00

2400,00

18,82

1411,50

988,50

50

28,00

1400,00

21,58

1079,00

321,00

15

174,00

2610,00

128,09

1921,35

688,65

25

169,00

4225,00

81,69

2042,25

2182,75

22,5

123,00

2767,50

121,99

2744,77

22,72

22,5

150,00

3375,00

108,96

2451,60

923,40

22,5

222,00

4995,00

161,01

3622,72

1372,28

125

19,00

2375,00

13,74

1717,50

657,50

25

134,00

3350,00

65,37

1634,25

1715,75

20

159,00

3180,00

110,49

2209,80

970,20

31,25

202,00

6312,50

146,19

4568,43

1744,06

15

123,00

1845,00

89,15

1337,25

507,75

56,25

145,00

8156,25

104,95

5903,43

2252,81

20

162,50

3250,00

100,19

2003,80

1246,20

20

115,00

2300,00

83,69

1673,80

626,20

20

100,00

2000,00

73,42

1468,40

531,60

25

93,00

2325,00

68,62

1715,50

609,50

20

81,00

1620,00

61,60

1232,00

388,00

25

107,00

2675,00

78,07

1951,75

723,25

20

46,00

920,00

38,23

764,60

155,40

20

60,00

1200,00

28,29

565,80

634,20

30

47,00

1410,00

34,26

1027,80

382,20

22

58,00

1276,00

44,65

982,30

293,70

30

46,00

1380,00

33,93

1017,90

362,10

16

63,00

1008,00

46,59

745,44

252,56

12

112,00

1344,00

82,15

985,80

358,20

20

97,00

1940,00

70,26

1405,20

534,80

30

51,00

1530,00

30,63

918,90

611,10

TOTAL

76169,25

53298,86

22860,39

Fonte: Contrato nº 015/2016. Tabela CMED, divulgada para o mês de fevereiro de 2016 no sítio eletrônico
(http://portal.anvisa.gov.br/anos-anteriores)

*memória de cálculo
Sobrepreço = (Valor contratado – Valor Total de Referência(CMED)

Vale salientar que, para verificar a existência de superestimativa nos preços do Pregão
Presencial nº 09/2016, estimado em R$ 350.000,00 para 231 itens de medicamentos, foram
analisados 29 deles, cujos preços se encontravam acima de R$ 900,00, correspondendo a

uma materialidade na amostra de 21,76% do total dos recursos estimados, ou seja, R$
76.169,25.
Comparando exclusivamente o efeito do sobrepreço na amostra analisada, percebe-se o grau
de prejuízo potencial causado aos cofres públicos. De um total de R$ 76.169,25, está
incluído um sobrepreço de R$ 22.860,39, o que representa 30% de recursos públicos gastos
em excesso, de forma antieconômica e irregular.
Ademais é importante frisar que os preços constantes na Tabela CMED são aqueles
considerados máximos pelos quais os medicamentos podem ser adquiridos, e que tais preços
não podem substituir a pesquisa de preço de mercado. Portanto, o fato de não ter havido a
definição por parte da Prefeitura dos preços estimados máximos, propiciou a
antieconomicidade da contratação. Sobre isso o TCU já se pronunciou no seguinte sentido:
“Acórdão TCU 3016/2012, de 8 de novembro de 2012:
com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e com fundamento no art.
15 da Lei 8.666/1993, determina ao Ministério da Saúde que alerte aos gestores públicos
estaduais e municipais, quanto à possibilidade de os preços fábrica registrados na Tabela
CMED estarem distorcidos, em patamares significativamente superiores aos praticados,
tanto nas compras governamentais, quanto nas vendas à rede privada, TORNANDO-SE
IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PRÉVIA À LICITAÇÃO,
E QUE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR PREÇOS ABAIXO DO PREÇOFÁBRICA REGISTRADO NÃO EXIME O GESTOR DE POSSÍVEIS SANÇÕES”.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.9. Pregão Presencial nº 09/2016 apresentando diversas
proporcionando um superfaturamento da ordem de R$ 12.083,89.

irregularidades,

Fato
Para verificação do superfaturamento, ou seja, do prejuízo efetivo causado pelas
irregularidades já apontadas no Pregão Presencial nº 09/2016, cuja empresa vencedora foi a
ANA MARIA TORRES - EPP (CNPJ: 00.554.520/0001-46), inicialmente se analisou os
processos de pagamento abaixo relacionados, os quais foram disponibilizados à equipe da
CGU em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201700741/002, de 21 de março de 2017:
Quadro – Relação dos Processos de pagamentos do Pregão nº 09/2016 disponibilizados
pela Prefeitura
Nº
do
empenho
2594

Data
do
empenho
14/06/2016

Nº da Nota
Fiscal
288

Data da Nota
Fiscal
14/06/2016

Data
da
Liquidação
14/06/2016

Data
do
Pagamento
25/07/2016

Nº
do
empenho
2595
3439
3633 - 001
3633 - 002
3633 - 003
4347
4907
5600
1211
1337
1884
1885

Data
do
empenho
14/06/2016
29/07/2016
09/08/2016
20/09/2016
27/09/2016
14/09/2016
26/10/2016
06/12/2016
22/03/2016
08/04/2016
07/05/2016
04/05/2016

Nº da Nota
Fiscal
289
293
294
294
294
296
300
305
277
274
283
280

Data da Nota
Fiscal
14/06/2016
29/07/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
14/09/2016
26/10/2016
06/12/2016
22/03/2016
08/04/2016
07/05/2016
04/05/2016

Data
da
Liquidação
14/06/2016
29/07/2016
04/08/2016
04/08/2016
04/08/2016
14/09/2016
26/10/2016
06/12/2016
22/03/2016
08/04/2016
07/05/2016
04/05/2016

Data
do
Pagamento
06/07/2016
30/09/2016
09/08/2016
20/09/2016
27/09/2016
14/10/2016
10/11/2016
30/12/2016
23/03/2016
08/04/2016
16/05/2016
15/06/2016

A análise foi realizada sobre os dados constantes das Notas Fiscais disponibilizadas,
levando-se em consideração a amostra selecionada e os valores de referência da lista CMED
para cada medicamento da referida amostra.
Para cada medicamento, contabilizou-se a quantidade de unidades constantes nas notas
fiscais, as quais foram pagas pela Prefeitura. A partir de então multiplicou-se a quantidade
encontrada pelo valor unitário constante no processo de contratação, obtendo o valor pago
total contratado. Desse valor, subtraiu-se o produto do valor máximo para o medicamento
constante na lista CMED, sendo este o valor de referência unitário, pela quantidade do
medicamento nas notas fiscais, sendo estes os valores máximos de aquisição de
medicamentos.
Portanto, a diferença obtida configura-se em superfaturamento (prejuízo efetivo), por já ter
ocorrido o desembolso financeiro acima dos valores máximos admitidos pela CMED.
O exemplo a seguir demonstra a metodologia utilizada:
JANUVIA 100mg (Fosfato de Sitagliptina)- foram adquiridas e pagas 10 unidades do
medicamento, o qual tinha valor unitário de R$ 200,00, logo o valor total para o item foi de
R$ 2000,00. Como o valor de referência unitário, de acordo com a lista CMED, do
medicamento é de R$ 146,40, multiplicou-se este valor pela quantidade paga (10), chegando
ao valor total de referência de R$ 1.464,00.
A diferença entre o valor total do contrato e o valor total de referência representa o valor do
Superfaturamento, no caso do JANUVIA 100mg, esse superfaturamento foi de R$ 563,00.
O quadro a seguir traz os casos da amostra e a definição do valor total superfaturado:
Quadro – Comparação dos valores pagos com os valores de referência CMED
Processos de Pagamento PP 09/2016
ITEM

PRODUTO CONTRATADO
(princípio ativo)

Quant
Quant Valor Unit
contratada paga Contratado
(com
e pago
aditivo)

Valor
Total
Pago
(A)

Referência CMED
Valor
Unit de
referência
(CMED)

Valor total
de
Referência
(CMED)
(B)

Diferença entre o
valor Total pago e
o valor total de
referência CMED
Superfaturamento
(prejuízo efetivo)
(A – B)

Processos de Pagamento PP 09/2016
ITEM

PRODUTO CONTRATADO
(princípio ativo)

Quant
Quant Valor Unit
contratada paga Contratado
(com
e pago
aditivo)

Valor
Total
Pago

Referência CMED
Valor
Unit de
referência
(CMED)

(A)
38
104
126
152
155
175
176

182
185
186
206
220
73
50
215
216
213
209
211
32
10
11
12
17
26
36
35
68
54

JANUVIA 100mg
(Fosfato de Sitagliptina)

15

10

FLORAX SM ADULTO

75

COMBIRON FÓLICO
SINGULAIR BABY 4mg
(Montelucaste)
LIPITOR 10mg
(Atorvastatina Cálcica)
ARTOGLICO
(Sulfato de Glicosamina)
ARTICO
(Sulfato de Condroitina; Sulfato de
Glicosamina)
DUO-TRAVATAN 5ml (Maleato De
Timolol)
RIVOTRIL 2mg
(Clonazepam)
AMATO 100mg
(Topiramato)
ELIDEL 1%
(Pimecrolimo)
GALVUS MET 50/100mg (Cloridrato de
Metformina; Vildagliptina)
LEUCOGEN
(Timomodulina)
PYLORIPAC
IBP
30mg
(Amoxicilina;Claritromicina;Lansoprazol)
LIPITOR 20mg
(Atorvastatina Cálcica)
LUMIGAN colírio 3ml
(Bimatoprosta)
ISKEMIL 6mg
(Mesilato de Diidroergocristina)
GANFORT colírio 3ml
(Bimatoprosta; Maleato de Timolol)
GYNOPAC PLUS 35g
(Secnidazol; Tinidazol; Tioconazol)
COSOPT COLÍRIO 2%
(Cloridrato de Dorzolamida; Timolol)
UREADIN 20% CR
(Uréia)
UREADIN 3% LOÇÃO
(Uréia)
UTROGESTAN 200mg
(Progesterona)
VENOVAZ 450mg
(Diosmina; Hesperidina)
NOEX 64 mg
(Budesonida)
PANTOCAL 20 mg
(Pantoprazol Sódico Sesqui-Hiidratado)
PANTOCAL 40 mg
(Pantoprazol Sódico Sesqui-Hiidratado)
LEUCOGEN XAROPE
(Timomodulina)
QUINOFLOX 500mg
(Cloridrato
de
Ciprofloxacino
Monoidratado)

50
15

8

25

5

22,5

12

22,5

18

Valor total
de
Referência
(CMED)
(B)

Diferença entre o
valor Total pago e
o valor total de
referência CMED
Superfaturamento
(prejuízo efetivo)
(A – B)

200,00

2000,00

146,40

1464,00

536,00

20

32,00

640,00

18,82

376,40

263,60

40

28,00

1120,00

21,58

863,20

256,80

174,00

1392,00

128,09

1024,72

367,28

169,00

845,00

81,69

408,45

436,55

123,00

1476,00

121,99

1463,88

12,12

150,00

2700,00

108,96

1961,28

738,72

222,00

3552,00

161,01

2576,16

975,84

19,00

456,00

13,74

329,76

126,24

134,00

402,00

65,37

196,11

205,89

159,00

2544,00

110,49

1767,84

776,16

202,00

4040,00

146,19

2923,80

1116,20

123,00

984,00

89,15

713,20

270,80

145,00

580,00

104,95

419,80

160,20

162,50

1462,50

100,19

901,71

560,79

115,00

2530,00

83,69

1841,18

688,82

100,00

1800,00

73,42

1321,56

478,44

93,00

2232,00

68,62

1646,88

585,12

81,00

1296,00

61,60

985,60

310,40

107,00

1605,00

78,07

1171,05

433,95

46,00

920,00

38,23

764,60

155,40

60,00

1200,00

28,29

565,80

634,20

47,00

1410,00

34,26

1027,80

382,20

58,00

986,00

44,65

759,05

226,95

46,00

1380,00

33,93

1017,90

362,10

63,00

1008,00

46,59

745,44

262,56

112,00

1344,00

82,15

985,80

358,20

97,00

1164,00

70,26

843,12

320,88

51,00

204,00

30,63

122,52

81,48

TOTAL

43272,50

31188,61

12083,89

22,5

16

125

24

25

3

20

16

31,25

20

15

8

56,25

4

20

9

20

22

20

18

25

24

20

16

25

15

20

20

20

20

30

30

22

17

30

30

16

16

12

12

20

12

30

4

Fonte: Processos de Pagamentos e Tabela CMED, divulgada para o mês de fevereiro de 2016 no sítio
eletrônico (http://portal.anvisa.gov.br/anos-anteriores)

Pode-se verificar, após as análises dos processos de pagamento, considerando a amostra
utilizada, que o valor total pago pela Prefeitura para os itens constantes na amostra foi de R$
43.272,50, porém, desse valor, houve um montante de R$ 12.083,89 de superfaturamento,
representando em torno de 28% de dano ao erário.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.10. Irregularidades no Processo de adesão à Ata de pesquisa de preços nº 02/2016,
proporcionando prejuízo potencial ao erário público.
Fato
Trata-se do processo de adesão à Ata de Registro de Preços, firmado pela Prefeitura de
Piancó-PB, com a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇAO E EXPORT. DE
MEDICAMENTOS LTDA, decorrente da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial
nº 35/2015, realizado pela Prefeitura de Baraúna/PB.
Na análise dos documentos constantes do processo, foram identificadas as seguintes
irregularidades que evidenciaram o favorecimento à empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO
IMPORTAÇAO E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA, pelas situações relatadas a
seguir:
A) Inconsistências relativas à Adesão à Ata de Registro de preço nº 35/2015, decorrente
do Pregão Presencial nº 35/2015 realizado pela Prefeitura de Baraúna/PB:
A primeira inconsistência diz respeito ao Ofício nº 29A/2016 (fl. 07), do Prefeito de Piancó
à época (gestão 2013-2016), sendo constatado que, desde 11/02/2016, foi solicitada, ao
Prefeito de Baraúna, autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 35/2015,
decorrente do Pregão Presencial nº 35/2015, tendo como objeto a aquisição de
medicamentos, no montante de R$ 777.275,70.
Entretanto, somente em 05/04/2016, o Secretário Municipal de Saúde à época emitiu o
Ofício nº 37/2016-GSMS (fls. 01 a 03), encaminhado ao Prefeito, por meio do qual solicita
autorização para realizar procedimento licitatório para aquisição de 56 itens de
medicamentos, conforme anexo ao ofício, denominado “Pedido da Medicação da Farmácia
Básica”.

Em resposta, o Prefeito de Baraúna/PB, somente autorizou a Adesão em 07/07/2016, ou
seja, 5 (cinco) meses depois do pedido, mediante Ofício Circular nº 051/2016, (fl. 08),
informando que a empresa NNMED DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇAO E EXPORT. DE
MEDICAMENTOS LTDA havia vencido os itens 1 a 206, no total de R$ 777.275,70.
Ocorre que, apesar de a autorização para que a Prefeitura de Piancó aderisse à Ata tenha
ocorrido em 07/07/2016, o contrato (fls. 080 a 083), firmado pela Prefeitura de Piancó e a
empresa NNMED, foi assinado em 07/04/2016.
Também se verificou que foram emitidas Notas fiscais e realizados atestos antes da data da
autorização, conforme quadro a seguir:
Quadro – Notas fiscais e Atestos
Empenho

3577

Data do
empenho

Valor do
empenho
(R$)

01/08/2016

33.711,74

TOTAL

33.711,74

Nº NFe

Data da
NFe

4385
4383

27/06/2016
23/06/2016

Valor NFe
1.395,00
25.332,74

Responsável
pelo Atesto

Data do
Atesto

J. R. G. da
S.(Secretário
de Saúde)

27/06/2016
23/06/2016

26.727,74

Fonte: Processos de Pagamento referente à Adesão à Ata de registro de Preços nº 02/2016

Ressalte-se que a referida Ata de Registro de Preços nº 35/2016, apresenta diferença
considerável nas quantidades e nas qualidades de medicamentos em relação ao solicitado
pelo Secretário por meio do Anexo do Ofício nº 37/2016-GSMS (fls. 01 a 03). Além disso,
apesar da intenção do Prefeito de Piancó-PB em adquirir medicamentos a partir de fevereiro
de 2016, as aquisições por ventura realizadas pela Prefeitura de Piancó estariam sem
respaldo licitatório.
B) Ausência de pesquisa de mercado que respaldasse os preços dos medicamentos
contratados, por meio de adesão a registro de preços:
Como já relatado, o processo iniciou-se pelo Ofício nº 37/2016-GSMS (fls. 01 a 03) do
Secretário Municipal de Saúde, J. R. G. da S. (CPF nº ***.895.484-**), emitido em
05/04/2016, e encaminhado ao Prefeito à época. Referido ofício tinha, em anexo, também
assinado pelo Secretário de Saúde, o Pedido da Medicação da Farmácia Básica, listando 56
itens de medicamentos, conforme figuras a seguir:

Pedido de medicação da Farmácia Básica em anexo ao Ofício nº 37/2016-GSMS.
Na mesma data, o Chefe de Gabinete, E. L. de C. J. (CPF nº ***.165.224-**), emitiu
Despacho (fl. 06), encaminhando a solicitação do Secretário de Saúde para “a Diretoria de
Licitação/CPL, para providências cabíveis”, porém, não consta no processo nenhum
comprovante de realização de pesquisa de preços de mercado, apesar de o Secretário de
Finanças, F. A. B. J. (CPF nº ***.385.684-**), ter emitido, em 07/04/2016, Despacho (fl.
05), informando a existência de dotação orçamentária.
Para que a pesquisa de preços seja comprovada, faz-se necessário obter ao menos 3 (três)
orçamentos de fornecedores distintos, consoante Acórdão nº 1547/2007 do TCU.
“Acórdão TCU nº 1547/2007 – Plenário
9.1.2. proceda, quando da realização de licitação, à consulta de preços correntes
no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do
sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV, da Lei
8.666/93, consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três
orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao
procedimento licitatório;”
Ressalte-se a existência de listas mensais de medicamentos emitidas pela CMED/ANVISA,
que devem balizar as compras públicas, em especial o preço máximo a ser adquirido,
contendo informações por princípio ativo, medicamento (laboratório produtor),
apresentação, e preços máximos a serem observados pelos gestores públicos, sob pena de
aquisição antieconômica, que resulta em improbidade administrativa e devolução de valores.

Analisando a lista com 56 itens de medicamentos contidos no Pedido da Medicação da
Farmácia Básica, e comparando com a Lista da CMED/ANVISA, verificou-se a
impossibilidade de a referida listagem ser utilizada para fins de pesquisa de preços de
mercado, apesar de ter sido emitido pelo Secretário de Saúde, tendo em vista que:
a) o medicamento “albendazol comprimido” possui mais de uma apresentação: “200 MG
COMP” e “400 MG COMP”, porém não foi especificado qual dosagem seria necessária para
a Secretaria de Saúde do município;
b) o medicamento “albendazol suspensão” possui mais de uma apresentação: “SUS 400MG
(VD AMB C/10ML)”, “40 MG/ML SUS OR CT FR VD AMB X 10 ML” e “80 MG/ML
SUS OR CT FR VD AMB X 15 ML”, e embalagens com volumes diferentes (de 10ml ou
15ml), porém, não foi especificado qual seria necessário para a Secretaria de Saúde do
município;
c) os medicamentos “amoxilina 500mg comp” e “amoxilina suspensão” não existem na
Lista da CMED, e sim “amoxicilina 500mg comp”, e “amoxicilina suspensão”, esta última
listou-se 4 apresentações: “100 MG/ML PO P/ SUSP OR CT FR VD AMB X 150 ML”,
“500 MG/5 ML PO SUS OR CT FR X 150 ML”, “125 MG/5 ML PO SUS OR CT FR VD
TRANS X 150 ML” e “50 MG/ML PO P/ SUSP OR CT FR VD AMB X 60 ML”, e
embalagens com volumes diferentes (de 100ml ou 60ml), porém, não foi especificado qual
seria necessário para a Secretaria de Saúde do município;
d) o medicamento “cefalexina suspensão” possui mais de uma apresentação: “100 MG/ML
SUS OR CT FR VD AMB X 100ML + SER DOSAD”, “25MG/ML PO SUSP OR CT FR
VD AMB X 60ML”, “50 MG/ML PO SUSP OR CT FR VD AMB X 60ML”, e embalagens
de volumes diferentes (de 100ml ou 60ml), porém, não foi especificado qual seria necessário
para a Secretaria de Saúde do município; e
e) o medicamento “ouvidonal gotas”, refere-se ao nome comercial, quando deveria conter o
princípio ativo “CLORANFENICOL; CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA”, indicando
direcionamento para marca e laboratório fabricante, por consequência;
Além desses medicamentos, analisados de forma exemplificativa, os medicamentos
“cetoconazol pomada”, “dexametasona creme”, “digoxina comp”, “dexclorfeniramina
comp”, “digoxina comp”, “ibuprofeno gotas”, “nistatina creme”, dentre os medicamentos
não citados, possuem mais de uma apresentação e/ou embalagens com volumes diferentes,
gerando alterações nos preços, o que demonstra ausência de especificação objetiva para que
se possa realizar pesquisa de preços de mercado.
Desse modo, conforme exemplos da insuficiência de dados da listagem para realização da
pesquisa ou do nome comercial, restou comprovado que não houve realização de pesquisa
de mercado.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
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2.2.11. Ausência de comprovação das despesas relativas à adesão à Ata de registro de
Preços nº 02/2016, no total de R$ 180.183,82, tendo como contratada a Empresa
NNMED.
Fato
Para a verificação da execução financeira do contrato celebrado entre a Prefeitura de Piancó
e a empresa NNMED, na adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2016, foram inicialmente
solicitados, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700741/002, de 21 de março de
2017, os processos de pagamento que respaldaram as despesas dos contratos de aquisição de
medicamentos.
A Prefeitura encaminhou o Ofício nº 56/2017, de 30 de março de 2017, por meio do qual
apresentou cópia digitalizada de alguns processos de pagamento solicitados.
Realizou-se, então, a reiteração do pedido, por meio da Solicitação de Fiscalização nº
201700741/005, de 04 de abril de 2017, no qual detalhou-se quais empenhos estavam
faltando com seus respectivos processos de pagamento.
Em resposta, a Prefeitura encaminhou o Ofício nº 61/2017, de 05 de abril de 2017, no qual
informa:
“Nesta oportunidade, a Prefeitura vem juntar parcialmente cópia dos processos de
pagamento conforme solicitado. Em face da ausência de transição já noticiada à
esta CGU dos processos listados, só foi encontrado o seguinte (Empenho 3633), os
empenhos 3399, 5170, 4566, 4680, 4175, 4781, 4782, 4669, 4667, 4671, 4668, 4670,
4672 não foram encontrados na Prefeitura, os empenhos 4292, 4293, 4294, 4665,
4666, 4673, 4900, 4783, 3822, 3824, 3825 foram anulados, conforme documentação
física.”
Em resumo, de 26 empenhos no montante de R$ 489.355,94, relativos às despesas da adesão
nº 02/2016, foram disponibilizados 3 empenhos, totalizando R$ 114.080,44, os quais estão
detalhados no quadro a seguir:
Quadro – Empenhos referentes à adesão nº 02/2016 apresentados pela Prefeitura
Empenho

3577

Data do
empenho

01/08/2016

Valor do
empenho
(R$)
33.711,74

3823

12/08/2016

70.906,40

4659

03/10/2016

9.462,30

TOTAL

114.080,44

Nº
NFe

Data da
NFe

4385
4383
4683

27/06/2016
23/06/2016
15/07/2016

1.395,00
25.332,74
6.984,00

4943
4944
4945
4947
4950
4951
5245

12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
02/09/2016

12.914,40
13.918,00
13.421,00
10.321,00
9.118,50
11.217,50
9.462,30

Valor NFe

Responsável
pelo Atesto

Data do
Atesto

J. R. G. da
S.
(Secretário
de Saúde)

27/06/2016
23/06/2016
15/07/2016

J. R. G. da
S.
(Secretário
de Saúde)
Sem
assinatura

Data do
Pagamento

12/08/2016
09/09/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
12/08/2016
02/09/2016 13/10/2016

Valor
Pago (R$)

104.622,14

9.462,30
114.080,44

Fonte: Anexos aos Ofícios 56/2017 e 61/2017.

Ressalte-se que os empenhos de nºs 3577 e 4659 foram emitidos em data posterior à emissão
das respectivas Notas Fiscais, contrariando o art. 60 da Lei nº 4.320/1964, segundo o qual é
vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Em complementação, a Prefeitura apresentou um documento denominado “Relatório de
anulação de empenhos”, referente ao período de 01/10/2016 a 31/12/2016, o qual contém
uma lista de 12 empenhos cancelados total ou parcialmente, os quais somados totalizam R$
195.092,48, conforme quadro a seguir:
Quadro – Relação de empenhos cancelados.
Data do
Valor do
Valor
observação
empenho
empenho
Cancelado
3822 12/08/2016
33.543,30
33.543,30
Cancelado Totalmente
3824 12/08/2016
12.983,00
12.983,00
Cancelado Totalmente
3825 12/08/2016
32.567,30
32.567,30
Cancelado Totalmente
4292 02/09/2016
9.462,30
9.462,30
Cancelado Totalmente
4293 02/09/2016
12.947,50
12.947,50
Cancelado Totalmente
4294 02/09/2016
4.330,80
4.330,80
Cancelado Totalmente
4665 03/10/2016
1.978,50
1.978,50
Cancelado Totalmente
4666 03/10/2016
9.639,00
9.639,00
Cancelado Totalmente
4672 03/10/2016
43.193,18
6.193,18
Cancelado Parcialmente
4673 03/10/2016
48.942,80
48.942,80
Cancelado Totalmente
4783 13/10/2016
18.971,00
18.971,00
Cancelado Totalmente
4900 25/10/2016
3.533,80
3.533,80
Cancelado Totalmente
TOTAL
232.092,48
195.092,48
Fonte: Relação de Anulações de Empenhos enviado pela Prefeitura.

Empenho

Não foram identificados Notas Fiscais ou pagamentos vinculados a estes empenhos.
Na sequência constam os empenhos que não foram apresentados, representando um
montante de R$ 143.183,82 em despesas não comprovadas por meios de processos de
pagamentos.
Quadro – Empenhos não apresentados pela Prefeitura
Data do
Valor do
observação
empenho
empenho
4175
01/09/2016
11.328,38
não disponível
4566
09/09/2016
4,00
não disponível
4667
03/10/2016
1.449,00
não disponível
4668
03/10/2016
9.524,50
não disponível
4669
03/10/2016
43,20
não disponível
4670
03/10/2016
12.544,88
não disponível
4671
03/10/2016
38.996,80
não disponível
4678
03/10/2016
24.039,30
não disponível
4680
03/10/2016
3.215,36
não disponível
4781
13/10/2016
20.933,00
não disponível
4782
13/10/2016
21.104,60
não disponível
TOTAL
143.183,82
Fonte: Fonte: Anexos aos Ofícios 56/2017 e 61/2017.
Empenho

Valor Pago
11.328,38
4,00
1.449,00
9.524,50
43,20
12.544,88
38.996,80
24.039,30
3.215,36
20.933,00
21.104,60
143.183,82

Também não foi apresentado o processo de pagamento referente ao empenho parcialmente
cancelado nº 4672, tendo sido pago o valor de R$ 37.000,00.

Portanto, conclui-se que, do total empenhado e pago referente aos medicamentos
supostamente adquiridos por meio da adesão à Ata nº 02/2016, não há comprovação, por
parte da Prefeitura, das despesas incorridas, de forma que surge a necessidade de
ressarcimento aos cofres públicos municipais destes valores pagos sem comprovação no
montante R$ 180.183,82.
ato
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’.
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2.2.12. Recebimento irregular de medicamentos em especificação diferente do
contratado por meio do Processo de dispensa de licitação nº 01/2017, cujo contrato foi
celebrado com a empresa A COSTA, no montante de R$ 112.331,68.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó, por meio da dispensa de licitação nº 001/2017, realizou a
contratação da empresa A COSTA Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos LTDA
– EPP (CNPJ: 02.977.363/0001-62), tendo como objeto a aquisição emergencial de
medicamentos destinados a atender as atividades da Secretaria de Saúde do Município.
A dispensa de licitação foi fundamentada no Inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993, o
qual remete às condições 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.
A justificativa da Prefeitura para a contratação sem licitação foi a seguinte:
“O município iniciou nova gestão sem período de transição, e ao assumir encontrou
muitas dificuldades em todos os setores da administração, encontrou a saúde
sucateada, unidades sem medicamento, Farmácia sem estoque. Existem no
município: USF, 01(um) SAMU, 07(sete) PSF, 01 (uma) Farmácia Básica, 03(três)
CAPS e a UPA. Considerando que estes medicamentos que são de extrema
necessidade para os pacientes que necessitam de atendimento junto a estes órgãos
de saúde do município, assim como consta no Decreto municipal de emergência n°
002/2017 de 02/01/2017 e para que a administração possa dar continuidade às suas
atividades no atendimento à população de maneira rápida e eficaz, faz necessária.
Os medicamentos são essenciais para manutenção da saúde dos pacientes sobre
pena de agravo de doença ou morte. Por isso é necessário para continuidade do
serviço de saúde.”

O Decreto municipal nº 002 (fls. 008 e 009), de 02 de janeiro de 2017, decreta situação de
emergência administrativa no Município de Piancó, sendo este o respaldo legal utilizado
pela Prefeitura para a caracterização da situação de emergência exigida pela Lei nº
8.666/1993.
O Contrato nº 01.005/2017 (fls. 099 a 102) foi assinado pelas partes em 13 de janeiro de
2017, tendo um valor de R$ 112.331,68 e um prazo máximo de vigência de 60 dias.
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700741/005, de 04 de abril de 2017, foi
solicitada documentação que comprovasse o recebimento (data, quantidade e responsável)
dos medicamentos existentes no almoxarifado da Secretaria de Saúde.
Em resposta, a Secretaria de Saúde apresentou o Ofício nº 61/2017, por meio do qual
forneceu processos de pagamentos referentes a medicamentos adquiridos em 2017 junto à
empresa A COSTA Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos LTDA – EPP (CNPJ:
02.977.363/0001-62). Segue relação de empenhos cujos processos de pagamentos foram
apresentados pelo gestor:
Quadro – Relação de empenhos cujos processos de pagamentos foram apresentados pela
Prefeitura.
Nº da
Nota de
Empenho
118
120
122
123
132
243

Data do
Empenho
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
01/02/2017
08/02/2017
03/03/2017

Nº da
Nota
Fiscal
30775
30706
30705
30707
30788
30918

Data da
Nota
Fiscal
06/02/2017
19/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
08/02/2017
03/03/2017

Data do
Atesto

Responsável
pelo Atesto

07/02/2017
20/01/2017
A. L. N.
20/01/2017
(Secretário
20/01/2017
de Saúde)
10/02/2017
04/03/2017
TOTAL
Fonte: Anexo ao Ofício nº 61/2017 – Resposta à SF nº 201700741/005.

Valor
Pago
(R$)
3.749,65
29.886,54
5.959,10
20.320,20
11.758,92
10.294,50
81.968,91

Data da
Transferência
Bancária
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
03/03/2017

Da análise dos referidos processos de pagamentos referentes aos valores relacionados no
quadro anterior, mais especificamente às Notas Fiscais apresentadas, e da relação de
medicamentos constantes no processo de contratação, com a respectiva descrição de cada
item e a definição de valores e de marcas a serem entregues por parte da empresa A COSTA
Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos LTDA, pode-se constatar diversas
irregularidades, as quais são relatadas a seguir:
A) Empenhos emitidos em data posterior à emissão das respectivas Notas Fiscais
Ressalte-se que os empenhos de nºs 120, 122 e 123 foram emitidos em data posterior à
emissão das respectivas Notas Fiscais, contrariando o art. art. 60 da Lei nº 4320/1964,
segundo o qual é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.
Também cabe informar que o Secretário de Saúde, A. L. N. (CPF nº ***.893.934-**),
responsável pela liquidação das despesas referentes ao contrato, atestou as notas em data
anterior à emissão dos empenhos.

B) Pagamento do empenho nº 243 antes de ter sido realizada a liquidação referente à
Nota Fiscal nº 30918. Indícios de que tal pagamento tenha ocorrido antes do
recebimento dos medicamentos faturados.
Verificou-se que a Prefeitura emitiu o empenho nº 243 em 03/03/2017, no montante de R$
10.294,50, e na mesma data a empresa A COSTA emitiu a Nota Fiscal nº 30918, cuja
autorização de uso pelo Fisco ocorreu às 11:06 horas do dia 03/03/2017 para a saída na Nota
do estabelecimento, como pode ser visualizado nas imagens a seguir:
Nota Fiscal 30918

Na Folha 2/2 da Nota Fiscal nº 30918, emitida pela empresa A COSTA, o Secretário de
Saúde procedeu à liquidação do empenho mediante atesto, em 04/03/2017, indicando ter
sido o responsável pelo recebimento dos medicamentos, conforme figura a seguir:
Atesto da Nota Fiscal 30918

Ocorre que o pagamento referente à Nota Fiscal nº 30918 foi realizado por meio de
transferência bancária da conta corrente nº 58049-X (FMS-PIANCO-FNS BLMAC) à conta

corrente da empresa A COSTA, tendo ocorrido antes das 13 horas do dia 03/03/2017, cujas
autorizações, por meio das assinaturas eletrônicas do Secretário de Finanças e do Secretário
de Saúde, procedeu-se em menos de duas horas da emissão da nota, conforme comprovado a
seguir:
Comprovante de transferência bancária.

Dessa forma, comprova-se que houve o pagamento da despesa no valor de R$ 10.294,50,
contrariando o art. 62 da Lei nº 4320/1964, o qual determina que o pagamento da despesa só
será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
C) Entrega de medicamentos de marcas diferentes das contratadas, gerando prejuízo
potencial aos cofres públicos pela entrega de produtos mais baratos que os
efetivamente contratados.
O quadro a seguir relaciona as marcas dos medicamentos as quais deveriam ser entregues,
de acordo com o contratado entre a Prefeitura de Piancó e a Empresa A COSTA,
comparando com aquelas que efetivamente foram entregues. Constata-se muitas situações de
entregas em marcas diferentes das contratadas:
Quadro – Comparação das marcas dos medicamentos contratados com os efetivamente
entregues no contrato nº 01.005/2017.
A COSTA ( Notas Fiscais
apresentadas)

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2017
item

Descrição

Fabricante (Marca) Marca entregue

2
9

ACIDO FOLICO 5MG C/500 COMP
AZITROMICINA 500MG C/300 COMP

TEUTO
PRATI

AFOLIC (NATULAB)
MEDQUÍMICA

13
17
19
20
21

BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS
CETOCONAZOL CREME C/30G
COMPLEXO B 100ML
COMPLEXO B C/50 DGS
DEXAMETASONA CREME 10G

TEUTO
TEUTO
NATULAB
NATULAB
HIPOLABOR

HIPOLABOR
SOBRAL
MEDQUÍMICA
MEDQUÍMICA
SANVAL

22

DEXAMETASONA ELIXIR C/120ML

HIPOLABOR

SANVAL

A COSTA ( Notas Fiscais
apresentadas)

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2017
item

Descrição

Fabricante (Marca) Marca entregue

23

DEXCLORFENIRAMINA 2MG C/500 COMP

PRATI

HYSTIN (GEOLAB)

25

DICLOFENACO
COMP

TEUTO

POLTAX (GEOLAB)

26

DIPIRONA 500MG C/500 COMP

TEUTO

PRATI

29
31
33
35
37

HIDROXIDO DE ALUMINIO
100ML
IBUPROFENO GOTAS 30ML
MEBENDAZOL SUSP C/30ML
METRONIDAZOL GEL BG 50G
METRONIDAZOL SUSP 100ML

NATULAB
GEOLAB
SOBRAL
PRATI
PRATI

HIDROTHEO (SOBRAL)
IBUPROTRAT (NATULAB)
HELMILAB (NATULAB)
TEUTO
TEUTO

38

NEOMIClNA + BACITRACINA POMADA C/10G SOBRAL

PRATI

40
44
46
47

NISTATINA CREME VAG C/60G
PARACETAMOL GTS 10ML
PREDNISONA 20MG C/500 COMP
PREDNISONA 5MG C/500 COMP

GREENPHARMA
SOBRAL
SANVAL
PREDCORT (VITAMEDIC)

48

PAMERGAN (CRISTÁLIA)

50

PROMETAZINA 25MG C/200 COMP
SANVAL
SULFAMETOXAZOL
+
TRIMETOPRIMA
C/500 COMP.
PRATI
SULFAMETOXAZOL
+
TRIMETOPRIMA
SUSP PED 50 ML
PRATI

51

SULFATO FERROSO 199,13MG C/500 COMP

PRATI

MASFEROL (NATULAB)

1
5
5

ATROPINA 0,25MG C/240 AMP 1ML
CEFTRIAXONA 1G AMP.
CEFTRIAXONA 1G AMP.

HIPOLABOR
BIOCHIMICO
BIOCHIMICO

PASMODEX (ISOFARMA)
TRIAXON (TEUTO)
CELLTRIAXON (CELLOFARM)

6

CIMETIDINA 150MG/ML INJ 2ML C/120

HIPOLABOR

TEUTO

7
9
12
13
14

ISOFARMA
HYPLEX (HYPOFARMA)
DICLOFARMA (FARMACE)
TEUTO
UNIÃO QUÍMICA

16
17
19

CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP. 10ML
SAMTEC
COMPLEXO B INJ C/100 AMP 2ML
HIPOLABOR
DICLOFENACO SODICO 75MG C/100 AMP
HIPOLABOR
DIPIRONA 1G 2ML C/120 AMP
HIPOLABOR
DOPAMINA 50MG C/50 AMP.
HIPOLABOR
HIDRALAZINA 20MG/ML SOL INJ C/50 AMP
1ML
UNIÃO QUÍMICA
HIDROCORTISONA 500MG
UNIÃO QUÍMICA
MIDAZOLAM 5MG/ML C/5 AMP 3ML
HIPOLABOR

20

OMEPRAZOL 40MG INJ. C/25 AMP

HIPOLABOR

CRISTÁLIA

21

ONDANSETRONA 4MG C/50 AMP.

HIPOLABOR

HYPOFARMA

22

SOLUÇÃO DE GLICO - FISIOLÓGICO C/500ML FRESENIUS

FARMACE

23

SOLUCAO DE GLICOSE A 5% C/500ML

FRESENIUS

FARMACE

1
2

ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP
ALPRAZOLAM 1MG C/30 COMP

E.M.S.
E.M.S.

ZYDUS
NEOQUÍMICA

3

BIPERIDENO 2MG C 200 COMP

CRISTALIA

PROPARK (UNIÃO QUÍMICA)

3
9
11
12

BIPERIDENO 2MG C 200 COMP
CLONAZEPAM 2MG C/480 COMP
DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP
FENOBARBITAL 100MG C/200 COMP

CRISTALIA
CRISTALIA
UNIÃO QUÍMICA
UNIÃO QUÍMICA

CINETOL (CRISTÁLIA)
ZILEPAM (GEOLAB)
SANTIAZEPAN (SANTISA)
FENOCRIS (CRISTÁLIA)

49

POTASSICO

50MG

C/500

COMPOSTO

PRATI
PRATI
PRATI
PRATI

BACTRISAN (SANVAL)
BACTRISAN (SANVAL)

NEPRESOL (CRISTÁLIA)
ANDROCORTIL (TEUTO)
UNIÃO QUÍMICA

Fontes: Notas Fiscais constantes dos Processos de Pagamentos do Contrato nº 01.005/2017.

D) Medicamentos encontrados em estoque com lotes diferentes dos especificados nas
Notas Fiscais
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700741/004, de 22 de março de 2017,
buscou-se informações sobre o local ou locais no município onde seriam armazenados os
medicamentos e materiais adquiridos.
Em resposta, a Prefeitura encaminhou o Ofício nº 58/2017, de 30 de março de 2017,
informando que os locais de armazenamento seriam:
a) Imóvel localizado na rua Francisco Passos da Silva, sn, Centro, Piancó-PB,
b) Sala na Secretaria de Saúde do município, localizada na rua Antônio Lopes da
Silva, s/n, Centro, Piancó-PB.
Foram, então, realizadas inspeções in loco aos locais indicados (dia 10/04/2017), sendo
verificados, também, os medicamentos existentes na farmácia da UPA.
Constatou-se a existência de medicamentos em estoque provenientes de lotes divergentes
dos especificados nas Notas Fiscais apresentadas pela empresa A COSTA. Segue quadro
demonstrando alguns casos encontrados e registro fotográfico realizado nos locais
inspecionados:
Quadro – Medicamentos com lotes divergentes dos especificados nas Notas Fiscais.
Medicamento
OMEPRAZOL 20mg C/560 COMP.

Lote na Nota Fiscal
16G06C

Lote encontrado in loco
17A708

33646S
19458

33956S
19459

AU306
28882304

AU654
28882263

CAPTOPRIL 25 mg
BRONQTRAT infantil- CLORIDRATO
DE AMBROXOL 100 ml
PREDNISONA 20 mg
CEFALEXINA 250MG SUSP 60ML

BENZOILMETRONIDAZOL
40mg/ml
2298038
2298037
100 ml
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO
16I23P
16I28P
500 mg
CETOCONAZOL 200 mg
16H767
16J69F
Fonte: Notas Fiscais emitidas pela empresa A COSTA. Inspeção nos locais de armazenamento.
Exemplos de Lotes divergentes das Notas Fiscais

Fotos: medicamentos em estoque na secretaria de saúde do município, em 10/04/2017.

E) A empresa A COSTA apresentou na proposta, cobrou e a Prefeitura pagou preços
diferentes para medicamentos iguais gerando um superfaturamento de R$ 1.469,00.
O Termo de referência do processo de dispensa nº 01/2017 (fls. 001 a 005) trouxe em
duplicidade os medicamentos Benzilpenicilina Benzantina de 600.000 UI (item 12- Lote I:
Farmácia Básica e item 3- Lote II: Medicamentos injetáveis) e Benzilpenicilina Benzantina
de 1.200.000 UI (item 11- Lote I: Farmácia Básica e item 2- Lote II: Medicamentos
injetáveis).
Embora os itens acima descritos representem os mesmos medicamentos (item 12Benzilpenicilina Benzantina de 600.000 UI = item 3- Benzilpenicilina Benzantina de
600.000 UI) (item 11- Benzilpenicilina Benzantina de 1.200.000 UI = item 2Benzilpenicilina Benzantina de 1.200.000 UI), a empresa A COSTA na pesquisa de preço
informou valores diferentes para cada item do processo, conforme observa-se a seguir:

Fonte: Processo de dispensa de licitação nº 01/2017.

Durante a execução do contrato foram entregues pela empresa A COSTA, e pagos pela
Prefeitura, quantidades do medicamento benzilpenicilina benzatina nas concentrações de
600.000 UI e de 1.200.000 UI, em valores diferentes, como constava incorretamente na
pesquisa de preços da empresa. Ocorre que não há justificativa, por parte da empresa, nem
por parte da Prefeitura, que dê respaldo à diferença de preços para medicamentos iguais.
Portanto, tal diferença de preços documentada no processo de contratação configura
sobrepreço, e seu pagamento por parte da Prefeitura caracteriza o superfaturamento.
A tabela a seguir demonstra as quantidades dos medicamentos e os valores que foram
contratados, comparando com as quantidades que foram faturadas e entregues durante a
execução do contrato:
Quadro – Demonstrativo de valores para o medicamento benzilpenicilina benzantina.
Processo de Contratação nº 01/2017

Item

11

Descrição

BENZILPENICILINA
BENZATINA
1.200.000UI

2

BENZILPENICILINA
BENZATINA
600.000UI
BENZILPENICILINA
BENZATINA
1.200.000UI

3

BENZILPENICILINA
BENZATINA
600.000UI

12

QTDE

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

TEUTO

200

10,08

2016,00

TEUTO

200

8,72

TEUTO

1000

TEUTO

400

Fabricante

A COSTA ( Notas Fiscais)

QTDE

VALOR
TOTAL
(R$)

BEPEBEN
(TEUTO)

250

2520,00

1744,00

BEPEBEN
(TEUTO)

200

1744,00

7,10

7100,00

BEPEBEN
(TEUTO)

500

3550,00

5,10

2040,00

BEPEBEN
(TEUTO)

200

1020,00

Marca
entregue

Fonte: Processo da Dispensa de Licitação nº 01/2017. Notas Fiscais apresentadas pela empresa A COSTA.

Vale salientar que o item 11 - BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI, de valor
R$ 10,08, definido no termo de referência para 200 unidades, foi faturado em 250 unidades.
Para definição do valor do superfaturamento, considerou-se os menores valores da pesquisa
de preço para cada concentração do medicamento, ou seja, R$ 5,10 para a benzilpenicilina

benzatina 600.000 UI e R$ 7,10 para a benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI. A partir
disso, calculou-se a diferença entre os valores maiores (R$ 8,72 e R$ 10,08,
respectivamente) e estes valores menores de referência (R$ 5,10 e R$ 7,10), multiplicando o
resultado pelas quantidades pagas no valor maior (200 e 250, respectivamente). O resultado
dos dois tipos de medicamentos somados representou um superfaturamento de R$ 1.469,00.
*memória de cálculo:
a) Superfaturamento 1 = (Valor unitário item 11 - valor unitário item 2) x quantidade entregue do item 11
b) Superfaturamento 2 = (Valor unitário item 12 – valor unitário item 3) x quantidade entregue do item 12
c) Superfaturamento Total = Superfaturamento 1 + Superfaturamento 2.

F) Medicamentos faturados sem constar no termo de referência da dispensa nº
01/2017.
Os medicamentos a seguir não constavam no Termo de Referência do processo de dispensa
de licitação nº 01/2017, tendo sido faturados pela empresa e pagos pela Prefeitura sem
suporte contratual:
Quadro – Medicamentos adquiridos sem suporte contratual.
Descrição
ESKAVIT
(FITOMENADIONA
10MG/ML C/50 AMPOLAS 1 ML)
SANTIDOR (DIPIRONA MONOHIDRATADA 1G 2ML C/100
AMP)

Laboratório

Valor
Unitário
(R$)

Quantidade
na
Nota
Fiscal

Notas de
Empenho

Hipolabor

111,00

7

123 e 243

777,00

SANTISA

174,00

4

243

696,00

TOTAL

Valor
total
faturado (R$)

1473,00

Fonte: Processo da Dispensa de Licitação nº 01/2017. Notas Fiscais apresentadas pela empresa A COSTA.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/nº, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação:
A) Empenhos emitidos em data posterior à emissão das respectivas Notas Fiscais
“Nesse viés, cumpre observar que as Notas de Empenhos foram emitidas de forma
regular, sendo que em virtude de inconsistências com o reconhecimento e validade das
despesas de outros credores, as Notas tiveram o bloqueio realizado pelo sistema da
Publicsoft.
Destarte, quando a administração percebeu o equívoco, por considerar a plena
validade e licitude dos produtos adquiridos, no processo de reconhecimento de despesa
procedeu com a emissão de novas Notas de Empenhos, sendo que estas foram realizadas,
em espaço de tempo mínimo, mas, realmente, posterior a emissão das Notas Fiscais.

Tal equívoco foi decorrente da inexperiência da equipe que alimentava o sistema,
sendo que ao invés de buscar recuperar no sistema as Notas que tinham sido inicialmente
alimentadas no sistema, procederam com comando diverso, acarretando a situação
verificada pela Auditoria.
Porém, cumpre esclarecer que o pagamento pela aquisição de materiais da saúde ou
de qualquer Secretaria tem previsão na Lei nº 4.320/64, que dispõe sobre as três fases da
expedição da nota de empenho, emissão, liquidação e pagamento.
Com efeito, a Lei 4.320/64, nos arts. 58, 62 e 63, assim dispõe:
Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não
de implemento de condição.
Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado
após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito
adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios
do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços
prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço.
Destarte, em face ao regramento legal acima mencionado, tem-se que após o
empenho há que ser procedida a liquidação da despesa, que se efetiva mediante a
comprovação da entrega do produto pelo credor.
No presente caso, todo o processo foi observado, mas por falha involuntária ocorreu
o equívoco mencionado, que, repita-se, pelo intervalo mínimo de tempo, denota-se que o
erro foi plenamente sanado, inexistindo qualquer prejuízo a Administração.

EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou
evidenciada a falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual
administração.”
B) Pagamento do empenho nº 243 antes de ter sido realizada a liquidação referente à
Nota Fiscal nº 30918. Indícios de que tal pagamento tenha ocorrido antes do
recebimento dos medicamentos faturados.
“Em que pese a análise realizada pela Auditora de que, supostamente, teria ocorrido
uma inversão no processo de liquidação de despesa conforme observado acima em
consonância com os 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, o pagamento efetivamente realizado
somente foi procedido após a apresentação do ATESTE pelo responsável pelo
reconhecimento da despesa.
É que o Secretário de Saúde, ao perceber inconsistências na relação dos itens do
documento inicialmente apresentado pelo funcionário da empresa fornecedora informou
que não poderia receber os produtos na forma que constava no aludido meio documental.
Destarte, solicitou ao funcionário da empresa que estava com a mercadoria em
frente a Secretaria de Saúde para ser entregue, que antes, mantivesse contato com o setor
competente interno para ser regularizada a situação para buscar a adequada conformidade
com os itens existentes, onde deveria emitir uma Nota Fiscal apenas com os produtos que
estariam por ser entregues em plena regularidade, inclusive tal envio do documento fiscal
poderia ser por meio eletrônico, diretamente ao dito funcionário em substituição ao
documento anterior.
Assim, após ter sido regularizada a situação, o Secretário conferiu a mercadoria e
apôs seu Ateste, sendo que em seguida a Secretaria de Finanças procedeu o pagamento
dos valores daquele e de outras Notas, em datas anteriores, cuja adimplência seria
processada.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
C) Entrega de medicamentos de marcas diferentes das contratadas, gerando prejuízo
potencial aos cofres públicos pela entrega de produtos mais baratos que os
efetivamente contratados.
“Após a apresentação do Relatório a administração municipal adotou providências
para NOTIFICAR a empresa para proceder a correção/adequação dos itens que foram
objeto de substituição em conformidade com que consta no Relatório.

Foi determinada uma criteriosa busca no ESTOQUE para verificar quais dos
medicamentos ainda não teriam sido dispensados para viabilizar a permuta, inclusive para
se gerar um Nota Fiscal de Entrada de mercadoria na devolução dos itens e substituição
aqueles que efetivamente foram adquiridos.
Se for significativo o número de medicamentos já dispensados, será procedida uma
compensação de valores monetários de forma a proceder um reequilíbrio financeiro
entre a Administração e a empresa.

EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
D) Medicamentos encontrados em estoque com lotes diferentes dos especificados nas
Notas Fiscais
“Após a apresentação do Relatório a administração municipal adotou providências
para NOTIFICAR a empresa para proceder a correção/adequação dos itens que foram
objeto de substituição em conformidade com que consta no Relatório.
Foi determinada uma criteriosa busca no ESTOQUE para verificar quais dos
medicamentos ainda não teriam sido dispensados para viabilizar a permuta, inclusive para
se gerar um Nota Fiscal de Entrada de mercadoria na devolução dos itens e substituição
aqueles que efetivamente foram adquiridos.
Se for significativo o número de medicamentos já dispensados, será procedida uma
compensação de valores monetários de forma a proceder um reequilíbrio financeiro
entre a Administração e a empresa.

EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
E) A empresa A COSTA apresentou na proposta, cobrou e a Prefeitura pagou preços
diferentes para medicamentos iguais gerando um superfaturamento de R$ 1.469,00.
“Após a apresentação do Relatório a administração municipal adotou providências
para NOTIFICAR a empresa para proceder a correção/adequação dos itens que foram
objeto de substituição em conformidade com que consta no Relatório.
Assim, como existiam outros itens a serem considerados, optou-se por realizar uma
NOTIFICAÇÃO ÚNICA de todos os itens necessários a correção dos dados.
Destarte, além do valor a maior recebido pela empresa, conforme detectado pelo
Relatório da CGU, a Administração está ultimando os atos para verificar os outros itens a

acrescer no campo financeiro para fins de ressarcimento integral, porquanto os produtos,
como constam nos itens anteriores, que não tiverem como ser substituídos, será
apresentado um valor econômico da diferença para fins de ressarcimento do erário.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou
evidenciada a falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual
administração.”
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Análise do Controle Interno
Após o recebimento da manifestação da Prefeitura de Piancó frente à constatação de
irregularidades encontradas no Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2017, tecemos os
seguintes comentários:
A) Empenhos emitidos em data posterior à emissão das respectivas Notas Fiscais
Em que pese a Prefeitura ter alegado que a situação constatada fora causada devido a
equívoco da equipe responsável pela alimentação do Sistema, não foram apresentados
documentos adicionais que pudessem dar respaldo à gestão quanto a ausência de
participação no ocorrido ou mesmo demonstrar a tempestividade de sua correção. O fato é
que empenhos foram emitidos em data posterior à emissão das respectivas Notas Fiscais, em
desacordo com a Lei nº 4.320/64, e a Prefeitura, embora tenha alegado conhecimento da
irregularidade, não se respaldou documentalmente.
B) Pagamento do empenho nº 243 antes de ter sido realizada a liquidação referente à
Nota Fiscal nº 30918. Indícios de que tal pagamento tenha ocorrido antes do
recebimento dos medicamentos faturados.
Na manifestação da Prefeitura sobre esta irregularidade alegou-se que “o pagamento
efetivamente realizado somente foi procedido após a apresentação do ATESTE pelo
responsável pelo reconhecimento da despesa”, contudo, de acordo com o já apresentado no
campo “fato”, esta informação não é verdadeira, pois a data do pagamento é anterior à data
do ateste da despesa.
O Pagamento ocorreu no dia 03/03/2017, conforme comprovante de transferência bancária a
seguir:
Comprovante de transferência bancária.

E o ateste foi realizado apenas no dia seguinte, 04/03/2017:
Atesto da Nota Fiscal nº 30918

Portanto, a manifestação da Prefeitura sobre esta irregularidade não se sustenta,
considerando as evidências já apresentadas.
C) Entrega de medicamentos de marcas diferentes das contratadas, gerando prejuízo
potencial aos cofres públicos pela entrega de produtos mais baratos que os
efetivamente contratados.
A Prefeitura informou as providências que já adotou e as que adotará para a correção da
irregularidade apontada na fiscalização, contudo, não apresentou documentos adicionais que
comprovem tais ações.

D) Medicamentos encontrados em estoque com lotes diferentes dos especificados nas
Notas Fiscais
A Prefeitura informou as providências que já adotou e as que adotará para a correção da
irregularidade apontada na fiscalização, contudo, não apresentou documentos adicionais que
comprovem tais ações.
E) A empresa A COSTA apresentou na proposta, cobrou e a Prefeitura pagou preços
diferentes para medicamentos iguais gerando um superfaturamento de R$ 1.469,00.
A Prefeitura informou as providências que já adotou e as que adotará para a correção da
irregularidade apontada na fiscalização, contudo, não apresentou documentos adicionais que
comprovem tais ações.
F) Medicamentos faturados sem constar no termo de referência da dispensa nº
01/2017.
A Prefeitura não se manifestou sobre esta irregularidade apontada.
Portanto, o conjunto de informações apresentadas pelo Gestor não foi suficiente para elidir
as falhas apontadas. Nessa esteira, a constatação de existência de irregularidades no processo
de dispensa de licitação nº 01/2017 e na execução do contrato dele decorrente permanece em
sua íntegra.
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2.2.13. Pregão Presencial nº 07/2017 apresentando irregularidade na definição do preço
máximo estimado para a licitação e ausência de itens no Edital.
Fato
A Prefeitura Municipal de Piancó, por meio do Pregão Presencial nº 07/2017, realizou a
contratação da empresa A COSTA Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos LTDA
– EPP (CNPJ: 02.977.363/0001-62), tendo como objeto a aquisição parcelada de
medicamentos diversos, destinados às demais atividades dos programas da Secretaria de
Saúde do município.
O processo licitatório original foi entregue à equipe de fiscalização da CGU, durante o
período de campo, em atendimento à solicitação de fiscalização nº 201700741/002, de 21 de
março de 2017, quando, então, foi digitalizado pela equipe e devolvido à Prefeitura.
Após a análise do referido processo foram constatadas as situações que seguem:
A) Inconsistências encontradas no Edital do Pregão (fls. 051 a 072).

Em análise ao Edital do Pregão nº 07/2017, foram identificadas inconsistências, como a falta
de itens, no caso aqueles relativos à definição dos prazos para apresentação e demais
informações referentes à amostra.
O Edital passa do item 6.2, subitem i) diretamente para o item 7.1, subitem c), demonstrando
haver falta da descrição do tópico 7, do item 7.1 e dos subitens a) e b), conforme imagens a
seguir:

Ausência do item 7.1 e de subitens a) e b) no Edital do Pregão nº 07/2017

Em continuação, percebe-se que o subitem “e” faz remissão ao item 2.5 do Edital, a qual
deveria informar qual o tempo hábil para a apresentação da amostra.
Ocorre que o item 2.5 não consta no Edital, conforme visualiza-se a seguir:

Ausência do item 2.5 no Edital do Pregão nº 07/2017.

B)

Não foram acostados ao processo os comprovantes dos orçamentos supostamente
preenchidos pelas empresas.

Em que pese haver no processo um documento intitulado “Mapa Consulta de Preço” (fls.
018 a 043), o qual supostamente reúne os valores cotados por três empresas para os itens a
serem licitados, não foram identificados no processo os orçamentos preenchidos pelas três
empresas, os quais deveriam conter carimbo com CNPJ e assinaturas que identificassem os
responsáveis por cada empresa.
As empresas constantes no Mapa apresentado são as seguintes:
Quadro – Empresas supostamente consultadas na pesquisa de preços do Pregão nº 07/2017.
Empresa
CNPJ
A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS 02.977.362/0001-62
FARMACÊUTICOS LTDA
FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS 08.160.290/0001-42
FARMACÊUTICOS,
MÉDICOS
E
HOSPITALARES LTDA
NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO 15.218.561/0001-39
DE MEDICAMENTOS LTDA
Fonte: Processo do Pregão Presencial nº 07/2017.

É importante frisar que, no documento “Mapa Consulta de Preço”, referido anteriormente,
não consta a assinatura do servidor responsável pela consulta junto às três empresas
supostamente consultadas.
C) Padronização entre os valores encontrados no Mapa consulta de preços entre os
valores relativos à possível oferta de preços das empresas A COSTA,
FARMAGUEDES e NNMED.

Ao se calcular a diferença unitária de preços das 3 empresas, detectou-se, no Mapa,
padronização entre os preços relacionados à empresa A COSTA (vencedora da licitação), e
aqueles relacionados à empresa FARMAGUEDES, mediante acréscimo de 6% em 27 itens,
7% em 190 itens e de 8% em 19 itens, totalizando 236 itens padronizados dos 307 presentes
no termo de referência, ou seja, aproximadamente 76,87% dos itens;
Da mesma forma, com relação aos preços unitários relativos à empresa NNMED, também
foi identificada, no Mapa, padronização entre os preços relacionados à empresa A COSTA
(vencedor da licitação), mediante acréscimo de 4% em 64 itens, 5% em 43 itens, 6% em 17
itens, 7% em 22 itens, 8% em 13 itens, totalizando 163 itens padronizados dos 307 presentes
no termo de referência, ou seja, aproximadamente 53,09% dos itens;
Quando realizada a comparação simultânea entre os preços das três empresas, constata-se
que, tomando por base os preços da empresa A COSTA, houve acréscimos simultâneos de
4% e 7% em 55 itens, 5% e 7% em 41 itens, 6% e 7% em 14 itens e 7% e 7% em 18 itens,
nos preços relacionados às empresas NNMED e FARMAGUEDES, respectivamente.
O quadro a seguir, demonstra as situações constatadas:
Quadro – Demonstração das diferenças percentuais entre os preços apresentados por itens
por cada empresa.

Item

A COSTA FARMAGUEDES

Diferença
Diferença unitária
percentual
entre
entre
preços
NNMED
preços
FARMAGUEDES/
FARMAGUEDES/
A COSTA
A COSTA

Diferença
unitária entre
preços
NNMED/
A COSTA

Diferença
percentual entre
preços NNMED/
A COSTA

144

0,18

0,19

0,20

0,01

6%

0,02

11%

284

0,18

0,19

0,23

0,01

6%

0,05

28%

64

0,35

0,37

0,40

0,02

6%

0,05

14%

65

0,35

0,37

0,40

0,02

6%

0,05

14%

66

0,35

0,37

0,40

0,02

6%

0,05

14%

222

0,35

0,37

0,40

0,02

6%

0,05

14%

78

0,35

0,37

0,42

0,02

6%

0,07

20%

183

0,34

0,36

0,40

0,02

6%

0,06

18%

274

3,50

3,71

3,64

0,21

6%

0,14

4%

169

1,50

1,59

1,60

0,09

6%

0,10

7%

277

4,99

5,29

5,19

0,30

6%

0,20

4%

278

4,99

5,29

5,19

0,30

6%

0,20

4%

279

4,99

5,29

5,19

0,30

6%

0,20

4%

280

4,99

5,29

5,19

0,30

6%

0,20

4%

276

4,49

4,76

4,67

0,27

6%

0,18

4%

275

2,49

2,64

2,59

0,15

6%

0,10

4%

142

0,49

0,52

0,60

0,03

6%

0,11

22%

273

3,10

3,29

3,22

0,19

6%

0,12

4%

228

1,12

1,19

1,20

0,07

6%

0,08

7%

297

0,48

0,51

0,50

0,03

6%

0,02

4%

164

0,16

0,17

0,19

0,01

6%

0,03

19%

34

0,32

0,34

0,40

0,02

6%

0,08

25%

36

0,32

0,34

0,40

0,02

6%

0,08

25%

163

0,16

0,17

0,20

0,01

6%

0,04

25%

179

0,32

0,34

0,40

0,02

6%

0,08

25%

199

0,16

0,17

0,20

0,01

6%

0,04

25%

151

0,77

0,82

0,90

0,05

6%

0,13

17%

206

0,91

0,97

1,00

0,06

7%

0,09

10%

19

0,90

0,96

1,00

0,06

7%

0,10

11%

47

0,45

0,48

0,50

0,03

7%

0,05

11%

149

0,45

0,48

0,50

0,03

7%

0,05

11%

174

0,45

0,48

0,50

0,03

7%

0,05

11%

86

0,45

0,48

0,55

0,03

7%

0,10

22%

21

1,20

1,28

1,30

0,08

7%

0,10

8%

108

1,20

1,28

1,30

0,08

7%

0,10

8%

114

1,20

1,28

1,30

0,08

7%

0,10

8%

145

1,20

1,28

1,30

0,08

7%

0,10

8%

253

1,20

1,28

1,30

0,08

7%

0,10

8%

298

1,20

1,28

1,30

0,08

7%

0,10

8%

25

0,60

0,64

0,70

0,04

7%

0,10

17%

194

0,60

0,64

0,70

0,04

7%

0,10

17%

202

0,60

0,64

0,70

0,04

7%

0,10

17%

217

0,60

0,64

0,70

0,04

7%

0,10

17%

79

0,30

0,32

0,40

0,02

7%

0,10

33%

184

0,30

0,32

0,40

0,02

7%

0,10

33%

185

0,30

0,32

0,40

0,02

7%

0,10

33%

201

0,30

0,32

0,40

0,02

7%

0,10

33%

221

0,30

0,32

0,40

0,02

7%

0,10

33%

281

0,30

0,32

0,40

0,02

7%

0,10

33%

77

29,90

31,90

33,00

2,00

7%

3,10

10%

255

1,49

1,59

1,60

0,10

7%

0,11

7%

305

119,00

127,00

123,80

8,00

7%

4,80

4%

110

1,76

1,88

1,90

0,12

7%

0,14

8%

8

2,20

2,35

2,30

0,15

7%

0,10

5%

18

2,20

2,35

2,30

0,15

7%

0,10

5%

98

2,20

2,35

2,30

0,15

7%

0,10

5%

102

2,20

2,35

2,30

0,15

7%

0,10

5%

132

2,20

2,35

2,30

0,15

7%

0,10

5%

211

2,20

2,35

2,30

0,15

7%

0,10

5%

196

1,90

2,03

2,00

0,13

7%

0,10

5%

226

1,75

1,87

1,90

0,12

7%

0,15

9%

101

1,60

1,71

1,83

0,11

7%

0,23

14%

133

2,90

3,10

3,10

0,20

7%

0,20

7%

292

2,90

3,10

3,10

0,20

7%

0,20

7%

103

1,45

1,55

1,60

0,10

7%

0,15

10%

205

1,45

1,55

1,60

0,10

7%

0,15

10%

296

1,16

1,24

1,30

0,08

7%

0,14

12%

243

0,58

0,62

0,70

0,04

7%

0,12

21%

189

0,29

0,31

0,40

0,02

7%

0,11

38%

84

4,20

4,49

4,40

0,29

7%

0,20

5%

153

4,20

4,49

4,40

0,29

7%

0,20

5%

218

4,20

4,49

4,40

0,29

7%

0,20

5%

227

2,17

2,32

2,30

0,15

7%

0,13

6%

290

15,90

17,00

16,60

1,10

7%

0,70

4%

162

4,19

4,48

4,40

0,29

7%

0,21

5%

28

1,30

1,39

1,40

0,09

7%

0,10

8%

139

1,30

1,39

1,40

0,09

7%

0,10

8%

138

3,90

4,17

4,10

0,27

7%

0,20

5%

186

3,90

4,17

4,10

0,27

7%

0,20

5%

237

3,90

4,17

4,10

0,27

7%

0,20

5%

2

4,90

5,24

5,10

0,34

7%

0,20

4%

45

4,90

5,24

5,10

0,34

7%

0,20

4%

190

4,90

5,24

5,10

0,34

7%

0,20

4%

219

4,90

5,24

5,10

0,34

7%

0,20

4%

240

4,90

5,24

5,10

0,34

7%

0,20

4%

209

3,60

3,85

3,80

0,25

7%

0,20

6%

223

3,60

3,85

3,80

0,25

7%

0,20

6%

299

63,77

68,20

66,40

4,43

7%

2,63

4%

43

5,90

6,31

6,20

0,41

7%

0,30

5%

70

5,90

6,31

6,20

0,41

7%

0,30

5%

137

5,32

5,69

5,60

0,37

7%

0,28

5%

215

5,32

5,69

5,60

0,37

7%

0,28

5%

44

6,90

7,38

7,20

0,48

7%

0,30

4%

125

6,90

7,38

7,20

0,48

7%

0,30

4%

207

6,90

7,38

7,20

0,48

7%

0,30

4%

244

6,90

7,38

7,20

0,48

7%

0,30

4%

282

6,90

7,38

7,20

0,48

7%

0,30

4%

293

6,90

7,38

7,20

0,48

7%

0,30

4%

56

7,90

8,45

8,30

0,55

7%

0,40

5%

58

7,90

8,45

8,30

0,55

7%

0,40

5%

213

7,90

8,45

8,30

0,55

7%

0,40

5%

1

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

41

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

73

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

141

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

159

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

210

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

291

8,90

9,52

9,30

0,62

7%

0,40

4%

241

7,75

8,29

8,10

0,54

7%

0,35

5%

35

10,90

11,66

11,40

0,76

7%

0,50

5%

69

10,90

11,66

11,40

0,76

7%

0,50

5%

130

11,90

12,73

12,40

0,83

7%

0,50

4%

156

11,90

12,73

12,40

0,83

7%

0,50

4%

173

11,90

12,73

12,40

0,83

7%

0,50

4%

225

11,90

12,73

12,40

0,83

7%

0,50

4%

263

11,90

12,73

12,40

0,83

7%

0,50

4%

182

12,90

13,80

13,50

0,90

7%

0,60

5%

294

12,90

13,80

13,50

0,90

7%

0,60

5%

250

0,43

0,46

0,50

0,03

7%

0,07

16%

60

13,90

14,87

14,50

0,97

7%

0,60

4%

16

14,90

15,94

15,50

1,04

7%

0,60

4%

131

14,90

15,94

15,50

1,04

7%

0,60

4%

303

3,15

3,37

3,30

0,22

7%

0,15

5%

32

21,90

23,43

22,80

1,53

7%

0,90

4%

94

24,90

26,64

25,90

1,74

7%

1,00

4%

143

39,90

42,69

41,50

2,79

7%

1,60

4%

229

43,90

46,97

45,70

3,07

7%

1,80

4%

93

19,00

20,33

19,80

1,33

7%

0,80

4%

90

10,00

10,70

10,40

0,70

7%

0,40

4%

115

20,00

21,40

20,80

1,40

7%

0,80

4%

123

40,00

42,80

41,60

2,80

7%

1,60

4%

172

20,00

21,40

20,80

1,40

7%

0,80

4%

251

10,00

10,70

10,40

0,70

7%

0,40

4%

259

20,00

21,40

20,80

1,40

7%

0,80

4%

188

90,00

96,30

93,60

6,30

7%

3,60

4%

52

12,00

12,84

12,50

0,84

7%

0,50

4%

15

6,00

6,42

6,30

0,42

7%

0,30

5%

54

3,00

3,21

3,20

0,21

7%

0,20

7%

72

3,00

3,21

3,20

0,21

7%

0,20

7%

71

50,00

53,50

52,00

3,50

7%

2,00

4%

220

58,00

62,06

60,40

4,06

7%

2,40

4%

177

2,00

2,14

2,09

0,14

7%

0,09

4%

33

2,00

2,14

2,10

0,14

7%

0,10

5%

57

2,00

2,14

2,10

0,14

7%

0,10

5%

97

2,00

2,14

2,10

0,14

7%

0,10

5%

135

2,00

2,14

2,10

0,14

7%

0,10

5%

249

2,00

2,14

2,10

0,14

7%

0,10

5%

302

2,00

2,14

2,10

0,14

7%

0,10

5%

40

1,00

1,07

1,10

0,07

7%

0,10

10%

68

1,00

1,07

1,10

0,07

7%

0,10

10%

85

1,00

1,07

1,10

0,07

7%

0,10

10%

42

1,00

1,07

1,15

0,07

7%

0,15

15%

126

1,00

1,07

1,19

0,07

7%

0,19

19%

178

3,71

3,97

3,90

0,26

7%

0,19

5%

150

2,28

2,44

2,40

0,16

7%

0,12

5%

295

2,99

3,20

3,20

0,21

7%

0,21

7%

306

8,40

8,99

8,80

0,59

7%

0,40

5%

154

1,99

2,13

2,10

0,14

7%

0,11

6%

10

9,80

10,49

10,20

0,69

7%

0,40

4%

161

11,50

12,31

12,00

0,81

7%

0,50

4%

157

8,80

9,42

9,20

0,62

7%

0,40

5%

231

4,68

5,01

4,90

0,33

7%

0,22

5%

95

1,70

1,82

1,80

0,12

7%

0,10

6%

148

0,99

1,06

1,10

0,07

7%

0,11

11%

160

6,50

6,96

6,80

0,46

7%

0,30

5%

26

2,40

2,57

2,50

0,17

7%

0,10

4%

27

2,40

2,57

2,50

0,17

7%

0,10

4%

238

2,40

2,57

2,50

0,17

7%

0,10

4%

272

2,54

2,72

2,70

0,18

7%

0,16

6%

171

3,66

3,92

3,80

0,26

7%

0,14

4%

4

4,50

4,82

4,70

0,32

7%

0,20

4%

53

4,50

4,82

4,70

0,32

7%

0,20

4%

29

0,56

0,60

0,60

0,04

7%

0,04

7%

230

2,24

2,40

2,40

0,16

7%

0,16

7%

234

0,14

0,15

0,20

0,01

7%

0,06

43%

12

3,50

3,75

3,70

0,25

7%

0,20

6%

124

3,50

3,75

3,70

0,25

7%

0,20

6%

187

3,50

3,75

3,70

0,25

7%

0,20

6%

212

3,50

3,75

3,70

0,25

7%

0,20

6%

14

1,40

1,50

1,50

0,10

7%

0,10

7%

30

2,80

3,00

3,00

0,20

7%

0,20

7%

75

1,40

1,50

1,50

0,10

7%

0,10

7%

80

1,40

1,50

1,50

0,10

7%

0,10

7%

99

1,40

1,50

1,50

0,10

7%

0,10

7%

81

1,26

1,35

1,40

0,09

7%

0,14

11%

170

0,70

0,75

0,79

0,05

7%

0,09

13%

13

0,70

0,75

0,80

0,05

7%

0,10

14%

117

0,70

0,75

0,80

0,05

7%

0,10

14%

181

0,70

0,75

0,80

0,05

7%

0,10

14%

232

0,70

0,75

0,80

0,05

7%

0,10

14%

214

1,95

2,09

2,10

0,14

7%

0,15

8%

247

1,39

1,49

1,50

0,10

7%

0,11

8%

89

2,50

2,68

2,60

0,18

7%

0,10

4%

180

1,25

1,34

1,30

0,09

7%

0,05

4%

100

1,80

1,93

1,90

0,13

7%

0,10

6%

140

1,80

1,93

1,90

0,13

7%

0,10

6%

268

1,80

1,93

1,90

0,13

7%

0,10

6%

286

1,80

1,93

1,90

0,13

7%

0,10

6%

198

1,52

1,63

1,60

0,11

7%

0,08

5%

242

1,38

1,48

1,50

0,10

7%

0,12

9%

118

1,10

1,18

1,20

0,08

7%

0,10

9%

235

1,10

1,18

1,20

0,08

7%

0,10

9%

176

1,23

1,32

1,39

0,09

7%

0,16

13%

7

1,50

1,61

1,60

0,11

7%

0,10

7%

46

1,50

1,61

1,60

0,11

7%

0,10

7%

51

1,50

1,61

1,60

0,11

7%

0,10

7%

76

1,50

1,61

1,60

0,11

7%

0,10

7%

287

1,50

1,61

1,60

0,11

7%

0,10

7%

55

0,68

0,73

0,80

0,05

7%

0,12

18%

128

0,80

0,86

0,90

0,06

7%

0,10

13%

262

0,80

0,86

0,90

0,06

7%

0,10

13%

264

0,80

0,86

0,90

0,06

7%

0,10

13%

265

0,80

0,86

0,90

0,06

7%

0,10

13%

258

0,80

0,86

0,95

0,06

7%

0,15

19%

91

0,40

0,43

0,50

0,03

7%

0,10

25%

92

0,40

0,43

0,50

0,03

7%

0,10

25%

245

0,40

0,43

0,50

0,03

7%

0,10

25%

48

4,00

4,30

4,19

0,30

8%

0,19

5%

204

0,66

0,71

0,70

0,05

8%

0,04

6%

17

0,26

0,28

0,30

0,02

8%

0,04

15%

246

0,26

0,28

0,30

0,02

8%

0,04

15%

271

0,26

0,28

0,30

0,02

8%

0,04

15%

62

0,38

0,41

0,40

0,03

8%

0,02

5%

20

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

74

0,25

0,27

0,30

0,02

8%

0,05

20%

129

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

134

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

236

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

256

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

266

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

285

0,50

0,54

0,60

0,04

8%

0,10

20%

116

1,99

2,15

2,10

0,16

8%

0,11

6%

120

0,12

0,13

0,20

0,01

8%

0,08

67%

200

0,12

0,13

0,20

0,01

8%

0,08

67%

254

0,12

0,13

0,20

0,01

8%

0,08

67%

304

0,12

0,13

0,20

0,01

8%

0,08

67%

Fonte: Processo de Pregão Presencial nº 07/2017.

Dessa forma, tem-se que não é razoável haver estas coincidências sem que tenha ocorrido
conluio entre as empresas ou entre as empresas e a Administração municipal para a
formação da pesquisa de mercado que serviu de referência para a definição dos preços
máximos do Pregão Presencial nº 07/2017.
A Ata do Pregão Presencial nº 07/2017 (fls. 618 a 782) foi assinada em 09 de março de
2017, tendo comparecido e participado da licitação apenas a empresa A COSTA
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, a qual sagrou-

se vencedora do certame, assinando com a Prefeitura de Piancó o contrato nº 01026/2017
(fls. 783 a 788), em 14 de março de 2017, em um montante de R$ 1.602.575,95.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/nº, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação:
“A princípio convém deixar estabelecido que no edital não há referência ao que está sendo
detectado no Relatório na página 103, razão pela qual segue em anexo o edital e o protocolo
informado.
Ora, o Edital de Licitação teve como objeto a aquisição de medicamentos pela Secretaria de
Saúde.
Observou-se que o objetivo da Administração foi o de registrar os menores preços por item,
para, posteriormente, adquirir o medicamento com "menor custo/tratamento/dia".
Ademais, é patente o interesse público em ter disponível, para aquisição, diferentes
medicamentos para o mesmo tipo de doença , (sic)
De outro norte, o “Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório”, consubstanciado
no artigo 3º, da Lei n. 8.666/93, estabelece que tanto a Administração Pública, quanto os
licitantes devem se sujeitar às normas e às condições do edital, ao qual está o proponente
estritamente vinculado.
Ora, a inflexibilidade das regras do edital em exame se justifica, sobretudo, pelo fato de o
seu objeto tratar de medicamento, em que a alteração de sua marca sujeita a Administração
Pública a perquirir outras questões como a singularidade entre os medicamentos, ainda que
tenham o mesmo princípio ativo.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a falha
foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
De posse da manifestação apresentada pela Prefeitura frente à constatação de irregularidades
no Pregão Presencial nº 07/2017, bem como dos documentos anexos apresentados como
comprovação das informações, conclui-se o que, diferentemente do que afirmou o gestor que
teria enviado, em anexo, o edital do Pregão Presencial nº 07/2017, foi enviado apenas o
recibo do protocolo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), referente ao
recebimento por parte daquele Tribunal do Aviso da Licitação nº 07/2017.
Como a equipe de fiscalização da CGU realizou a análise sobre o edital constante no
processo original do Pregão Presencial nº 07/2017, estando ele numerado sequencialmente,
entende-se que as situações constatadas não poderiam ser corrigidas apenas com o envio de
novo edital.
Quanto ao restante da manifestação apresentada, considera-se que não foram trazidas à baila,
por parte da Prefeitura, novas informações sobre as questões expostas no campo “fato”.

Nessa esteira, a constatação de existência de irregularidades no processo de Pregão
Presencial nº 07/2017 permanece em sua íntegra.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos
não está adequada à totalidade dos normativos referentes aos objetos fiscalizados e exige
providências de regularização por parte dos gestores, considerando as situações tratadas nos
seguintes itens deste Relatório:
1- Divergência entre o cadastro dos profissionais de nível superior no Sistema de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES e os informados pelo Gestor;
2- Não cumprimento da carga horária pelos profissionais odontólogos em atuação no CEO;
3- Contratos por tempo determinado realizados pela Prefeitura de Piancó apresentando
diversas irregularidades;
4- Pagamento a profissionais médicos por serviços não comprovadamente executados,
gerando um prejuízo potencial de R$ 322.035,00 apenas no mês de fevereiro de 2017;
5- Irregularidades na Dispensa de Licitação nº 002/2016, quanto à aquisição de
medicamentos para utilização do SAMU e da UPA;
6- Irregularidades no Pregão Presencial nº 09/2016, realizado para aquisição de
medicamentos, gerando prejuízo potencial para a Administração Pública;
7- Aquisição de medicamentos no Pregão Presencial nº 09/2016 em valores superiores aos
estabelecidos pela CMED, acarretando sobrepreço dos itens contratados;
8- Pregão Presencial nº 09/2016 apresentando diversas irregularidades, proporcionando um
superfaturamento da ordem de R$ 12.083,89;
9- Irregularidades no Processo de adesão à Ata de pesquisa de preços nº 02/2016,
proporcionando prejuízo potencial ao erário público;
10- Ausência de comprovação das despesas relativas à adesão à Ata de registro de Preços nº
02/2016, no total de R$ 180.183,82, tendo como contratada a Empresa NNMED;
11- Recebimento irregular de medicamentos em especificação diferente do contratado por
meio do Processo de dispensa de licitação nº 01/2017, cujo contrato foi celebrado com a
empresa A COSTA, no montante de R$ 112.331,68;
12- Pregão Presencial nº 07/2017 apresentando irregularidade na definição do preço
máximo estimado para a licitação e ausência de itens no Edital.

Ordem de Serviço: 201700734
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 798096
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 295.300,00
1.

Introdução

Trata-se de análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1012028-91, no valor de R$
295.300,00, firmado entre o Ministério das Cidades, intermediado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a pavimentação
em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB, totalizando 4.888,52 m² de
pavimentação.
A análise do referido Contrato de Repasse objetiva verificar a legalidade da contratação e da
execução do objeto do convênio com a verificação de eventual direcionamento da licitação,
sobrepreço e superfaturamento, além da efetiva entrega do objeto contratado na qualidade
especificada.
Para tanto, foram realizados exames em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Piancó/PB e pela CEF (Gerência João Pessoa/PB), bem como foi realizada a fiscalização in
loco das obras de pavimentação no período de 21 a 23/03/2017.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Ausência da devida publicidade do processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação de ruas em Piancó/PB, no valor de R$ 296.103,37.
Fato

A análise da Tomada de Preços n.º 005/2015, por meio da qual foram licitadas as obras de
pavimentação e sinalização de ruas na cidade de Piancó/PB, no valor de R$ 296.103,37,
evidenciou que a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não deu publicidade ao certame
consoante dispõe o inciso III do art. 21 da Lei n.º 8.666/93, in verbis:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas
de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição. (Original sem o grifo).

Evidenciou-se, na referida análise, que o resumo do edital da Tomada de Preços n.º
005/2015 não foi publicado em jornal diário de grande circulação no Estado, tendo a
Prefeitura limitado-se a publicar o referido resumo no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado da Paraíba.
Por
meio
da
Solicitação
de
Fiscalização
(SF)
nº.
201700734/001/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 21/03/2017, reiterada pelas SF nº.
201700734/002/OBRAS/Pavimentação/PMP,
de
23/03/2017,
e
SF
n.º
201700734/003/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 04/04/2017, a Prefeitura foi instada a
apresentar a comprovação de ter dado a devida publicidade ao certame, porém, por meio do
Ofício n.º 102/2017, de 27 de março de 2017, em virtude da ausência de transição de
governo na Prefeitura, fez constar que “ (...) apenas poucos itens dos documentos solicitados
tiveram a documentação correlata localizada nesta Prefeitura (...)”.
O fato exposto demonstra que não foi dada a devida publicidade ao certame, de forma a
ampliar a competitividade e a oportunizar a obtenção de proposta mais vantajosa para a
Administração, consoante preconiza o Art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Destarte, em virtude da prática da irregularidade ter ocorrido no exercício financeiro de
2016, sob a exclusiva responsabilidade do ex-Prefeito, F.S.L, não se tem, neste momento,
como apresentar qualquer elemento que possa contribuir na análise da licitude ou não dos
atos praticados pelo gestor no exercício financeiro anterior.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO do Ex-Gestor para que o mesmo
apresentasse diretamente as razões que o justificaram a ordenar as despesas, cujas
irregularidades foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a
tentativa de notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a
Notificação pelo Tabelião Público, conforme consta do DOC 01 em anexo, de forma a
atestar maior validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa
não seja objeto de questionamento quanto a validade do ato notificatório.

Percebe-se que pelo texto da Notificação que o rol das irregularidades foram listadas
no anexo, com mídia gravada em CD, utilizando a mesma metodologia desta CGU, que
enviou um Ofício de encaminhamento do Relatório Preliminar. Assim, os itens relativos ao
exercício de 2016 ou anos anteriores foram todos listados em documento de anexo da
Notificação pelo via de CD, como mídia digital. (sic)
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos. “
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Análise do Controle Interno
Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, tendo em vista, consoante registrado pelo atual gestor, se tratar de fato
ocorrido em gestão anterior, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato,
indicando prazo para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o
saneamento da irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive
aquelas de natureza estruturante, no intuito de se fazer cumprir as determinações contidas no
art. 3º da Lei nº 8.666/93, nos atos da gestão municipal que tratem da aplicação de recursos
públicos federais.
2.2.2. Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos
objetivos do Contrato de Repasse nº. 1012028-91.
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Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1012028-91, permitiu evidenciar que as obras executadas pela Construtora Soares Ltda.
(CNPJ 12.889.340/0001-02) não atendem ao projeto básico, no que concerne à execução de
calçada, rampas de acessibilidade, placa de identificação de rua, placa de sinalização vertical
e caiação de meio-fio, tendo em vista que esses itens não estão sendo executados pela
construtora, consoante evidenciado nos 65,57% de pavimentação executados até esta data.
Impende mencionar que consta na planilha orçamentária a descrição de todos os serviços em
tela, porém, nem o encarregado da construtora nem o fiscal designado pela Prefeitura, para
acompanhar esta fiscalização, mediante entrevista realizada pela Equipe da CGU, souberam
informar a razão da ausência de execução desses serviços nas ruas onde já houve a
realização da pavimentação.
Com relação às calçadas existentes previamente ao Contrato de Repasse em comento, não se
evidenciou, no projeto básico, os locais a serem demolidos ou se essas calçadas seriam
adaptadas; tampouco consta, na planilha orçamentária, o custo dos serviços de demolição
dessas estruturas existentes.
Nos quadros a seguir, estão descritas algumas situações encontradas in loco.
Quadro 1 – Calçadas executadas e a executar em rua já pavimentada

Foto1: À esquerda, blocos de calçadas construídas por moradores em rua pavimentada. À direita, calçada
não executada. Trecho da Rua Projetada II B. Fonte: CGU

Quanto às rampas de acessibilidade, esses serviços seriam construídos em concreto não
estrutural, tendo as rampas pisos táteis direcionais e de alerta, executados em blocos de
concreto pré-moldado, consoante o projeto básico, o qual traz os seguintes detalhes descritos
nos quadros a seguir:
Quadro 2 – Planta baixa da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 3 – Ilustração da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Convém informar que, da mesma forma, em referência às calçadas, não consta, no projeto
básico, o quantitativo de rampas a serem executadas, bem como em quais trechos das ruas
elas seriam inseridas.
Tais elementos, tanto as calçadas quanto as rampas, visam a atender ao que dispõe o Decreto
n.º 5.296, de 02/12/2014, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em seu artigo 15, consta que:
“Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.”

Quanto às placas de sinalização e de identificação das ruas, a planilha orçamentária
apresenta, no item “ DIVERSOS”, a descrição do quantitativo desses elementos. Segundo o
projeto básico, esses elementos teriam as seguintes dimensões e características:
Quadro 4 – Placas de sinalização

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Em que pese não haver evidências de pagamento por esses itens não executados, a execução
parcial do projeto básico traz prejuízos à população e caracteriza descumprimento contratual
por parte da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, o qual reza, no item 2.2, inciso IX, que a Prefeitura deve assegurar, na sua
integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela contratante ou pelos órgãos de
controle.
Por essa razão, a Prefeitura deverá tomar providências para que o objeto previsto em projeto
básico seja fielmente cumprido ou apresentar as justificativas técnicas para a ausência de
execução dos itens em tela.
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a

sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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Impende mencionar que a responsabilidade de quem de causa ao fato apontado é da
Prefeitura Municipal de Piancó/PB, não havendo, portanto, neste caso, razoabilidade em se

fazer notificação à empresa contratada para promover correções, tendo em vista que se trata
da ausência de execução de itens previstos no projeto básico, caracterizando-se em execução
parcial do objeto, sem haver, nos autos, justificativa técnica para não executar, o que, em
havendo, ensejaria a mudança no objeto do contrato com a empresa executora das obras,
dentro dos limites de mudança previstos na Lei 8.666/93.
Em razão desse lacuna nos autos, a execução parcial do objeto trazida à baila caracteriza
descumprimento contratual por parte da Prefeitura, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, não sendo, portanto, responsabilidade da empresa contratada apresentar
justificativas quanto ao descumprimento de termos do Contrato de Repasse em tela, vez que
se trata de responsabilidade do município, não cabendo, a princípio, responsabilizar a
empresa contratada pela execução parcial do objeto.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.3. Execução de obras em desacordo às especificações técnicas de projeto.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1012028-91, permitiu evidenciar, por meio de inspeção visual e medições, que as obras
executadas pela Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), em grande parte dos
trechos fiscalizados, não atendem às especificações do projeto básico no que concerne aos
seguintes processos construtivos:
a) O assentamento dos paralelepípedos não obedece ao perfil transversal de projeto, o
qual prevê que no encontro com o meio-fio, a rua esteja em cota mais baixa, para
permitir o escoamento das águas, ou seja, não existe declividade nas laterais do
pavimento, o que prejudica a capacidade de escoamento das vias.
Quadro 1 – Detalhe de especificação técnica

Detalhe 1: Especificação de projeto. No detalhe, as setas indicam o caimento para a sarjeta: inclinação
de 3% para cada lado da rua. Fonte: Projeto básico.

Quadro 2 – Diminuição da capacidade de escoamento das ruas

Foto 1: Não existe o caimento para a sarjeta.
Trecho da Travessa Galdino. Fonte: CGU

Foto 2: Não existe o caimento para a sarjeta. Rua
Projetada II B. Fonte:CGU

Foto 3: Em amarelo (seta 1), o perfil plano da rua, sem o caimento para as sarjetas. Em vermelho (seta 2),
perfil abaulado que deveria ter sido construído, conforme detalhe no projeto básico. Trecho da Rua
Projetada II B. Fonte:CGU.

b) O rejunte entre as pedras assentadas não obedece ao intervalo de 1,5cm a 2,0 cm de
espaçamento constante no projeto, tendo sido observada a seguinte situação nos
trechos executados:
Quadro 3 – Rejuntes fora do intervalo exigido pelo projeto

Foto 4: Rejunte em demasia. Trecho da Rua
Projetada III B. Fonte: CGU

Foto 5: Detalhe do rejunte com aproximadamente
4,0cm. Fonte: CGU

Foto 6: Rejunte em demasia. Trecho da Travessa
Gil Galdino. Fonte: CGU

Foto 7: Detalhe do rejunte com aproximadamente
3,0cm. Fonte: CGU

c) As faces aparentes do meio-fio contêm falhas e/ou depressões, e o piso superior do
meio-fio está fora do intervalo de 15 a 20 cm de largura.
Quadro 3 – Meio-fio em desacordo às exigências de projeto

Foto 8: A face superior do meio-fio possui falhas e depressões. A largura é inferior a 10cm, fora do
intervalo de 15 a 20cm exigido pelo projeto. Fonte: CGU

As situações evidenciadas, além do descumprimento das especificações de projeto básico,
demonstram a precariedade da execução dos serviços pela empresa, bem como a fragilidade
da fiscalização das obras por parte da Prefeitura.
Consoante registrado no último boletim de medição (boletim de medição n.º 3), apresentado
pela Prefeitura, os valores acumulados, referentes às despesas com a execução de
pavimentação, somam R$ 145.796,99, assim distribuídos:
Tabela 1 – Acumulado/pavimentação
Item
Valor (R$)
Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com 19.912,86
argamassa de cimento e areia 1:3
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de 125.884,13
areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3 (pedras pequenas – 42 peças por m2)
Total
145.796,99
Fonte: Boletim de Medição n.º 3 – Prefeitura Municipal de Piancó/PB.

Tendo em vista as desconformidades evidenciadas, antes de realizar qualquer pagamento à
Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), caberá à Prefeitura as seguintes
tomadas de providências:
1. Informar à empresa construtora acerca da necessidade de observar as especificações
técnicas de projeto, haja vista que as obras ainda não foram concluídas;
2. Requerer da empresa construtora a realização das devidas correções nos locais em
que haja desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;

3. Emitir Parecer Técnico informando que os serviços foram executados em
conformidade com as especificações técnicas de projeto;
4. Em havendo negativa da empresa, promover a retenção dos valores referentes aos
serviços constantes na planilha do item 2.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme

previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.4. Execução de obras de pavimentação em quantidade inferior ao determinado no
projeto básico. Necessidade de ajustes na planilha de medição no valor de R$
13.871,94.
Fato
Em virtude de fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no
município de Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de
Repasse (CR) n.º 1012028-91, foram identificadas, em diversos trechos, divergências entre
as medidas das ruas constantes no projeto básico e as medições realizadas pela equipe de
fiscalização, haja vista que as quantidades executadas são menores do que as previstas na
planilha de quantitativos, constante no projeto básico, conforme detalhamento nas tabelas a
seguir:
Tabela 1 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
orçamento básico

Logradouro

Rua José Aurelino Pereira da Silva

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
600,75

Pavimentação em paralelepípedo
586,32
14,43
41,05

592,35

Serviço
189,94

Meio-fio em pedra granítica
173,04
16,90
20,06

339,01

Serviço
600,75

Serviços topográficos
586,32
14,43

0,47

6,78

Serviço
600,75

Movimento de terra
586,32
14,43

1,43

20,63

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a ajustar (R$)

Total
958,77
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 958,77 a ajustar indica que a prefeitura deverá providenciar, junto à
construtora, a dedução do referido valor, quando da execução do pagamento da medição
referente ao trecho fiscalizado.

Tabela 2 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
orçamento básico

Logradouro

Rua Manuel Gadelha

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
518,77

Pavimentação em paralelepípedo
458,45
60,32
41,05

2.476,13

Serviço
188,37

Meio-fio em pedra granítica
178,19
10,18
20,06

204,21

Serviço
518,77

Serviços topográficos
458,45
60,32

0,47

28,35

Serviço
518,77

Movimento de terra
458,45
60,32

1,43

86,25

Total
Fonte: CGU-R/PB

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a ajustar (R$)

2.794,94

¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 2.794,94 a ajustar indica que a prefeitura deverá providenciar, junto à
construtora, a dedução do referido valor, quando da execução do pagamento da medição
referente ao trecho fiscalizado.
Tabela 3 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
orçamento básico
Logradouro

Travessa Gil Galdino

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
242,80

Pavimentação em paralelepípedo
238,86
3,94
41,05

161,73

Serviço
114,25

Meio-fio em pedra granítica
101,45
12,80
20,06

256,76

Serviço
242,80

Serviços topográficos
253,17
3,94

0,47

1,85

Serviço
242,80

Movimento de terra
253,17
3,94

1,43

5,63

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a ajustar (R$)

Total
425,97
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 425,97 a ajustar indica que a prefeitura deverá providenciar, junto à
construtora, a dedução do referido valor, quando da execução do pagamento da medição
referente ao trecho fiscalizado.
Tabela 4 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
orçamento básico
Logradouro

Rua Projetada I B

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
363,07

Pavimentação em paralelepípedo
344,60
18,47
41,05

758,19

Serviço
132,60

Meio-fio em pedra granítica
136,84
-4,24
20,06

-85,05

Serviço

Serviços topográficos

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a ajustar (R$)

363,07

344,60

18,47

0,47

8,68

Serviço
363,07

Movimento de terra
344,60
18,47

1,43

26,41

Total
708,23
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 708,23 a ajustar indica que a prefeitura deverá providenciar, junto à
construtora, a dedução do referido valor, quando da execução do pagamento da medição
referente ao trecho fiscalizado.
Tabela 5 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
orçamento básico
Logradouro

Rua Projetada II B

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
373,12

Pavimentação em paralelepípedo
342,34
30,77
41,05

1.263,10

Serviço
142,44

Meio-fio em pedra granítica
142,40
0,04
20,06

0,80

Serviço
373,12

Serviços topográficos
342,34
30,77

0,47

14,46

Serviço
373,12

Movimento de terra
342,34
30,77

1,43

44,00

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a ajustar (R$)

Total
1.322,36
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 1.322,36 a ajustar indica que a prefeitura deverá providenciar, junto à
construtora, a dedução do referido valor, quando da execução do pagamento da medição
referente ao trecho fiscalizado.
Tabela 6 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
orçamento básico
Logradouro

Rua Projetada III B

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a ajustar (R$)

Serviço
513,41

Pavimentação em paralelepípedo
352,80
160,61
41,05

6.593,04

Serviço
164,24

Meio-fio em pedra granítica
126,17
38,06
20,06

763,48

Serviço
513,41

Serviços topográficos
352,80
160,61

0,47

75,48

Serviço
513,41

Movimento de terra
352,80
160,61

1,43

229,67

Total
7.661,67
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 7.661,67 a ajustar indica que a prefeitura deverá providenciar, junto à
construtora, a dedução do referido valor, quando da execução do pagamento da medição
referente ao trecho fiscalizado.
Ao todo, os montantes identificados, por meio das Tabelas 1 a 6, importam em R$
13.871,94. Considerando que ainda não foram efetuados pagamentos à construtora, esse
valor deverá ser ajustado em planilha, para que sejam pagas, exclusivamente, as quantidades
executadas à Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02).
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:

a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida integralmente.
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2.2.5. Ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos federais
em virtude do Contrato de Repasse n.º 1012028-91.
Fato
Segundo determina a Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, em seu
Art. 6º, Inciso XI, quando se tratar a convenente de ente municipal ou do Distrito Federal,
devem ser notificados os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, acerca dos recursos federais
recebidos por meio de convênios, contratos de repasse e ou termos de cooperação, quando
ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente.
A determinação se faz como forma de incrementar o controle social dos recursos federais,
em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.
No caso em tela, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não procedeu às devidas notificações
em comento, o que deveria ter sido feito em virtude do Contrato de Repasse (CR) n.º
1012028-91, no valor de R$ 295.300,00, firmado entre o Ministério das Cidades,
intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objetivo a
pavimentação em paralelepípedos de ruas desse município.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.6. Contrato com vigência expirada sem a conclusão do objeto. Obras paralisadas.
Fato
O Contrato de Repasse (CR) n.º 1012028-91, no valor de R$ 295.300,00, tem como
executora das obras de pavimentação a empresa Construtora Soares Ltda. (CNPJ
12.889.340/0001-02), conforme termos do Contrato nº. 45/2015, de 01/06/2015, o qual
previa 90 dias para a execução das obras. Tendo em vista o último termo aditivo, a vigência
expirou em 01/04/2017 sem haver a renovação de prazo contratual. Atualmente, o percentual
de execução de ruas pavimentadas está, em aproximadamente, 65,57%.
Por determinação da Prefeitura, as obras estão paralisadas. Segundo informa o município,
por meio do Relatório Técnico n.º 001/2017, não houve transição de governo e não consta,
nos arquivos municipais, demonstrativo específico das obras em andamento, com resumo de
saldos a pagar e percentual de execução das obras, fato esse que culminou com a paralisação
de todas as obras que estavam em andamento na gestão anterior.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
trI
o
aliseC
n
/A
#

3.

Conclusão

Conclui-se, por meio da análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1012028-91, que:
1. O percentual de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente,
65,57%, abaixo do previsto em cronograma, estando as obras, atualmente,
paralisadas;
2. A execução das obras está, parcialmente, em desacordo às especificações técnicas
de projeto;
3. Não foram executados itens previstos no projeto básico, o que configura
descumprimento aos objetivos do Contrato de Repasse n.º 1012028-91 por trazer
prejuízos aos beneficiários da ação;
4. Foram executadas obras de pavimentação em quantidade inferior ao determinado
no projeto básico, ensejando pagamento por quantitativos não executados no valor
de R$ 13.871,94;
5. Não foi dada a devida publicidade ao processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação;
6. Não houve notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos
federais em virtude do Contrato de Repasse n.º 1012028-91.

Ordem de Serviço: 201700735
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 787061
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 690.000,00
1.

Introdução

Trata-se de análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19, no valor de R$ 690.00,00,
firmado entre o Ministério das Cidades, intermediado pela Caixa Econômica Federal (CEF),
e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a pavimentação em
paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB, totalizando 12.150,00 m² de
pavimentação.
A análise do referido Contrato de Repasse objetiva verificar a legalidade da contratação e da
execução do objeto do convênio com a verificação de eventual direcionamento da licitação,
sobrepreço e superfaturamento, além da efetiva entrega do objeto contratado na qualidade
especificada.
Para tanto, foram realizados exames em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Piancó/PB e pela CEF (Gerência João Pessoa/PB), bem como foi realizada a fiscalização in
loco das obras de pavimentação no período de 21 a 23/03/2017.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Ausência da devida publicidade do processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação de ruas em Piancó/PB, no valor de R$ 697.355,92.
Fato

A análise da Tomada de Preços n.º 002/2014, por meio da qual foram licitadas as obras de
pavimentação e sinalização de ruas na cidade de Piancó/PB, no valor de R$ 697.355,92,
evidenciou que a Prefeitura Municipal não deu publicidade ao certame consoante dispõe o
inciso III do art. 21 da Lei n.º 8.666/93, in verbis:
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas
de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição. (Original sem o grifo).

Evidenciou-se, na referida análise, que o resumo do edital da Tomada de Preços n.º
002/2014 não foi publicado em jornal diário de grande circulação no Estado, tendo a
Prefeitura limitado-se a publicar o referido resumo no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado da Paraíba.
Por
meio
da
Solicitação
de
Fiscalização
(SF)
nº.
201700735/001/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 21/03/2017, reiterada pelas SF nº.
201700735/002/OBRAS/Pavimentação/PMP,
de
23/03/2017,
e
SF
n.º
201700735/003/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 04/04/2017, a Prefeitura foi instada a
apresentar a comprovação de ter dado a devida publicidade ao certame, porém, por meio do
Ofício n.º 103/2017, de 27 de março de 2017, em virtude da ausência de transição de
governo na Prefeitura, fez constar que “ (...) apenas poucos itens dos documentos solicitados
tiveram a documentação correlata localizada nesta Prefeitura (...)”.
O fato exposto, considerando que não foi apresentada a publicação do resumo do edital em
jornal diário de grande circulação no Estado, demonstra que não foi dada a devida
publicidade ao certame, de forma a ampliar a competitividade e a oportunizar a obtenção de
proposta mais vantajosa para a Administração, consoante preconiza o Art. 3º da Lei nº
8.666/93.
Manifestação da Unidade Examinada
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Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
Análise do Controle Interno
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Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.2. Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos
objetivos do Contrato de Repasse n.º 1006405-19.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1006405-19, permitiu evidenciar que as obras executadas pela Construtora Soares Ltda.

(CNPJ 12.889.340/0001-02) não atendem ao projeto básico no que concerne à execução de
calçada, rampas de acessibilidade, placa de identificação de rua, placa de sinalização vertical
e caiação de meio-fio, tendo em vista que esses itens não estão sendo executados pela
construtora, consoante evidenciado nos 59,51% de pavimentação executados até esta data.
Impende mencionar que consta na planilha orçamentária a descrição de todos os serviços em
tela, porém, nem o encarregado da construtora nem o fiscal designado pela Prefeitura, para
acompanhar esta fiscalização, mediante entrevista realizada pela Equipe da CGU, souberam
informar a razão da ausência de execução desses serviços nas ruas onde já houve a
realização e o pagamento pelos serviços de pavimentação em paralelepípedo da rua.
Com relação às calçadas existentes previamente ao Contrato de Repasse em comento, não se
evidenciou, no projeto básico, os locais a serem demolidos ou se essas calçadas seriam
adaptadas; tampouco consta, na planilha orçamentária, o custo dos serviços de demolição
dessas estruturas existentes.
Nos quadros a seguir, estão descritas algumas situações encontradas in loco.
Quadro 1 – Calçadas executadas por moradores em rua a pavimentar

Foto 1: À esquerda, calçada e rampas existentes em rua a pavimentar. Trecho da Rua Virgílio Silva.
Fonte: CGU

Quadro 2 – Calçadas executadas por moradores em rua já pavimentada

Foto 2: À esquerda e direita, calçada construída por moradores em rua pavimentada. Trecho da Rua
Adalberto Lopes Leite. Fonte: CGU

Quanto às rampas de acessibilidade, esses serviços seriam construídos em concreto não
estrutural, tendo as rampas pisos táteis direcionais e de alerta, executados em blocos de
concreto pré-moldado, consoante o projeto básico, o qual traz os seguintes detalhes descritos
nos quadros a seguir:
Quadro 3 – Planta baixa da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 4 – Ilustração da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Convém informar que, da mesma forma, em referência às calçadas, não consta, no projeto
básico, o quantitativo de rampas a serem executadas, bem como em quais trechos das ruas
elas seriam inseridas.
Tais elementos, tanto as calçadas quanto as rampas, visam a atender ao que dispõe o Decreto
n.º 5.296, de 02/12/2014, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em seu artigo 15, consta que:
“Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.”

Com relação às placas de sinalização e de identificação das ruas, a planilha traz, no item “
DIVERSOS”, a descrição do quantitativo desses elementos. Segundo o projeto básico, esses
elementos teriam as seguintes dimensões e características:

Quadro 5 – Placas de sinalização

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

No que tange às placas de identificação de ruas, não constam, no projeto básico, detalhes
construtivos, estando, tal item, somente na planilha orçamentária.
Em que pese não haver evidências de pagamento por esses itens não executados, a execução
parcial do projeto básico traz prejuízos à população e caracteriza descumprimento contratual
por parte da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, o qual reza, no item 2.2, inciso IX, que a Prefeitura deve assegurar, na sua
integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela contratante ou pelos órgãos de
controle.
Por essa razão, a Prefeitura deverá tomar providências para que o objeto do contrato seja
fielmente cumprido ou apresentar as justificativas técnicas para a ausência de execução dos
itens em tela.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamntário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.

Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório :,

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além
de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de

notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.
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Análise do Controle Interno
Impende mencionar que a responsabilidade de quem deu causa ao fato apontado é da
Prefeitura Municipal de Piancó/PB, não havendo, portanto, neste caso, razoabilidade em se
fazer notificação à empresa contratada para promover correções, tendo em vista que se trata
da ausência de execução de itens previstos no projeto básico, caracterizando-se em execução
parcial do objeto, sem haver, nos autos, justificativa técnica para não executar, o que, em
havendo, ensejaria a mudança no objeto do contrato com a empresa executora das obras,
dentro dos limites de mudança previstos na Lei 8.666/93.
Em razão desse lacuna nos autos, a execução parcial do objeto trazida à baila caracteriza
descumprimento contratual por parte da Prefeitura, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, não sendo, portanto, responsabilidade da empresa contratada apresentar
justificativas quanto ao descumprimento de termos do Contrato de Repasse em tela, vez que
se trata de responsabilidade do município, não cabendo, a princípio, responsabilizar a
empresa contratada pela execução parcial do objeto.
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2.2.3. Execução das obras de pavimentação em desacordo às especificações técnicas de
projeto.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1006405-19, permitiu evidenciar, por meio de inspeção visual e medições, que as obras
executadas pela Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), em grande parte dos
trechos fiscalizados, não atendem às especificações do projeto básico no que concerne aos
seguintes processos construtivos:
a) O rejunte entre as pedras assentadas não obedece ao intervalo de 1,5cm a 2,0 cm de
espaçamento constante no projeto, tendo sido observada a seguinte situação nos
trechos executados:
Quadro 1 – Rejuntes fora do intervalo exigido pelo projeto

Foto 1: Rejunte em demasia. Trecho da Rua
Venerável Balbo Vita. Fonte: CGU

Foto 2: Detalhe do rejunte com aproximadamente 7,0cm.
Fonte: CGU

b) As faces aparentes do meio-fio contêm falhas e/ou depressões, e o piso superior do
meio-fio está fora do intervalo de 15 a 20 cm de largura.

Quadro 2 – Meio-fio em desacordo às exigências de projeto

Foto 3: A face superior do meio-fio possui falhas e depressões. A largura é inferior a 10cm, fora do
intervalo de 15 a 20cm exigido pelo projeto. Fonte: CGU

As situações evidenciadas, além do descumprimento das especificações de projeto,
demonstram a precariedade da execução dos serviços pela empresa, bem como a fragilidade
na fiscalização das obras por parte da Prefeitura.
Segundo extrato bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal (Ag. 3571/Op.
006/Conta 647.013-3), houve pagamentos à empresa construtora no total de R$ 513.843,73,
referentes a quatro boletins de medição.
Tendo em vista as desconformidades evidenciadas e os pagamentos já efetuados à
Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), caberá à Prefeitura as seguintes
tomadas de providências:
1. Informar à empresa construtora acerca da necessidade de observar as especificações
técnicas de projeto, haja vista que as obras ainda não foram concluídas;
2. Requerer da empresa construtora a realização das devidas correções nos locais em
que haja desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
3. Emitir Parecer Técnico informando que os serviços foram executados em
conformidade com as especificações técnicas de projeto;
4. Em havendo negativa da empresa, promover a retenção dos valores referentes aos
serviços constantes na planilha do item 2, quando da liquidação de futuros
pagamentos.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações

Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida.
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2.2.4. Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao determinado
no projeto básico. Pagamento por serviços não executados no valor de R$ 27.341,16.
Fato
Em virtude de fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no
município de Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de
Repasse (CR) n.º 1006405-19, foram identificadas, em diversos trechos, divergências entre
as medidas das ruas constantes no projeto básico e as medições realizadas pela equipe de
fiscalização, haja vista que as quantidades executadas são menores do que as previstas no
projeto básico, conforme detalhamento nas tabelas a seguir:
Tabela 1 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
projeto básico
Logradouro

Rua Projetada II - Centro

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
1.722,78

Pavimentação em paralelepípedo
1.496,36
226,41
40,67

Serviço

Meio-fio em pedra granítica

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a devolver (R$)

9.208,09

478,93

416,51

Serviço
2.163,03
Serviço
1.722,78

62,42

19,85

1.239,07

Serviços topográficos
1.496,36
666,67

0,46

306,66

Movimento de terra
1.496,36
226,41

1,41

319,23

Total
11.073,05
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 11.073,05 a devolver indica que a prefeitura pagou por serviços não
executados, tendo em vista que o pagamento efetuado pela prefeitura teve como referência a
quantidade constante no projeto básico.
Tabela 2 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
projeto básico

Logradouro

Rua Florentino S. Sousa

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
618,58

Pavimentação em paralelepípedo
546,78
71,80
40,67

2.920,10

Serviço
176,73

Meio-fio em pedra granítica
145,00
31,73
19,85

629,84

Serviço
760,64

Serviços topográficos
546,78
213,86

0,46

98,37

Serviço
618,58

Movimento de terra
546,78
71,80

1,41

101,23

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a devolver (R$)

Total
3.749,54
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 3.749,54 a devolver indica que a prefeitura pagou por serviços não
executados, tendo em vista que o pagamento efetuado pela prefeitura teve como referência a
quantidade constante no projeto básico.
Tabela 3 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
projeto básico

Logradouro

Rua Adalberto Lopes Leite

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
1.961,61

Pavimentação em paralelepípedo
1.732,31
229,29
40,67

9.325,22

Serviço
611,81

Meio-fio em pedra granítica
522,56
89,25
19,85

1.771,61

Serviço
2.253,00

Serviços topográficos
1.732,31
520,69

0,46

239,51

Serviço
1.961,61

Movimento de terra
1.732,31
229,29

1,41

323,29

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a devolver (R$)

Total
11.659,63
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 11.659,63 a devolver indica que a prefeitura pagou por serviços não
executados, tendo em vista que o pagamento efetuado pela prefeitura teve como referência a
quantidade constante no projeto básico.
Tabela 4 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
projeto básico

Logradouro

Travessa Adalberto Lopes Leite

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
431,38

Pavimentação em paralelepípedo
411,54
19,83
40,67

806,58

Serviço
122,71

Meio-fio em pedra granítica
121,94
0,77
19,85

15,28

Serviço
431,38

Serviços topográficos
411,54
19,83

0,46

9,12

Serviço
431,38

Movimento de terra
411,54
19,83

1,41

27,96

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a devolver (R$)

Total
858,94
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;

³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 858,94 a devolver indica que a prefeitura pagou por serviços não
executados, tendo em vista que o pagamento efetuado pela prefeitura teve como referência a
quantidade constante no projeto básico.
Ao todo, os montantes identificados, por meio das Tabelas 1 a 4, importam em R$
27.341,16. Os pagamentos foram efetuados, tendo como documentos de liquidação, os
boletins de medição 1 e 2, assinados pela Prefeitura e a empresa construtora, e a Nota Fiscal
n.º 2015/00000000017. A transferência eletrônica, consoante demonstra o extrato bancário
da conta do referido contrato de repasse, Caixa Econômica Federal (Ag. 3571/Op.
006/Conta 647.013-3), ocorreu em 21/12/2015.
Os valores pagos indevidamente pela Prefeitura de Piancó/PB foram realizados em
descumprimento ao disposto na cláusula 7.7 do Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19, e
na Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, a qual dispõe que:
Art. 79. No caso de irregularidades e descumprimento pelo convenente das
condições estabelecidas no Contrato de Repasse, o concedente, por intermédio
de suas unidades gestoras, suspenderá a liberação das parcelas previstas, bem
como determinará a suspensão do desbloqueio dos valores da conta vinculada
do Contrato de Repasse, até a regularização da pendência.
§ 1º A utilização dos recursos em desconformidade com o Contrato de Repasse
ensejará obrigação do convenente de devolvê-los devidamente atualizados,
conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no
mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro.
Sendo assim, convém registar que, a partir da data de saque da conta, o montante de R$
27.341,16 deixou de auferir rendimentos, resultando em perda financeira e, por conseguinte,
causando prejuízo ao erário.
Pelo exposto, o período de apuração, para a atualização monetária do valor de R$ 27.341,16,
deve corresponder à data do débito na conta do contrato de repasse, como data inicial, até a
data em que haja a devida reposição ao erário.
Considerando-se como data final o dia 18/04/2017, o valor atualizado do débito, calculado
pela taxa SELIC (disponível no site do Banco Central do Brasil), importa em R$ 32.399,63,
devendo, portanto, ser reavido à conta do Contrate de Repasse n.º 1006405-19.
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.

Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.

Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida.
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2.2.5. Ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos federais
em virtude do Contrato de Repasse n.º 1006405-19.
Fato
Segundo determina a Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, em seu
Art. 6º, Inciso XI, quando se tratar a convenente de ente municipal ou do Distrito Federal,
devem ser notificados os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, acerca dos recursos federais
recebidos por meio de convênios, contratos de repasse e ou termos de cooperação, quando
ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente.
A determinação se faz como forma de incrementar o controle social dos recursos federais,
em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.
No caso em tela, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não procedeu às devidas notificações
em comento, o que deveria ter sido feito em virtude do Contrato de Repasse (CR) n.º
1006405-19, no valor de R$ 690.900,00, firmado entre o Ministério das Cidades,
intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objetivo a
pavimentação em paralelepípedos de ruas desse município.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.6. Ausência de comprovação de execução das obras de pavimentação. Pagamento
indevido no valor de R$ 162.123,75.

Fato
Segundo o extrato bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal (Ag. 3571/Op.
006/Conta 647.013-3), referente ao Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19, houve
pagamentos à Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), no total de R$
513.843,73, todavia, foram apresentados comprovantes de despesas no valor de R$
353.268,27, resultando em pagamento indevido no valor de R$ 162.123,75, descontado o
ISS, segundo demonstram as evidências constantes no Quadro 1 a seguir:
Quadro 1 – Evidências de pagamento indevido
Boletim de Período
Medição
BM 1
25/02/15 a 08/06/15
BM 2
09/06/15 a 11/11/15
BM 3
11/11/15 a 15/04/16
BM 4
25/07/16
Fonte: CGU-R/PB

Valor (R$)
30.257,56
304.774,88
18.235,83
165.789,72

Execução
comprovada
Sim
Sim
Sim
Não

física

Data pagamento
21/12/15
25/11/16

O Quadro 1 demonstra que foram apresentados quatro boletins de medição, assinados
conjuntamente pela Prefeitura e a construtora, sendo que o 4º boletim de medição não
descreve os serviços executados no período, por essa razão e, tendo em vista que os serviços
executados e fiscalizados in loco se referem somente aos constantes nos boletins de medição
1 a 3, considera-se que não há comprovação da execução física de serviços que importem
em R$ 165.789,72, configurando-se, assim, em pagamento por serviço não executado.
Consoante demonstra o extrato da conta do Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19,
Caixa Econômica Federal (Ag. 3571/Op. 006/Conta 647.013-3), foram efetuados dois
pagamentos, o primeiro no valor de R$ 331.658,44 (realizado em 21/12/15) e o segundo no
valor de R$ 182.185,29 (realizado em 25/11/16). Esse último pagamento teve como
documento de liquidação a Nota Fiscal n.º 2016/00000000061, no valor de R$ 184.025,55, a
qual, com a incidência do ISS, resultou no valor de R$ 182.185,29, sacado da conta.
Foram comprovados somente os serviços referentes ao montante de R$ 18.235,83, o qual,
descontado o ISS resultaria no valor de R$ 18.061,54, a ser sacado da conta, porém, em vez
de R$ 18.061,54, foram sacados indevidamente, em 25/11/16, R$ 162.123,75 (R$
182.185,29 – R$ 18.061,54). Outrossim, os recursos indevidamente sacados deixaram de
auferir rendimentos, resultando em perda financeira e, por conseguinte, causando prejuízo ao
erário.
Sendo assim, os valores pagos, sem a devida liquidação da despesa, foram realizados
irregularmente pela Prefeitura de Piancó/PB, em descumprimento ao disposto na cláusula
7.7 do Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19, e na Portaria Interministerial n.º 507, de
24 de novembro de 2011, a qual dispõe que:
Art. 79. No caso de irregularidades e descumprimento pelo convenente das
condições estabelecidas no Contrato de Repasse, o concedente, por intermédio
de suas unidades gestoras, suspenderá a liberação das parcelas previstas, bem
como determinará a suspensão do desbloqueio dos valores da conta vinculada
do Contrato de Repasse, até a regularização da pendência.
§ 1º A utilização dos recursos em desconformidade com o Contrato de Repasse
ensejará obrigação do convenente de devolvê-los devidamente atualizados,
conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e

de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no
mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro.
Nesse sentido, o período de apuração para a atualização monetária deve corresponder à data
do pagamento, como data inicial, até a data em que o serviço tenha sido efetivamente
realizado. Como não houve a execução do serviço, considera-se que a atualização monetária
do valor pago indevidamente seja feita desde a data do pagamento (Em 25/11/2016, R$
162.123,75) até a data atual (como exemplo, 18/04/2017), calculado pela taxa SELIC
(disponível no site do Banco Central do Brasil), tem-se que a Prefeitura deverá reaver à
conta do Contrate de Repasse n.º 1006405-19, o valor de R$ 170.027,02.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;

1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida.
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2.2.7. Atraso no cronograma de execução das obras de pavimentação. Obras
paralisadas.
Fato
O Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19, no valor de R$ 690.000,00 tem como
executora das obras de pavimentação a empresa Construtora Soares Ltda. (CNPJ
12.889.340/0001-02), conforme termos do Contrato nº. 003/2015, de 25/02/2015, o qual
previa 90 dias para a execução das obras. Tendo em vista o último termo aditivo, a vigência
expirou em 25/03/2017 sem haver a renovação de prazo contratual. Atualmente, o percentual
de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente, 59,51%.

Por determinação da Prefeitura, as obras estão paralisadas. Segundo informa o município,
por meio do Relatório Técnico n.º 001/2017, não houve transição de governo e não consta,
nos arquivos municipais, demonstrativo específico das obras em andamento, com resumo de
saldos a pagar e percentual de execução das obras, fato esse que culminou com a paralisação
de todas as obras que estavam em andamento na gestão anterior.
Manifestação da Unidade Examinada
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Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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3.

Conclusão

Conclui-se, por meio da análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1006405-19, que:
1. O percentual de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente,
59,51%, abaixo do previsto em cronograma, estando as obras, atualmente,
paralisadas;
2. A execução das obras está, parcialmente, em desacordo às especificações técnicas
de projeto;
3. Não foram executados itens previstos no projeto básico, o que configura
descumprimento aos objetivos do Contrato de Repasse n.º 1006405-19 por trazer
prejuízos aos beneficiários da ação;
4. Foram executadas obras de pavimentação em quantidade inferior ao determinado
no projeto básico, ensejando pagamento por quantitativos não executados no valor
de R$ 27.341,16;
5. A Prefeitura Municipal de Piancó/PB realizou pagamento no valor de R$
162.123,75, sem a correspondente comprovação de execução das obras pela
empresa construtora;
6. Não foi dada a devida publicidade ao processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação;
7. Não houve notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos
federais em virtude do Contrato de Repasse n.º 1006405-19.

Ordem de Serviço: 201700736
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 790070
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 295.300,00
1.

Introdução

Trata-se de análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1008218-67, no valor de R$
295.300,00, firmado entre o Ministério das Cidades, intermediado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a pavimentação
em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB, totalizando 4.808,60 m² de
pavimentação.
A análise do referido Contrato de Repasse objetiva verificar a legalidade da contratação e da
execução do objeto do convênio com a verificação de eventual direcionamento da licitação,
sobrepreço e superfaturamento, além da efetiva entrega do objeto contratado na qualidade
especificada.
Para tanto, foram realizados exames em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Piancó/PB e pela CEF (Gerência João Pessoa/PB), bem como foi realizada a fiscalização in
loco das obras de pavimentação no período de 10 a 11/04/2017.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Atraso no cronograma de execução das obras de pavimentação. Obras
paralisadas.
Fato

O Contrato de Repasse (CR) n.º 1008218-67, no valor de R$ 295.300,00 tem como
executora das obras de pavimentação a empresa Roma Construção (CNPJ 04.881.913/000115), conforme termos do Contrato n.º 046/2015, de 01/06/2015, o qual previa 90 dias para a
execução das obras. Não se evidenciou termo de prorrogação de prazo na documentação
disponibilizada pela Prefeitura. Atualmente, o percentual de execução de ruas pavimentadas
está em, aproximadamente, 38,73%.
Por determinação da Prefeitura, as obras estão paralisadas. Segundo informa o município,
por meio do Relatório Técnico n.º 001/2017, não houve transição de governo e não consta,
nos arquivos municipais, demonstrativo específico das obras em andamento, com resumo de
saldos a pagar e percentual de execução das obras, fato esse que culminou com a paralisação
de todas as obras que estavam em andamento na gestão anterior.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamntário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório :,

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além
de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;

d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.” (sic)
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Análise do Controle Interno
A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato. Nessa
esteira, a presente constatação está mantida integralmente.
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2.2.2. Ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos federais
em virtude do Contrato de Repasse n.º 1008218-67.
Fato
Segundo determina a Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, em seu
Art. 6º, Inciso XI, quando se tratar a convenente de ente municipal ou do Distrito Federal,
devem ser notificados os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, acerca dos recursos federais

recebidos por meio de convênios, contratos de repasse e ou termos de cooperação, quando
ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente.
A determinação se faz como forma de incrementar o controle social dos recursos federais,
em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.
No caso em tela, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não procedeu às devidas notificações
em comento, o que deveria ter sido feito em virtude do Contrato de Repasse (CR) n.º
10082218-67, no valor de R$ 295.300,00, firmado entre o Ministério das Cidades,
intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objetivo a
pavimentação em paralelepípedos de ruas desse município.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamntário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório :,

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além
de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo

contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.” (sic)
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Análise do Controle Interno
A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo abordado no fato. Nessa
esteira, a presente constatação está mantida integralmente.
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2.2.3. Execução de obras em desacordo às especificações técnicas de projeto.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 10 a 11/04/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 10082218-67, permitiu evidenciar, por meio de inspeção visual e medições, que as obras
executadas pela Roma Construção (CNPJ 04.881.913/0001-15), em grande parte dos trechos
fiscalizados, não atendem às especificações do projeto básico no que concerne aos seguintes
processos construtivos:

a) O rejunte entre as pedras assentadas não obedece ao intervalo de 1,5cm a 2,0 cm de
espaçamento constante no projeto, tendo sido observada a seguinte situação nos
trechos executados:
Quadro 1 – Rejuntes fora do intervalo exigido pelo projeto

Foto 1: Rejunte em demasia. Trecho da Rua Gil
Galdino. Fonte: CGU

Foto 2: Detalhe do rejunte com aproximadamente
4,0cm. Fonte: CGU

b) As faces aparentes do meio-fio contêm falhas e/ou depressões, e o piso superior do
meio-fio está fora do intervalo de 15 a 20 cm de largura.
Quadro 2 – Meio-fio em desacordo às exigências de projeto

Foto 3: A face superior do meio-fio possui falhas e depressões. A largura é inferior a 10cm, fora do
intervalo de 15 a 20cm exigido pelo projeto. Fonte: CGU

As situações evidenciadas, além do descumprimento das especificações de projeto básico,
demonstram a precariedade da execução dos serviços pela empresa, bem como a fragilidade
da fiscalização das obras por parte da Prefeitura.
Consoante registrado no último boletim de medição (boletim de medição n.º 3), apresentado
pela Prefeitura, os valores acumulados, referentes às despesas com a execução de
pavimentação, somam R$ 140.715,63, assim distribuídos:
Tabela 1 – Acumulado/pavimentação
Item
Valor (R$)
Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com 19.912,86
argamassa de cimento e areia 1:3
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de 120.802,77
areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3 (pedras pequenas – 42 peças por m2)
Total
140.715,63
Fonte: Boletim de Medição n.º 3 – Prefeitura Municipal de Piancó/PB.

Tendo em vista as desconformidades evidenciadas, antes de realizar qualquer pagamento à
Roma Construção (CNPJ 04.881.913/0001-15), caberá à Prefeitura as seguintes tomadas de
providências:
1. Informar à empresa construtora acerca da necessidade de observar as especificações
técnicas de projeto, haja vista que as obras ainda não foram concluídas;
2. Requerer da empresa construtora a realização das devidas correções nos locais em
que haja desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
3. Emitir Parecer Técnico informando que os serviços foram executados em
conformidade com as especificações técnicas de projeto;
4. Em havendo negativa da empresa, promover a retenção dos valores referentes aos
serviços constantes na planilha do item 2.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as

razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.” (sic)
Análise do Controle Interno
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida.
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2.2.4. Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos
objetivos do Contrato de Repasse n.º 1008218-67.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 10 a 11/04/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1008218-67, permitiu evidenciar que as obras executadas pela Roma Construção (CNPJ
04.881.913/0001-15) não atendem ao projeto básico no que concerne à execução de calçada,
rampas de acessibilidade, placa de identificação de rua, placa de sinalização vertical e
caiação de meio-fio, tendo em vista que esses itens não estão sendo executados pela
construtora, consoante evidenciado nos 38,73% de pavimentação executados até esta data.
Impende mencionar que consta na planilha orçamentária a descrição de todos os serviços em
tela, porém, a Prefeitura não soube informar a razão da ausência de execução desses serviços
nas ruas onde já houve a execução de pavimentação.
Com relação às calçadas existentes previamente ao Contrato de Repasse em comento, não se
evidenciou, no projeto básico, os locais a serem demolidos ou se essas calçadas seriam
adaptadas; tampouco consta, na planilha orçamentária, o custo dos serviços de demolição
dessas estruturas existentes.
Nos quadros a seguir, estão descritas algumas situações encontradas in loco.
Quadro 1 – Calçadas executadas por moradores em rua a pavimentar

Foto 1: À direita, calçada existente em rua a pavimentar. Trecho da Rua Nivaldo Amorim. Fonte: CGU

Quadro 2 – Calçadas executadas por moradores em rua já pavimentada

Foto 2: À esquerda e direita, calçadas construídas por moradores em rua pavimentada. Trecho da Rua
Ostílio Ferreira de Sousa. Fonte: CGU

Quanto às rampas de acessibilidade, esses serviços seriam construídos em concreto não
estrutural, tendo as rampas pisos táteis direcionais e de alerta, executados em blocos de
concreto pré-moldado, consoante o projeto básico, o qual traz os seguintes detalhes descritos
nos quadros a seguir:

Quadro 3 – Planta baixa da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 4 – Ilustração da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Convém informar que, da mesma forma, em referência às calçadas, não consta, no projeto
básico, o quantitativo de rampas a serem executadas, bem como em quais trechos das ruas
elas seriam inseridas.
Tais elementos, tanto as calçadas quanto as rampas, visam a atender ao que dispõe o Decreto
n.º 5.296, de 02/12/2014, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em seu artigo 15, consta que:
“Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.”

Com relação às placas de sinalização e de identificação das ruas, a planilha traz, no item “
DIVERSOS”, a descrição do quantitativo desses elementos. Segundo o projeto básico, esses
elementos teriam as seguintes dimensões e características:
Quadro 5 – Placas de sinalização

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

No que tange às placas de identificação de ruas, não constam, no projeto básico, detalhes
construtivos, estando, tal item, somente na planilha orçamentária.
Em que pese não haver evidências de pagamento por esses itens não executados, a execução
parcial do projeto básico traz prejuízos à população e caracteriza descumprimento contratual
por parte da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, o qual reza, no item 2.2, inciso IX, que a Prefeitura deve assegurar, na sua
integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,

ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela contratante ou pelos órgãos de
controle.
Por essa razão, a Prefeitura deverá tomar providências para que o objeto do contrato seja
fielmente cumprido ou apresentar as justificativas técnicas para a ausência de execução dos
itens em tela.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamntário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório :,

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além
de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;

1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Impende mencionar que a responsabilidade de quem deu causa ao fato apontado é da
Prefeitura Municipal de Piancó/PB, não havendo, portanto, neste caso, razoabilidade em se
fazer notificação à empresa contratada para promover correções, tendo em vista que se trata
da ausência de execução de itens previstos no projeto básico, caracterizando-se em execução
parcial do objeto, sem haver, nos autos, justificativa técnica para não executar, o que, em
havendo, ensejaria a mudança no objeto do contrato com a empresa executora das obras,
dentro dos limites de mudança previstos na Lei 8.666/93.
Em razão desse lacuna nos autos, a execução parcial do objeto trazida à baila caracteriza
descumprimento contratual por parte da Prefeitura, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, não sendo, portanto, responsabilidade da empresa contratada apresentar
justificativas quanto ao descumprimento de termos do Contrato de Repasse em tela, vez que
se trata de responsabilidade do município, não cabendo, a princípio, responsabilizar a
empresa contratada pela execução parcial do objeto.
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2.2.5. Execução de obras de pavimentação em quantidade inferior ao determinado no
projeto básico. Pagamento por quantitativos não executados no valor de R$ 12.578,01.
Fato

Em virtude de fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no
município de Piancó/PB, realizada no período de 10 a 11/04/2017, referente ao Contrato de
Repasse (CR) n.º 1008218-67, foram identificadas, em diversos trechos, divergências entre
as medidas das ruas constantes no projeto básico e as medições realizadas pela equipe de
fiscalização, haja vista que as quantidades executadas são menores do que as previstas no
projeto básico, conforme detalhamento nas tabelas a seguir:
Tabela 1 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
projeto básico
Logradouro

Rua Gil Galdino

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
1.396,68

Pavimentação em paralelepípedo
1.254,12
142,56
41,63

5.934,77

Serviço
308,45

Meio-fio em pedra granítica
245,48
62,97
20,22

1.273,25

Serviço
1.777,52

Serviços topográficos
1.254,12
523,40

0,27

141,31

Serviço
1.396,68

Movimento de terra
1.254,12
142,56

1,28

182,47

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a devolver (R$)

Total
7.531,80
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 7.531,80 a devolver indica que a prefeitura pagou por serviços não
executados, tendo em vista que o pagamento efetuado pela prefeitura teve como referência a
quantidade constante no projeto básico.
Tabela 2 – Execução de serviços de pavimentação em quantidade inferior ao previsto no
projeto básico
Logradouro

Rua Ostílio Ferreira de Sousa

Qtd
projeto básico¹

Qtd
fiscalizada²

Serviço
667,81

Pavimentação em paralelepípedo
559,76
108,05
41,63

4.498,12

Serviço
244,25

Meio-fio em pedra granítica
225,42
18,82
20,22

380,62

Diferença
(m ou m²)

Preço Unitário
(R$)³

Valor a devolver (R$)

Serviço
667,81

Serviços topográficos
559,76
108,05

0,27

29,17

Serviço
667,81

Movimento de terra
559,76
108,05

1,28

138,30

Total
5.046,21
Fonte: CGU-R/PB
¹ Segundo o projeto básico utilizado pela Prefeitura para licitar o objeto;
² Fiscalização in loco realizada pela CGU-R/PB no período de 21 a 23/03/2017;
³ Preço unitário constante na planilha da licitante vencedora do certame.

O montante de R$ 5.046,21 a devolver indica que a prefeitura pagou por serviços não
executados, tendo em vista que o pagamento efetuado pela prefeitura teve como referência a
quantidade constante no projeto básico.
Ao todo, os montantes identificados, por meio das Tabelas 1 e 2, importam em R$
12.578,01. Os pagamentos foram efetuados, tendo como documentos de liquidação, os
boletins de medição 1, 2 e 3, assinados pela Prefeitura e a Nota Fiscal n.º 1000068. O débito,
consoante demonstra o extrato bancário da conta do referido contrato de repasse, Caixa
Econômica Federal (Ag. 3571/Op. 006/Conta 647.020-6), ocorreu em 30/12/2015.
Os valores pagos indevidamente pela Prefeitura de Piancó/PB foram realizados em
descumprimento ao disposto na cláusula 7.7 do Contrato de Repasse (CR) n.º 1008218-67, e
na Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, a qual dispõe que:
Art. 79. No caso de irregularidades e descumprimento pelo convenente das
condições estabelecidas no Contrato de Repasse, o concedente, por intermédio
de suas unidades gestoras, suspenderá a liberação das parcelas previstas, bem
como determinará a suspensão do desbloqueio dos valores da conta vinculada
do Contrato de Repasse, até a regularização da pendência.
§ 1º A utilização dos recursos em desconformidade com o Contrato de Repasse
ensejará obrigação do convenente de devolvê-los devidamente atualizados,
conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no
mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro.
Sendo assim, convém registar que, a partir da data de saque da conta, o montante de R$
12.578,01 deixou de auferir rendimentos, resultando em perda financeira e, por conseguinte,
causando prejuízo ao erário.
Pelo exposto, o período de apuração, para a atualização monetária do referido valor, deve
corresponder à data do débito na conta do contrato de repasse, como data inicial, até a data
em que haja a devida reposição ao erário.
Considerando-se como data final o dia 18/04/2017, o valor atualizado do débito, calculado
pela taxa SELIC (disponível no site do Banco Central do Brasil), importa em R$ 14.858,21,
devendo, portanto, ser reavido à conta do Contrate de Repasse n.º 1008218-67.
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida.
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2.2.6. Inexistência de documentos que comprovem a regularidade do processo
licitatório para a contratação das obras de pavimentação de ruas em Piancó/PB no
valor de R$ 295.300,00.
Fato
Por
meio
das
Solicitações
de
Fiscalização
(SF),
nº.
201700736/001/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 21 de março de 2017, SF nº.
201700736/002/OBRAS/Pavimentação/PMP, 23 de março de 2017 e da SF n.º
201700736/003/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 04 de abril de 2017, a Prefeitura Municipal
foi instada a apresentar o processo licitatório (Tomada de Preços n.º 006/2015), a qual trata
da contratação das obras de pavimentação referentes ao Contrato de Repasse n.º 100821867, no valor de R$ 295.300,00.
Em resposta, por meio do Ofício n.º 108/2017, de 04 de abril de 2017, o gestor informou
que:
“(...) identificamos apenas os documentos que constavam no banco
de dados da Caixa Econômica Federal, uma vez que o Processo Licitatório
do referido contrato, não consta nos documentos existentes na Prefeitura
Municipal de Piancó-PB (...), Destarte, informamos que tivemos o zelo de
exaurir os mecanismos de busca dos documentos nos arquivo da Prefeitura,
deixando de remeter por absoluta impropriedade ante a sua inexistência.”
(sic).
Em razão da inexistência dessa documentação na Prefeitura, grande parte da documentação
referente ao processo licitatório não foi analisada, o que prejudicou consideravelmente a

análise do referido certame por esta equipe de fiscalização. No Quadro 1 a seguir, foram
listados os documentos solicitados:
Quadro 1 – Documentação solicitada acerca da Tomada de Preços n.º 006/2015
Item
1
2
3

Peça solicitada

Edital de licitação
Portaria de designação da comissão de licitação
Projeto básico, incluindo o orçamento-base (Planilha orçamentária
elaborada por essa Prefeitura contendo, para cada um dos itens de
serviço, o código SINAPI ou outra fonte, utilizada como referência
de custos)
4
Periódicos por meio dos quais foi dada a publicidade do extrato do
edital da licitação
5
Licitantes (regularidade fiscal, trabalhista e jurídica)
6
Impugnações, se houver
7
Comprovação da qualificação econômico-financeira das licitantes
8
Comprovação da capacidade técnico-operacional e profissional das
licitantes;
9
Atas de abertura e de julgamento das propostas
10
Declaração de regularidade do certame emitida pela Procuradoria
Jurídica Municipal
11
Portaria de homologação da licitação e de adjudicação do objeto
12
Ordem de serviço inicial
Fonte: CGU

Apresentação
Prefeitura
Não
Não
Sim

pela

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não

Convém ressaltar que a Prefeitura não comprovou a existência de processo formal, tendo
encaminhado documentos avulsos em resposta às Solicitações de Fiscalização.
Por essa razão, a inexistência, nos arquivos da Prefeitura Municipal, de processo formal
torna precária a comprovação da regularidade do processo licitatório, haja vista a
obrigatoriedade da guarda de todos os documentos referentes ao certame para fins de análise
por parte dos órgãos de controle.
Em complementação, reza o Art. 4º da Lei 8.666/93, in verbis:
“Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a
que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente
procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu
desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos.
Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato
administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administração
Pública.” (Original sem grifo).
Nessa esteira, em razão da inexistência de processo formal que comprove a formalidade do
ato administrativo referente ao procedimento licitatório em tela, não há como se falar de ato
administrativo formal, o que torna nula a Tomada de Preços n.º 006/2015 e, por conseguinte,
o Contrato n.º 046/2015, firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa Roma
Construção (CNPJ 04.881.913/0001-15) em virtude da referida Tomada de Preços, devendo
ser providenciada a rescisão contratual nos termos do inciso XII, do Art. 78, combinado com
o inciso I e § 1º e 2º, do Art. 79, da Lei 8.666/93.
Segundo extrato bancário (CEF, Ag. 3571/Op. 006/Conta 647.020-6), houve pagamento à
empresa construtora, em 30/12/2015, no valor de R$ 67.377,60, referente às duas primeiras
medições dos serviços.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações

Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário. Nessa esteira, a presente constatação está mantida integralmente.
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3.

Conclusão

Conclui-se, por meio da análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1008218-67, que:
1. O percentual de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente,
38,73%, abaixo do previsto em cronograma, estando as obras, atualmente,
paralisadas;
2. A execução das obras está, parcialmente, em desacordo às especificações técnicas
de projeto;
3. Não foram executados itens previstos no projeto básico, o que configura
descumprimento aos objetivos do Contrato de Repasse n.º 1008218-67 por trazer
prejuízos aos beneficiários da ação;
4. Foram executadas obras de pavimentação em quantidade inferior ao determinado
no projeto básico, ensejando pagamento por quantitativos não executados no valor
de R$ 12.578,01;
5. Não existem documentos suficientes, nos autos, que comprovem a regularidade do
processo licitatório para a contratação das obras de pavimentação;
6. Não houve notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos
federais em virtude do Contrato de Repasse n.º 1008218-67.

Ordem de Serviço: 201700737
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 805581
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 245.850,00
1.

Introdução

Trata-se de análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1018105-98, no valor de R$
245.850,00, firmado entre o Ministério das Cidades, intermediado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a pavimentação
em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB, totalizando 3.395,73m² de
pavimentação.
A análise do referido Contrato de Repasse objetiva verificar a legalidade da contratação e da
execução do objeto do convênio com a verificação de eventual direcionamento da licitação,
sobrepreço e superfaturamento, além da efetiva entrega do objeto contratado na qualidade
especificada.
Para tanto, foram realizados exames em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Piancó/PB e pela CEF (Gerência João Pessoa/PB), bem como foi realizada a fiscalização in
loco das obras de pavimentação no período de 21 a 23/03/2017.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Ausência da devida publicidade do processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação de ruas em Piancó/PB no valor de R$ 261.526,50.
Fato

A análise da Tomada de Preços n.º 002/2016, por meio da qual foram licitadas as obras de
pavimentação e sinalização de ruas na cidade de Piancó/PB, evidenciou que a Prefeitura
Municipal não deu publicidade ao certame consoante dispõe o inciso III do art. 21 da Lei n.º
8.666/93, in verbis:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas
de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição. (Original sem o grifo).
Evidenciou-se, na referida análise, que o resumo do edital da Tomada de Preços n.º
002/2016 não foi publicado em jornal diário de grande circulação no Estado, tendo a
Prefeitura limitado-se a publicar o referido resumo no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado da Paraíba.
Por
meio
da
Solicitação
de
Fiscalização
(SF)
nº.
201700737/001/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 21/03/2017, reiterada pela SF nº.
201700737/002/OBRAS/Pavimentação/PMP,
de
23/03/2017,
e
SF
n.º
201700737/003/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 04/04/2017, a Prefeitura foi instada a
apresentar a comprovação de ter dado a devida publicidade ao certame, porém, por meio do
Ofício n.º 106/2017, de 27 de março de 2017, em virtude da ausência de transição de
governo na Prefeitura, fez constar que “Destarte, informamos que tivemos o zelo de exaurir
os mecanismos de busca dos documentos nos arquivos da Prefeitura, deixando de remeter
por absoluta impropriedade ante a sua inexistência.”
O fato exposto demonstra que não foi dada a devida publicidade ao certame, de forma a
ampliar a competitividade e a oportunizar a obtenção de proposta mais vantajosa para a
Administração, consoante preconiza o Art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e

considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,

sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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2.2.2. Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos
objetivos do Contrato de Repasse n.º 1018105-98.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1018105-98, permitiu evidenciar que as obras executadas pela Magalhães Construtora
Ltda. (CNPJ 19.289.165/0001-53) não atendem ao projeto básico no que concerne à
execução de calçadas, rampas de acessibilidade, placas de identificação de rua, placas de
sinalização vertical e caiação de meio-fio, tendo em vista que esses itens não estão sendo
executados pela construtora, consoante evidenciado nos 34,93% de pavimentação
executados até esta data.
Impende mencionar que consta na planilha orçamentária a descrição de todos os serviços em
tela, porém, nem o encarregado da construtora nem o fiscal designado pela Prefeitura, para
acompanhar esta fiscalização, mediante entrevista realizada pela Equipe da CGU, souberam
informar a razão da ausência de execução desses serviços nas ruas onde já houve a
realização de pavimentação.
Com relação às calçadas existentes previamente ao Contrato de Repasse em comento,
executadas por moradores, não se evidenciou, no projeto básico, os locais a serem demolidos
ou se essas calçadas seriam adaptadas; tampouco consta, na planilha orçamentária, o custo
dos serviços de demolição dessas estruturas existentes.
Nos quadros a seguir, estão descritas algumas situações encontradas in loco.
Quadro 1 – Calçadas não executadas em rua já pavimentada

Foto 1: Ausência de execução das calçadas. Trecho da Rua João Pereira Filho. Fonte: CGU

Quanto às rampas de acessibilidade, esses serviços deveriam ser construídos em concreto
não estrutural, tendo as rampas pisos táteis direcionais e de alerta, executados em blocos de
concreto pré-moldado, consoante o projeto básico, o qual traz os seguintes detalhes descritos
nos quadros a seguir:
Quadro 2 – Ilustração da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Tais elementos, tanto as calçadas quanto as rampas, visam a atender ao que dispõe o Decreto
n.º 5.296, de 02/12/2014, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em seu artigo 15, consta que:
“Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.”

Quanto às placas de sinalização e de identificação das ruas, a planilha traz, no item
“DIVERSOS”, a descrição do quantitativo desses elementos. Segundo o projeto básico,
esses elementos teriam as seguintes dimensões e características:
Quadro 3 – Placas de sinalização

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 4 – Placa de identificação de rua

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Em que pese não haver evidências de pagamento por esses itens não executados, a execução
parcial do projeto básico traz prejuízos à população e caracteriza descumprimento contratual
por parte da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1018105-98, o qual reza, no item 2.2, inciso IX, que a Prefeitura deve assegurar, na sua
integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela contratante ou pelos órgãos de
controle.
Por essa razão, a Prefeitura deverá tomar providências para que o objeto do contrato seja
fielmente cumprido ou apresentar as justificativas técnicas para a ausência de execução dos
itens em tela.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do

estágio de evolução físico-orçamntário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório :,

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além
de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo

Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.” (sic)
Análise do Controle Interno
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Impende mencionar que a responsabilidade de quem deu causa ao fato apontado é da
Prefeitura Municipal de Piancó/PB, não havendo, portanto, neste caso, razoabilidade em se
fazer notificação à empresa contratada para promover correções, tendo em vista que se trata
da ausência de execução de itens previstos no projeto básico, caracterizando-se em execução
parcial do objeto, sem haver, nos autos, justificativa técnica para não executar, o que, em
havendo, ensejaria a mudança no objeto do contrato com a empresa executora das obras,
dentro dos limites de mudança previstos na Lei 8.666/93.
Em razão desse lacuna nos autos, a execução parcial do objeto trazida à baila caracteriza
descumprimento contratual por parte da Prefeitura, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, não sendo, portanto, responsabilidade da empresa contratada apresentar
justificativas quanto ao descumprimento de termos do Contrato de Repasse em tela, vez que
se trata de responsabilidade do município, não cabendo, a princípio, responsabilizar a
empresa contratada pela execução parcial do objeto.
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2.2.3. Atraso no cronograma de execução das obras de pavimentação. Obras
paralisadas.
Fato
O Contrato de Repasse (CR) n.º 1018105-98, no valor de R$ 245.850,00, tem como
executora das obras de pavimentação a empresa Magalhães Construtora Ltda. (CNPJ
19.289.165/0001-53), conforme termos do Contrato nº. 061/2016, de 20/05/2016, no valor
de R$ 234.081,65, o qual previa 180 dias para a execução das obras. Tendo em vista o
último termo aditivo, o contrato foi prolongado até 30/12/2017. Atualmente, o percentual de
execução de ruas pavimentadas está, aproximadamente, em 34,93%.
Por determinação da Prefeitura, as obras estão paralisadas. Segundo informa o município,
por meio do Relatório Técnico n.º 001/2017, não houve transição de governo e não consta,
nos arquivos municipais, demonstrativo específico das obras em andamento, com resumo de
saldos a pagar e percentual de execução das obras, fato esse que culminou com a paralisação
de todas as obras que estavam em andamento na gestão anterior.
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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2.2.4. Execução das obras de pavimentação em desacordo às especificações técnicas de
projeto.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1018105-98, permitiu evidenciar, por meio de inspeção visual e medições, que as obras
executadas pela Magalhães Construtora Ltda. (CNPJ 19.289.165/0001-53), em grande parte
dos trechos fiscalizados, não atendem às especificações do projeto básico no que concerne
ao cumprimento dos seguintes processos construtivos:
a) O assentamento dos paralelepípedos não obedece ao perfil transversal de projeto, o
qual prevê que no encontro com o meio-fio, a rua esteja em cota mais baixa, para
permitir o escoamento das águas, ou seja, não existe declividade nas laterais do
pavimento, o que prejudica a capacidade de escoamento das vias.
Quadro 1 – Detalhe de especificação técnica

Detalhe 1: Especificação de projeto. Detalhe da sarjeta.
Em amarelo, destaca-se o caimento do pavimento para
forma a sarjeta.

Detalhe 2: Especificação de projeto. No detalhe, há
a indicação de i=3%, referente ao caimento do
pavimento em direção à sarjeta. O caimento deve
ser executado nos dois lados da rua.

Quadro 2 – Diminuição da capacidade de escoamento das ruas

Foto 1: Não existe o caimento, ou seja, a sarjeta está
no mesmo nível da rua. Trecho da Rua João Pereira.
Fonte: CGU

Foto 2: O perfil do pavimento executado é linear,
consoante mostrado pela linha em amarelo
(primeiro plano). O perfil exigido pelo projeto
deve ser o indicado em vermelho (segundo
plano), abaulado, com caimento para as sarjetas.
Trecho da Rua João Pereira. Fonte:CGU

b) O rejunte entre as pedras assentadas não obedece ao intervalo de 1,5cm a 2,0cm de
espaçamento constante no projeto, tendo sido observada a seguinte situação nos
trechos executados:
Quadro 3 – Rejuntes fora do intervalo exigido pelo projeto

Foto 3: Rejunte é mínimo, havendo contato entre as
pedras. Trecho da Rua João Pereira. Fonte: CGU

Foto 4: Detalhe do rejunte com menos de
1cm. Fonte: CGU

c) As faces aparentes do meio-fio contêm falhas e/ou depressões, e o piso superior do
meio-fio está fora do intervalo de 15 a 20 cm de largura.
Quadro 4 – Meio-fio em desacordo às exigências de projeto

Foto 5: A face superior do meio-fio possui falhas e depressões. A largura é 10cm, fora do intervalo de
15 a 20cm exigido pelo projeto. Fonte: CGU

As situações evidenciadas, além do descumprimento das especificações de projeto básico,
demonstram a precariedade da execução dos serviços pela empresa, bem como a fragilidade
da fiscalização das obras por parte da Prefeitura.
Tendo em vista as desconformidades evidenciadas, antes de realizar qualquer pagamento à
Magalhães Construtora Ltda. (CNPJ 19.289.165/0001-53), caberá à Prefeitura as seguintes
tomadas de providências:
1. Informar à empresa construtora acerca da necessidade de observar as especificações
técnicas de projeto, haja vista que as obras ainda não foram concluídas;
2. Requerer da empresa construtora a realização das devidas correções nos locais em
que haja desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
3. Emitir Parecer Técnico informando que os serviços foram executados em
conformidade com as especificações técnicas de projeto;
4. Em havendo negativa da empresa, promover a retenção dos valores referentes aos
serviços constantes na planilha do item 2.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:

“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior

validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário.
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2.2.5. Ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos federais
em virtude do Contrato de Repasse n.º 1018105-98.
Fato
Segundo determina a Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, em seu
Art. 6º, Inciso XI, quando se tratar a convenente de ente municipal ou do Distrito Federal,
devem ser notificados os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, acerca dos recursos federais
recebidos por meio de convênios, contratos de repasse e ou termos de cooperação, quando
ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente.
A determinação se faz como forma de incrementar o controle social dos recursos federais,
em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.
No caso em tela, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não procedeu às devidas notificações
em comento, o que deveria ter sido feito em virtude do Contrato de Repasse (CR) n.º
1018105-98, no valor de R$ 245.850,00, firmado entre o Ministério das Cidades,
intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objetivo a
pavimentação em paralelepípedos de ruas desse município.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
m
x
E
d
U
ifestco
an
/M
#

Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.

trI
o
aliseC
n
/A
#

2.2.6. Recursos não aplicados em caderneta de poupança. Ausência de integralização
da contrapartida municipal.
Fato
O Contrato de Repasse (CR) n.º 1018105-98, no valor de R$ 245.850,00, firmado entre o
Ministério das Cidades, intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tem
como objetivo a pavimentação em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB,
totalizando 3.395,73m² de pavimentação, consoante dados da planilha do orçamento-base.
Dos recursos previstos para o referido CR, foram repassados, em 27/01/2017, R$
122.925,00, ou seja, 50% dos recursos a serem financiados pela União, não tendo havido, até
a presente data, a integralização da contrapartida municipal no valor de R$ 4.150,00.
Segundo extrato bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal (Ag. 3571/Op.
006/Conta 647.042-7), não houve pagamentos à empresa construtora, estando os recursos
aplicados em fundo de investimento, os quais somam R$ 124.681,93 em 03/04/2017.
Considerando que não houve a utilização dos recursos em prazo inferior a 1 mês, o montante
repassado pela União já deveria ter sido aplicado em caderneta de poupança, tendo em vista
o disposto no Inciso I, § 1º, do Art. 54 da IN Portaria Interministerial n.º 507, de 24/11/2011.
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Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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3.

Conclusão

Conclui-se, por meio da análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1018105-98, que:
1. O percentual de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente,
34,93%, abaixo do previsto em cronograma, estando as obras, atualmente,
paralisadas;
2. A execução das obras está, parcialmente, em desacordo às especificações técnicas
de projeto;
3. Não foram executados itens previstos no projeto básico, o que configura
descumprimento aos objetivos do Contrato de Repasse n.º 1018105-98 por trazer
prejuízos aos beneficiários da ação;
4. Não foi dada a devida publicidade ao processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação;
5. Não houve notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos
federais em virtude do Contrato de Repasse n.º 1018105-98.

Ordem de Serviço: 201700738
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 803764
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 493.100,00
1.

Introdução

Trata-se de análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1018448-54, no valor de R$
493.100,00, firmado entre o Ministério das Cidades, intermediado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a pavimentação
em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB, totalizando 7.155,71m² de
pavimentação.
A análise do referido Contrato de Repasse objetiva verificar a legalidade da contratação e da
execução do objeto do convênio com a verificação de eventual direcionamento da licitação,
sobrepreço e superfaturamento, além da efetiva entrega do objeto contratado na qualidade
especificada.
Para tanto, foram realizados exames em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Piancó/PB e pela CEF (Gerência João Pessoa/PB), bem como foi realizada a fiscalização in
loco das obras de pavimentação no período de 21 a 23/03/2017.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Ausência da devida publicidade do processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação de ruas em Piancó/PB no valor de R$ 493.100,00.
Fato

A análise da Tomada de Preços n.º 001/2016, por meio da qual foram licitadas as obras de
pavimentação e sinalização de ruas na cidade de Piancó/PB, evidenciou que a Prefeitura
Municipal não deu publicidade ao certame consoante dispõe o inciso III do art. 21 da Lei n.º
8.666/93, in verbis:

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas
de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição. (Original sem grifo).
Evidenciou-se, na referida análise, que o resumo do edital da Tomada de Preços n.º
001/2016 não foi publicado em jornal diário de grande circulação no Estado, tendo a
Prefeitura limitado-se a publicar o referido resumo no Diário Oficial da União e no Diário
Oficial do Estado da Paraíba.
Por
meio
da
Solicitação
de
Fiscalização
(SF)
nº.
201700738/001/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 21/03/2017, reiterada pelas SF nº.
201700738/002/OBRAS/Pavimentação/PMP,
de
23/03/2017,
e
SF
n.º
201700738/003/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 04/04/2017, a Prefeitura foi instada a
apresentar a comprovação de ter dado a devida publicidade ao certame, porém, por meio do
Ofício n.º 104/2017, de 27 de março de 2017, em virtude da ausência de transição de
governo na Prefeitura, fez constar que “ (...) apenas poucos itens dos documentos solicitados
tiveram a documentação correlata localizada nesta Prefeitura (...)”.
O fato exposto demonstra que não foi dada a devida publicidade ao certame, de forma a
ampliar a competitividade e a oportunizar a obtenção de proposta mais vantajosa para a
Administração, consoante preconiza o Art. 3º da Lei nº 8.666/93.
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e

considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,

sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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2.2.2. Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos
objetivos do Contrato de Repasse n.º 1018448-54.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1018448-54, permitiu evidenciar que as obras executadas pela Construtora Soares Ltda.
(CNPJ 12.889.340/0001-02) não atendem ao projeto básico no que concerne à execução de
calçada, rampas de acessibilidade, placa de identificação de rua, placa de sinalização vertical
e caiação de meio-fio, tendo em vista que esses itens não estão sendo executados pela
construtora, consoante evidenciado nos 8,7% de pavimentação executados até esta data.
Impende mencionar que consta na planilha orçamentária a descrição de todos os serviços em
tela, porém, nem o encarregado da construtora nem o fiscal designado pela Prefeitura, para
acompanhar esta fiscalização, mediante entrevista realizada pela Equipe da CGU, souberam
informar a razão da ausência de execução desses serviços nas ruas onde já houve a
realização de pavimentação.
Com relação às calçadas existentes previamente ao Contrato de Repasse em comento, não se
evidenciou, no projeto básico, os locais a serem demolidos ou se essas calçadas seriam
adaptadas; tampouco consta, na planilha orçamentária, o custo dos serviços de demolição
dessas estruturas existentes.
Nos quadros a seguir, estão descritas algumas situações encontradas in loco.
Quadro 1 – Calçadas executadas por moradores em rua a pavimentar

Foto 1: À direita, calçada construída por morador em rua pavimentada. Trecho da Rua João Agripino.
Fonte: CGU

Quadro 2 – Calçadas executadas por moradores em rua já pavimentada

Foto 2: À esquerda, calçada construída por moradores em rua já pavimentada. . Trecho II da Rua
Jerônimo Ângelo. Fonte: CGU

Quanto às rampas de acessibilidade, esses serviços deveriam ser construídos em concreto
não estrutural, tendo as rampas pisos táteis direcionais e de alerta, executados em blocos de
concreto pré-moldado, consoante o projeto básico, o qual traz os seguintes detalhes descritos
nos quadros a seguir:
Quadro 3 – Planta baixa da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 4 – Perfil da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 5 – Ilustração da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Tais elementos, tanto as calçadas quanto as rampas, visam a atender ao que dispõe o Decreto
n.º 5.296, de 02/12/2014, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em seu artigo 15, consta que:
“Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.”

Quanto às placas de sinalização e de identificação das ruas, a planilha traz, no item “
DIVERSOS”, a descrição do quantitativo desses elementos. Segundo o projeto básico, esses
elementos teriam as seguintes dimensões e características:
Quadro 6 – Placas de sinalização

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 7 – Placa de identificação de rua

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Em que pese não haver evidências de pagamento por esses itens não executados, a execução
parcial do projeto básico traz prejuízos à população e caracteriza descumprimento contratual
por parte da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, o qual reza no item 2.2, inciso IX, que a Prefeitura deve assegurar, na sua
integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela contratante ou pelos órgãos de
controle.
Por essa razão, a Prefeitura deverá tomar providências para que o objeto do contrato seja
fielmente cumprido ou apresentar as justificativas técnicas para a ausência de execução dos
itens em tela.
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de

evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.

Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Impende mencionar que a responsabilidade de quem de causa ao fato apontado é da
Prefeitura Municipal de Piancó/PB, não havendo, portanto, neste caso, razoabilidade em se
fazer notificação à empresa contratada para promover correções, tendo em vista que se trata
da ausência de execução de itens previstos no projeto básico, caracterizando-se em execução
parcial do objeto, sem haver, nos autos, justificativa técnica para não executar, o que, em
havendo, ensejaria a mudança no objeto do contrato com a empresa executora das obras,
dentro dos limites de mudança previstos na Lei 8.666/93.
Em razão desse lacuna nos autos, a execução parcial do objeto trazida à baila caracteriza
descumprimento contratual por parte da Prefeitura, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, não sendo, portanto, responsabilidade da empresa contratada apresentar
justificativas quanto ao descumprimento de termos do Contrato de Repasse em tela, vez que
se trata de responsabilidade do município, não cabendo, a princípio, responsabilizar a
empresa contratada pela execução parcial do objeto.
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2.2.3. Execução de obras em desacordo às especificações técnicas de projeto.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1018448-54, permitiu evidenciar, por meio de inspeção visual e medições, que as obras
executadas pela Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), em grande parte dos
trechos fiscalizados, não atendem às especificações do projeto básico no que concerne aos
seguintes processos construtivos:
a) O rejunte entre as pedras assentadas não obedece ao intervalo de 1,5cm a 2,0 cm de
espaçamento constante no projeto, tendo sido observada a seguinte situação nos
trechos executados:
Quadro 1 – Rejuntes fora do intervalo exigido pelo projeto

Foto 1: Rejunte em demasia. Trecho da Rua Pedro
Jerônimo Angelo. Fonte: CGU

Foto 2: Detalhe do rejunte
aproximadamente 4,0cm. Fonte: CGU

com

b) As faces aparentes do meio-fio contêm falhas e/ou depressões, e o piso superior do
meio-fio está fora do intervalo de 15 a 20 cm de largura.
Quadro 2 – Meio-fio em desacordo às exigências de projeto

Foto 3 : A face superior possui falhas e depressões. A largura é 12cm, fora do intervalo de 15 a 20cm
exigido pelo projeto. Fonte: CGU

As situações evidenciadas, além do descumprimento das especificações de projeto básico,
demonstram a precariedade da execução dos serviços pela empresa, bem como a fragilidade
da fiscalização das obras por parte da Prefeitura.
Consoante registrado no último boletim de medição (boletim de medição n.º 1), apresentado
pela Prefeitura, os valores acumulados, referentes às despesas com a execução de
pavimentação, somam R$ 31.146,51, assim distribuídos:

Tabela 1 – Acumulado/pavimentação
Item
Valor (R$)
Meio-fio em pedra granítica, rejuntado com 3.509,68
argamassa de cimento e areia 1:3
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de 27.636,83
areia rejuntado com argamassa de cimento e areia
no traço 1:3 (pedras pequenas – 42 peças por m2)
Total
31.146,51
Fonte: Boletim de Medição n.º 3 – Prefeitura Municipal de Piancó/PB.

Tendo em vista as desconformidades evidenciadas, antes de realizar qualquer pagamento à
Construtora Soares Ltda. (CNPJ 12.889.340/0001-02), caberá à Prefeitura as seguintes
tomadas de providências:
1. Informar à empresa construtora acerca da necessidade de observar as especificações
técnicas de projeto, haja vista que as obras ainda não foram concluídas;
2. Requerer da empresa construtora a realização das devidas correções nos locais em
que haja desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
3. Emitir Parecer Técnico informando que os serviços foram executados em
conformidade com as especificações técnicas de projeto;
4. Em havendo negativa da empresa, promover a retenção dos valores referentes aos
serviços constantes na planilha do item 2.
.
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as
obras foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do
estágio de evolução físico-orçamntário, mas também para verificar possíveis falhas que
pudessem ser equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para
tanto para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências,
conforme consta no ato notificatório :,

Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o
período da paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou
impropriedades, mas, sobretudo e considerando a relevância da qualidade e
isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou impropriedades detectadas pela
CGU no período de fiscalização neste município, adotamos o Relatório Preliminar
deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante daquele que foi produzido
pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a sua empresa, além

de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as seguintes
recomendações :
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F. S. L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno

Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário.
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2.2.4. Ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Paincó/PB, de recebimento de recursos federais
em virtude do Contrato de Repasse n.º 1018448-54.
Fato
Segundo determina a Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, em seu
Art. 6º, Inciso XI, quando se tratar a convenente de ente municipal ou do Distrito Federal,
devem ser notificados os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, acerca dos recursos federais
recebidos por meio de convênios, contratos de repasse e ou termos de cooperação, quando
ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente.
A determinação se faz como forma de incrementar o controle social dos recursos federais,
em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.
No caso em tela, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não procedeu às devidas notificações
em comento, o que deveria ter sido feito em virtude do Contrato de Repasse (CR) n.º
1018448-54, no valor de R$ 493.100,00, firmado entre o Ministério das Cidades,
intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objetivo a
pavimentação em paralelepípedos de ruas desse município.
ato
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#

Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.5. Atraso no cronograma de execução das obras de pavimentação. Obras
paralisadas.
Fato
O Contrato de Repasse (CR) n.º 1018448-54, no valor de R$ 493.100,00, tem como
executora das obras de pavimentação a empresa Construtora Soares Ltda. (CNPJ
12.889.340/0001-02), conforme termos do Contrato nº. 070/2016, de 06/06/2016, no valor
de R$ 469.897,65, o qual previa 180 dias para a execução das obras. Tendo em vista o
último termo aditivo, a vigência do contrato foi prolongada até 06/06/2017. Atualmente, o
percentual de execução de ruas pavimentadas está, aproximadamente, em 8,70%.
Por determinação da Prefeitura, as obras estão paralisadas. Segundo informa o município,
por meio do Relatório Técnico n.º 001/2017, não houve transição de governo e não consta,

nos arquivos municipais, demonstrativo específico das obras em andamento, com resumo de
saldos a pagar e percentual de execução das obras, fato esse que culminou com a paralisação
de todas as obras que estavam em andamento na gestão anterior.
Manifestação da Unidade Examinada
ato
/F
#

Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.

g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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2.2.6. Recursos não aplicados em caderneta de poupança. Ausência de integralização
da contrapartida municipal.
Fato
O Contrato de Repasse (CR) n.º 1018448-54, no valor de R$ 493.100,00, firmado entre o
Ministério das Cidades, intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tem
como objetivo a pavimentação em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB,
totalizando 7.155,71m² de pavimentação, consoante dados da planilha do orçamento base.
Dos recursos previstos para o referido CR, foram repassados, em 11/11/2016, R$
246.550,00, ou seja, 50% dos recursos a serem financiados pela União, não tendo havido, até
a presente data, a integralização da contrapartida municipal no valor de R$ 6.900,00.
Segundo extrato bancário fornecido pela Caixa Econômica Federal (Ag. 3571/Op.
006/Conta 647.044-3), não houve pagamentos à empresa construtora, estando os recursos
aplicados em fundo de investimento, os quais somam R$ 255.304,65, em 03/04/2017.
Considerando que não houve a utilização dos recursos em prazo inferior a 1 mês, o montante
repassado pela União já deveria ter sido aplicado em caderneta de poupança, tendo em vista
o disposto no Inciso I, § 1º, do Art. 54 da IN Portaria Interministerial n.º 507, de 24/11/2011.
Manifestação da Unidade Examinada
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Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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3.

Conclusão

Conclui-se, por meio da análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1018448-54, que:
1. O percentual de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente, 8,70%,
abaixo do previsto em cronograma, estando as obras, atualmente, paralisadas;
2. A execução das obras está, parcialmente, em desacordo às especificações técnicas
de projeto;
3. Não foram executados itens previstos no projeto básico, o que configura
descumprimento aos objetivos do Contrato de Repasse n.º 1018448-54 por trazer
prejuízos aos beneficiários da ação;
4. A Prefeitura Municipal de Piancó/PB não cumpriu a contrapartida do convênio;
5. Não foi dada a devida publicidade ao processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação;
6. Não houve notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos
federais em virtude do Contrato de Repasse n.º 1018448-54.

Ordem de Serviço: 201700739
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 803764
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 245.850,00
1.

Introdução

Trata-se de análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1029452-66, no valor de R$
245.850,00, firmado entre o Ministério das Cidades, intermediado pela Caixa Econômica
Federal (CEF), e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objeto a pavimentação
em paralelepípedos de ruas no município de Piancó/PB, totalizando 7.155,71m² de
pavimentação.
A análise do referido Contrato de Repasse objetiva verificar a legalidade da contratação e da
execução do objeto do convênio com a verificação de eventual direcionamento da licitação,
sobrepreço e superfaturamento, além da efetiva entrega do objeto contratado na qualidade
especificada.
Para tanto, foram realizados exames em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Piancó/PB e pela CEF (Gerência João Pessoa/PB), bem como foi realizada a fiscalização in
loco das obras de pavimentação no período de 21 a 23/03/2017.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Ausência da devida publicidade do processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação de ruas em Piancó/PB no valor de R$ 245.850,00.
Fato

A análise da Tomada de Preços n.º 13/2016, por meio da qual foram licitadas as obras de
pavimentação e sinalização de ruas na cidade de Piancó/PB, evidenciou que a Prefeitura
Municipal não deu publicidade ao certame consoante dispõe o inciso III do art. 21 da Lei n.º
8.666/93, in verbis:
Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas
de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição
interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez:
III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em
jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado
o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração,
conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para
ampliar a área de competição. (Original sem o grifo).
Evidenciou-se, na referida análise, que o resumo do edital da Tomada de Preços n.º 13/2016
não foi publicado em jornal diário de grande circulação no Estado, tendo a Prefeitura
limitado-se a publicar o referido resumo no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do
Estado da Paraíba.
Por
meio
da
Solicitação
de
Fiscalização
(SF)
nº.
201700739/001/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 21/03/2017, reiterada pelas SF nº.
201700739/002/OBRAS/Pavimentação/PMP,
de
23/03/2017,
e
SF
n.º
201700739/003/OBRAS/Pavimentação/PMP, de 04/04/2017, a Prefeitura foi instada a
apresentar a comprovação de ter dado a devida publicidade ao certame, porém, por meio do
Ofício n.º 101/2017, de 27 de março de 2017, em virtude da ausência de transição de
governo na Prefeitura, fez constar que “ (...) apenas poucos itens dos documentos solicitados
tiveram a documentação correlata localizada nesta Prefeitura (...)”.
O fato exposto demonstra que não foi dada a devida publicidade ao certame, de forma a
ampliar a competitividade e a oportunizar a obtenção de proposta mais vantajosa para a
Administração, consoante preconiza o Art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Manifestação da Unidade Examinada
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#

Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou

impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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2.2.2. Ausência de comprovação de atendimento dos requisitos de qualificação técnica
da empresa vencedora da Tomada de Preços n.º 13/2016.
Fato
A Análise da Tomada de Preços TP n.º 013/2016, referente ao Contrato nº. 109/2016, de
16/09/2016, no valor de R$ 244.021,71, firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
e a construtora SM Construções e Comércio EPP (CNPJ 07.177.669/0001-00), revelou que
não houve comprovação de qualificação técnica no que diz respeito à apresentação de
acervo técnico, conforme determina o inciso II, do art. 30 da Lei 8.666/93.
Consoante o referido inciso, a comprovação de atendimento dos requisitos de qualificação
técnica deve ser feita por meio da apresentação de atestados fornecidos pelos contratantes às
empresas ou aos profissionais que prestaram o serviço, devendo a licitante, para fins de
habilitação no certame, apresentar a Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA.
Por essa razão, a SM Construções e Comércio EPP (CNPJ 07.177.669/0001-00) não poderia
ter sido habilitada, sendo, portanto, irregular a sua contratação.
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;

b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo abordado no fato.
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2.2.3. Ausência de execução de itens previstos no projeto básico. Descumprimento dos
objetivos do Contrato de Repasse n.º 1029452-66.
Fato

A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1029452-66, permitiu evidenciar que as obras executadas pela SM Construções e
Comércio EPP (CNPJ 07.177.669/0001-00) não atendem ao projeto básico no que concerne
à execução de calçada, rampas de acessibilidade, placa de identificação de rua, placa de
sinalização vertical e caiação de meio-fio, tendo em vista que esses itens não estão sendo
executados pela construtora, consoante evidenciado nos 11,45% de pavimentação
executados até esta data.
Impende mencionar que consta na planilha orçamentária a descrição de todos os serviços em
tela, porém, nem o encarregado da construtora nem o fiscal designado pela Prefeitura, para
acompanhar esta fiscalização, mediante entrevista realizada pela Equipe da CGU, souberam
informar a razão da ausência de execução desses serviços nas ruas onde já houve a execução
de pavimentação.
Nos quadros a seguir, estão descritas algumas situações encontradas in loco.
Quadro 1 – Calçadas não executadas em rua já pavimentada

Foto 1: Ausência de execução das calçadas em ambos os lados da rua. Trecho da Rua Virgílio Silva.
Fonte: CGU

Quanto às rampas de acessibilidade, esses serviços deveriam ser construídos em concreto
não estrutural, tendo as rampas pisos táteis direcionais e de alerta, executados em blocos de
concreto pré-moldado, consoante o projeto básico, o qual traz os seguintes detalhes descritos
nos quadros a seguir:
Quadro 2 – Detalhes da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 3 – Ilustração da rampa de acessibilidade

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Tais elementos, tanto as calçadas quanto as rampas, visam a atender ao que dispõe o Decreto
n.º 5.296, de 02/12/2014, o qual estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida. Em seu artigo 15, consta que:
“Art. 15. No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e
demais espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o Incluem-se na condição estabelecida no caput:
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações
consolidadas;
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de
pedestre em nível; e
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta.”

Quanto às placas de sinalização e de identificação das ruas, a planilha traz, no item “
DIVERSOS”, a descrição do quantitativo desses elementos. Segundo o projeto básico, esses
elementos teriam as seguintes dimensões e características:
Quadro 4 – Placas de sinalização

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Quadro 5 – Placa de identificação de rua

Fonte: Projeto básico/ISNEP Engenharia.

Em que pese não haver evidências de pagamento por esses itens não executados, a execução
parcial do projeto básico traz prejuízos à população e caracteriza descumprimento contratual
por parte da Prefeitura Municipal de Piancó/PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1029452-66, o qual reza, no item 2.2, inciso IX, que a Prefeitura deve assegurar, na sua
integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas,
ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela contratante ou pelos órgãos de
controle.
Por essa razão, a Prefeitura deverá tomar providências para que o objeto do contrato seja
fielmente cumprido ou apresentar as justificativas técnicas para a ausência de execução dos
itens em tela.
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
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Análise do Controle Interno
Impende mencionar que a responsabilidade de quem de causa ao fato apontado é da
Prefeitura Municipal de Piancó/PB, não havendo, portanto, neste caso, razoabilidade em se
fazer notificação à empresa contratada para promover correções, tendo em vista que se trata
da ausência de execução de itens previstos no projeto básico, caracterizando-se em execução
parcial do objeto, sem haver, nos autos, justificativa técnica para não executar, o que, em
havendo, ensejaria a mudança no objeto do contrato com a empresa executora das obras,
dentro dos limites de mudança previstos na Lei 8.666/93.
Em razão desse lacuna nos autos, a execução parcial do objeto trazida à baila caracteriza
descumprimento contratual por parte da Prefeitura, nos termos do Contrato de Repasse n.º
1012028-91, não sendo, portanto, responsabilidade da empresa contratada apresentar
justificativas quanto ao descumprimento de termos do Contrato de Repasse em tela, vez que
se trata de responsabilidade do município, não cabendo, a princípio, responsabilizar a
empresa contratada pela execução parcial do objeto.
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2.2.4. Execução das obras de pavimentação em desacordo às especificações técnicas de
projeto.
Fato
A fiscalização in loco das obras de pavimentação em paralelepípedo de ruas no município de
Piancó/PB, realizada no período de 21 a 23/03/2017, referente ao Contrato de Repasse (CR)
n.º 1029452-66, permitiu evidenciar, por meio de inspeção visual e medições, que as obras
executadas pela SM Construções e Comércio EPP (CNPJ 07.177.669/0001-00), em grande
parte do trecho fiscalizado, não atendem às especificações do projeto básico no que concerne
aos seguintes processos construtivos:
a) O rejunte entre as pedras assentadas não obedece ao intervalo de 1,5cm a 2,0 cm de
espaçamento constante no projeto, tendo sido observada a seguinte situação nos
trechos executados:

Quadro 1 – Rejuntes fora do intervalo exigido pelo projeto

Foto 1: Rejunte em demasia. Trecho da Rua Virgílio
Silva. Fonte: CGU

Foto 2: Detalhe do rejunte com aproximadamente
de 4cm. Trecho da Rua Virgílio Silva. Fonte: CGU

b) As faces aparentes do meio-fio contêm falhas e/ou depressões, e o piso superior do
meio-fio está fora do intervalo de 15 a 20 cm de largura.

Quadro 2 – Meio-fio em desacordo às exigências de projeto

Foto 3: A face superior do meio-fio possui falhas e depressões. A largura é inferior a 10cm, fora do
intervalo de 15 a 20cm exigido pelo projeto. Fonte: CGU

As situações evidenciadas, além do descumprimento das especificações de projeto,
demonstram a precariedade da execução dos serviços pela empresa, bem como a fragilidade
na fiscalização das obras por parte da Prefeitura.
Tendo em vista as desconformidades evidenciadas, antes de realizar qualquer pagamento à
SM Construções e Comércio EPP (CNPJ 07.177.669/0001-00), caberá à Prefeitura as
seguintes tomadas de providências:
1. Informar à empresa construtora acerca da necessidade de observar as especificações
técnicas de projeto, haja vista que as obras ainda não foram concluídas;
2. Requerer da empresa construtora a realização das devidas correções nos locais em
que haja desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
3. Emitir Parecer Técnico informando que os serviços foram executados em
conformidade com as especificações técnicas de projeto;
4. Em havendo negativa da empresa, promover a retenção dos valores referentes aos
serviços constantes na planilha do item 2.
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Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.

Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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Considera-se pertinente o posicionamento adotado pela atual gestão da Prefeitura Municipal
de Piancó/PB, cabendo, portanto, a notificação de quem deu causa ao fato, indicando prazo
para apresentação de manifestação, após o qual, em não havendo o saneamento da
irregularidade, caberá à gestão atual adotar outras providências, inclusive o ressarcimento ao
erário.
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2.2.5. Ausência de notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos federais
em virtude do Contrato de Repasse n.º 1029452-66.
Fato
Segundo determina a Portaria Interministerial n.º 507, de 24 de novembro de 2011, em seu
Art. 6º, Inciso XI, quando se tratar a convenente de ente municipal ou do Distrito Federal,
devem ser notificados os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, acerca dos recursos federais
recebidos por meio de convênios, contratos de repasse e ou termos de cooperação, quando
ocorrer a liberação de recursos financeiros pela concedente.
A determinação se faz como forma de incrementar o controle social dos recursos federais,
em conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.
No caso em tela, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB não procedeu às devidas notificações
em comento, o que deveria ter sido feito em virtude do Contrato de Repasse (CR) n.º
1029452-66, no valor de R$ 245.850,00, firmado entre o Ministério das Cidades,
intermediado pela CEF, e a Prefeitura Municipal de Piancó/PB, tendo como objetivo a
pavimentação em paralelepípedos de ruas desse município.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.6. Restrição à competitividade em virtude de cláusula no Edital da Tomada de
Preços n.º 13/2016.
Fato
A Análise da Tomada de Preços TP n.º 013/2016, referente ao Contrato nº. 109/2016, de
16/09/2016, no valor de R$ 244.021,71, firmado entre a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
e a construtora SM Construções e Comércio EPP (CNPJ 07.177.669/0001-00), revelou que o
item 5.1.6 do Edital prejudicou a competitividade do certame ao exigir que os licitantes,
quando de outro Estado da Federação, já tivessem o visto do CREA da jurisdição na Paraíba.
Segundo entende o TCU, a exigência de visto do CREA local só deve ser feita na fase de
contratação da empresa vencedora, sendo, portanto, indevida, a exigência na fase de
habilitação das propostas. (Decisões 279/1998 e 348/1999, ambas do Plenário; Acórdãos
512/2002, 1.328/2010, 1.224/2002 e 1.728/2008, todos do Plenário).
Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;

b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;
1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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2.2.7. Atraso no cronograma de execução das obras de pavimentação. Obras
paralisadas.
Fato

O Contrato de Repasse (CR) n.º 1029452-66, no valor de R$ 245.850,00, tem como
executora das obras de pavimentação a empresa SM Construções e Comércio EPP (CNPJ
07.177.669/0001-00), conforme termos do Contrato nº. 109/2016, de 16/09/2016, o qual
previa 90 dias para a execução das obras. Atualmente, o contrato se encontra fora da
vigência, não havendo termo aditivo de prorrogação de prazo. O percentual de execução de
ruas pavimentadas está em 11,45% de pavimentação.
Por determinação da Prefeitura, as obras estão paralisadas. Segundo informa o município,
por meio do Relatório Técnico n.º 001/2017, não houve transição de governo e não consta,
nos arquivos municipais, demonstrativo específico das obras em andamento, com resumo de
saldos a pagar e percentual de execução das obras, fato esse que culminou com a paralisação
de todas as obras que estavam em andamento na gestão anterior.
Manifestação da Unidade Examinada
ato
/F
#

Por meio do Ofício n.º 175, de 05 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó/PB
apresentou a seguinte manifestação, in verbis, editada apenas quanto ao nome de pessoas
citadas, a fim de preservá-las:
“Observa-se que acerca das irregularidades acima detectadas tendo em vista que as obras
foram paralisadas para, justamente, proceder um diagnóstico e levantamento do estágio de
evolução físico-orçamentário, mas também para verificar possíveis falhas que pudessem ser
equacionadas no decorrer do contrato.
Assim a empresa foi formalmente NOTIFICADA conforme consta no Anexo e para tanto
para proceder as correções necessárias e observar as seguintes providências, conforme
consta no ato notificatório:
Ademais, tendo em vista que a fiscalização interna desta Prefeitura, durante o período da
paralisação das obras detectou várias irregularidades e/ou impropriedades, mas, sobretudo e
considerando a relevância da qualidade e isenção das falhas e/ou irregularidades e/ou
impropriedades detectadas pela CGU no período de fiscalização neste município,
adotamos o Relatório Preliminar deste órgão federal de fiscalizador como parte integrante
daquele que foi produzido pela fiscalização interna, e assim NOTIFICAMOS, também, a
sua empresa, além de apresentar as justificativas, também proceder de acordo com as
seguintes recomendações:
a) De forma concomitante ao prazo de defesa, que se PROCEDA, dessa feita no
prazo de 30(trinta) dias as devidas correções nos locais em que haja
desconformidades, para tanto, o fiscal do contrato deverá encaminhar à
construtora planilha de quantitativos e cronograma de execução;
b) Proceda a empresa construtora com a realização de tais serviços em estrita e
absoluta observância das especificações técnicas de projeto, haja vista que as
obras ainda não foram concluídas;
c) Realize a emissão de Parecer Técnico informando que os serviços foram
executados em conformidade com as especificações técnicas de projeto;
d) Após, proceda-se a entrega de tal Parecer Técnico a Prefeitura para aguardar a
Ordem de Serviço de continuidade da(s) obra(s) de Convênio Federal cujo
contrato não tenha tido o prazo expirado e não existam vícios no processo de
licitação;

1. e) Tem-se a presente como ADVERTÊNCIA de que, em havendo negativa,
será procedido a retenção dos valores referentes aos serviços constantes nas
planilhas quando da liquidação de futuros pagamentos, se for o caso.
f) Fica ADVERTIDA que a inobservância da correção das irregularidades
poderá ensejar a adoção das medidas de sanção contratuais, podendo ensejar
RESCISÃO pelo descumprimento do contrato pela contratada, conforme
previsto no art. 78, I, da Lei nº 8.666/93, cuja legitimidade da Administração
está autorizado no art. 79, I, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências previstas
no art. 80 do mesmo diploma legal, além das estabelecidas no próprio contrato.
g) A adoção das medidas acima poderá acarretar, também, as sanções
administrativas do art. 87 da Lei de Licitações
Assim, fica NOTIFICADA a empresa para exaurir o direito de defesa e
contraditório acerca das irregularidades e medidas que poderá ser realizadas.
Desta forma, foi determinada a NOTIFICAÇÃO da empresa cujas irregularidades
foram detectadas pela CGU, convindo esclarecer que, após ter sido frustada a tentativa de
notificação pessoal por servidor da edilidade, optou-se por proceder a Notificação pelo
Tabelião Público, conforme consta do DOC 03 em anexo, de forma a atestar maior
validade e juridicidade ao ato, notadamente para evitar que a eventual recusa não seja objeto
de questionamento quanto a validade do ato notificatório.
Por outro lado, para o mesmo ponto específico consta também de Notificação ao ExPrefeito, F.S.L., no Anexo DOC 01, para que o mesmo apresente, também, justificativa
acerca de tais dispêndios públicos.
Assim, demonstramos que estão sendo adotadas as medidas para sanar as
irregularidades, com a notificação do ordenador de despesas, a quem compete justificar as
razões pelas quais foi realizada a despesa pública em desconformidade com as regras legais,
sem prejuízo que o município, após o prazo estabelecido, possa adotar outras providências,
inclusive de natureza judicial, com o desiderato de ressarcir os recursos públicos.”
Análise do Controle Interno
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A manifestação apresentada não tratou do mérito do conteúdo apontado no fato.
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3.

Conclusão

Conclui-se, por meio da análise do Contrato de Repasse (CR) n.º 1029452-66, que:
1. O percentual de execução de ruas pavimentadas está em, aproximadamente,
11,45%, abaixo do previsto em cronograma, estando as obras, atualmente,
paralisadas;
2. A execução das obras está, parcialmente, em desacordo às especificações técnicas
de projeto;
3. Não foram executados itens previstos no projeto básico, o que configura
descumprimento aos objetivos do Contrato de Repasse n.º 1029452-66 por trazer
prejuízos aos beneficiários da ação;
4. Não foi dada a devida publicidade ao processo licitatório para a contratação das
obras de pavimentação;

5. Houve restrição à competitividade no processo licitatório;
6. Não houve comprovação da qualificação técnica da empresa vencedora do processo
licitatório;
7. Não houve notificação aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e às
entidades empresariais, com sede em Piancó/PB, de recebimento de recursos
federais em virtude do Contrato de Repasse n.º 1029452-66.

Ordem de Serviço: 201700762
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DAS COMUNICACOES
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: SERVIÇO DE INCLUSÃO DIGITAL
Montante de Recursos Financeiros: R$ 837,00
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 de março a 13 de abril de 2017 e
trataram sobre a aplicação dos recursos do Programa 2025 – Bolsa Família / Ação 20ZB –
Apoio a Iniciativas de Inclusão Digital no município de Piancó-PB.
A Ação 20ZB visa dar apoio a atividades de pesquisa e extensão, bem como identificação e
apoio a iniciativas que tenham como objetivo a inclusão digital, voltadas especialmente para
as populações de baixa renda e de comunidades isoladas rurais, remotas e excluídas, por
meio da implantação de infraestrutura, da conexão à internet, da capacitação e da
disponibilização de conteúdos e aplicativos adequados e adaptados a cada realidade.
Na consecução dos trabalhos, busca-se realizar levantamento dos motivos pelos quais o PID
do Telecentro da Escola Municipal Pedro Rodrigues dos Santos se tornou inoperante, tendo
em vista a ausência de conectividade à Internet há mais de sessenta dias.

2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Ponto de Inclusão Digital instalado no Telecentro da Escola Municipal Pedro
Rodrigues dos Santos sem se conectar à Internet há um ano. Ausência de comprovação
acerca do efetivo funcionamento do Telecentro, de forma a permitir à população local
o acesso gratuito e amplo aos meios de informações digitais.
Fato
A partir de consulta ao Relatório de Disponibilidade obtido no Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
por meio do site http://simmc.c3sl.ufpr.br/, verificou-se que o Ponto de Inclusão Digital

(PID), no âmbito do Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac),
instalado no Telecentro da Escola Municipal Pedro Rodrigues dos Santos, estava sem se
conectar à Internet desde 19 de maio de 2016, ou seja, há 308 dias, considerando a data de
emissão do referido Relatório, em 22 de março de 2017.
Por sua vez, durante visita à referida Escola, no dia 11 de abril de 2017, verificou-se que o
PID/Gesac havia sido instalado em uma sala da própria escola, que estava fechada e com os
equipamentos desligados. Nos testes realizados pela equipe da CGU, não foi detectada
ausência de conectividade, já que havia sinal de Internet no servidor e em três das quatro
estações de trabalho do Telecentro, conforme registros fotográficos a seguir:

Foto 1 – Antena Embratel do Telecentro, PiancóPB, 11 de abril de 2017.

Foto 2 – Modem, Piancó-PB, 11 de abril de 2017.

Foto 3 – Servidor e quatro estações de trabalho,
Piancó-PB, 11 de abril de 2017.

Foto 4 – Estações de trabalho ligadas e com
conexão à Internet, Piancó-PB, 11 de abril de 2017.

Foto 5 – Servidor com sinal de Internet, Piancó-PB,
11 de abril de 2017.

Foto 6 – Taxa de transmissão de download de
0,98Mbps,
medida na estação de trabalho,
conforme
teste
realizado
no
site
HTTP://VELOCIDADE.FOX.COM.BR, Piancó-PB,
11 de abril de 2017.

Foto 7 – Taxa de transmissão de download de
1,07Mbps, medida no Servidor, conforme teste
realizado
no
site
HTTP://WWW.TELEVIGO.COM.BR, Piancó-PB,
11 de abril de 2017.

Foto 8 – Taxa de transmissão de upload de
0,09Mbps, medida no Servidor, conforme teste
realizado
no
site
HTTP://WWW.TELEVIGO.COM.BR, Piancó-PB,
11 de abril de 2017.

Diante disso, ainda durante os trabalhos de campo, questionou-se a Prefeitura Municipal de
Piancó-PB, por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 01/2017/OS 201700762 /
MTCIC, de 11 de abril de 2017, quanto aos motivos pelos quais o PID/Gesac do Telecentro
da Escola Municipal Pedro Rodrigues dos Santos estava sem se conectar à Internet desde 19
de maio de 2016, não obstante a disponibilidade do sinal de Internet no servidor e nas
estações de trabalho, bem como para informar se a instalação do PID/Gesac na referida
escola trouxe, em algum momento desde a sua instalação, alguma melhora no acesso efetivo
à Internet pela comunidade escolar e pela população.
Entretanto, a Prefeitura de Piancó-PB não se manifestou formalmente em resposta à referida
SF, tendo a atual diretora escolar alegado verbalmente que o problema apontado foi oriundo
da gestão municipal antecessora e que iria adotar as providências cabíveis para sanar o
problema.
Cabe ressaltar que, nos termos do inciso III do art. 2º da Portaria MC nº 2.662/2014,
telecentros são espaços que proporcionem acesso público e gratuito às tecnologias da

informação e da comunicação, com computadores conectados à internet, disponíveis para
múltiplos usos, incluindo navegação livre e assistida, cursos e outras atividades de promoção
do desenvolvimento local em suas diversas dimensões.
Além disso, é importante consignar que o art. 11 da referida Portaria estabelece que o
Ministério das Comunicações poderá remanejar ou cancelar automaticamente os Pontos de
Presença GESAC que registrem, por três meses consecutivos, tráfego inferior à utilização
mínima exigida, que de acordo com o inciso IV do art. 2º da mesma Portaria, é definida
como tráfego mensal de 10MB de utilização da conexão em banda larga disponibilizada pelo
Programa em cada Ponto de Presença GESAC, considerando a média dos últimos sessenta
dias, apurado sistematicamente pelo gestor nacional do Programa.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó-PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Observa-se que após o conhecimento deste acontecimento a Secretaria de Educação
diligenciou no sentido de solicitar o conserto do ponto, quando acionou a empresa técnica
responsável por dar suporte operacional.
Os email´s acostados demonstram que a Administração diligenciou no sentido de resolver a
irregularidade e aguarda que os técnicos venham solucionar o problema de sinal de internet
no ponto referido.
EX POSITIS, há que ser ELIDIDA tal irregularidade, uma vez que restou evidenciada a
falha foi superada com a adoção das novas medidas pela atual administração.”
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Análise do Controle Interno
De início, vale ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo Gestor municipal, não foram
acostados na sua justificativa nenhum e-mail.
Ademais, não obstante esta equipe da CGU ter verificado que foi restabelecida a conexão à
Internet do Telecentro da Pedro Rodrigues dos Santos, conforme consulta realizada, em 19
de junho de 2017, ao site http://simmc.c3sl.ufpr.br/, a falha não pode ser considerada como
totalmente elidida, visto que não ficou comprovado que o referido Telecentro está em pleno
funcionamento e cumprindo, efetivamente, com a sua finalidade, estabelecida no inciso III
do art. 2º da Portaria MC nº 2.662/2014, de forma a permitir à população local o acesso
gratuito e amplo aos meios de informações digitais.
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2.2

Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal.

3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais
recebidos não está adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado e
exige providências de regularização por parte dos gestores federais, considerando a
situação tratada em item específico deste Relatório.

Ordem de Serviço: 201701264
Município/UF: Piancó/PB
Órgão: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: PIANCO GABINETE PREFEITO
Montante de Recursos Financeiros: R$ 7.768.987,00
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 20 de março a 13 de abril de 2017 e
trataram sobre a aplicação dos recursos do Programa 2019 – Bolsa Família / Ação 8442 –
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema
Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) no município de Piancó-PB, durante o período de exame
de janeiro de 2016 a março de 2017.
A Ação 8442 visa promover a transferência de renda às famílias pobres e extremamente
pobres visando à melhoria das suas condições socioeconômicas, condicionada ao
cumprimento de agenda de compromissos nas áreas de saúde e educação, bem como de
atividades de desenvolvimento, inclusive de ações socioeducativas e de acompanhamento
familiar nos casos de incidência de trabalho infantil e de não cumprimento de
condicionalidades.
De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, no exercício de 2016, o total
destinado pela Ação 8442 ao município de Piancó-PB foi de R$ 7.768.987,00, o que
equivale a uma média mensal de R$ 647.415,60.
Na consecução dos trabalhos, busca-se:
a) verificar a veracidade das informações prestadas com relação à renda per capita das
famílias identificadas por meio de cruzamento de bases de dados, com indícios de renda per
capita incompatível com a legislação do Programa Bolsa Família;
b) solicitar documentação junto à Gestão Municipal do Programa; e
c) realizar entrevistas com as famílias selecionadas.

2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por este Ministério.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União.

2.1.1. Informações gerais sobre a execução do Programa Bolsa Família no município
de Piancó-PB.
Fato
O Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas
das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário
mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais condições de
vida da população com vistas a selecionar as famílias para concessão de benefícios de
diversos programas sociais, tais como: Tarifa Social de Energia Elétrica, Benefício de
Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), entre outros.
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias
extremamente pobres (com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa) ou pobres (com renda
mensal de R$ 85,01 a R$ 170,00 por pessoa), identificadas no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal.
Conforme consulta ao Portal do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), no
Município de Piancó-PB, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em fevereiro de
2017 era de 3.765, dentre as quais 3.239 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; e
162 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00.
Por sua vez, das 3.765 famílias inscritas no CadÚnico do município de Piancó-PB, no mês
de fevereiro de 2017, 2.841 são beneficiárias do PBF, compostas por 8.278 membros, o que
representa uma cobertura de 53,53% da população total do Município – 15.465 habitantes,
conforme o Censo de 2010. Ressalte-se que, no mês de fevereiro de 2017, foram transferidos
R$ 627.256,00 às famílias do Programa, o que corresponde a um benefício médio de R$
220,79 por família.
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2.1.2. Subdeclaração, na última atualização cadastral, dos rendimentos de membros
de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal de Piancó-PB e com outras entidades públicas, resultando no
recebimento indevido do PBF do montante potencial de R$ 84.847,00, durante o
período examinado.
Fato
Com o objetivo de identificar famílias beneficiárias recebendo indevidamente os benefícios
do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Piancó-PB, foi realizado cruzamento das
bases de dados do Cadastro Único de janeiro de 2017, da Folha de Pagamento do PBF de
fevereiro de 2017 e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de janeiro a dezembro
de 2015.
Tal procedimento selecionou famílias beneficiárias do PBF com pelo menos 1 (um) membro
com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de Piancó-PB (CNPJ nº
09.148.727/0001-95), à Câmara Municipal de Piancó-PB (CNPJ nº 08.560.781/0001-80) ou
à Secretaria de Administração do Estado da Paraíba (CNPJ nº 08.761.140/0001-94), cuja
renda per capita familiar foi superior a R$ 170,00 (cento e setenta reais), valor per capita

máximo estipulado pelo Programa para a seleção das famílias em situação de pobreza,
conforme disposto no art. 18 do Decreto nº 5.209/2004, com redação dada pelo Decreto nº
8.794/2016.
A partir desse cruzamento de dados, e visando confirmar a permanência do vínculo
empregatício, foi realizada a comparação dos resultados com as seguintes Folhas de
Pagamento de Pessoal:
a) Servidores da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, referente a fevereiro de 2017;
b) Câmara Municipal de Piancó-PB, referente a dezembro de 2016; e
c) Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, referente a janeiro de 2017.
Como resultado, constatou-se que 32 (trinta e duas) famílias receberam os benefícios do
Programa de forma indevida no exercício de 2015, tendo em vista que subdeclararam a
renda familiar quando da última atualização cadastral.
Nos quadros a seguir, estão relacionados os 32 casos identificados:
Quadro 1 – Relação de famílias beneficiárias do PBF com pelo menos um membro com vínculo empregatício
com a Prefeitura de Piancó-PB e que subdeclararam a renda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ (CNPJ nº 09.148.727/0001-95)
REND
DATA CAD DATA ATU
DATA
BRUTO
MEMBRO
FAM
ADMISSÃO FEV/17
(R$)1

RENDA PER CAPITA
FAMILIAR (R$)

COD CAD
FAM

NIS
MEMBRO
SERVIDOR

Nº
MEMB
FAM

1

2601182814

20319251882

4

30/07/2010

29/01/2014

01/07/2012

968,07

8,00

202,47

2

20290578

12937364774

5

28/06/2010

27/07/2016

01/07/2012

1.300,00

7,00

222,99

3

258988339

16012526149

4

14/07/2010

19/08/2016

10/07/2012

968,07

87,00

207,94

4

1256812676

16262669443

3

28/06/2010

25/11/2016

10/07/2012

968,07

6,00

277,26

5

4029581528

16043696461

4

14/06/2010

19/01/2016

01/04/2011

968,07

3,00

202,47

6

1859436080

20319319584

3

30/06/2010

08/06/2015

01/03/2012

937,00

6,00

539,93

7

3427277534

20319318219

4

31/08/2012

31/08/2015

01/04/2011

999,14

20,00

202,47

8

3955502627

16361763332

2

14/07/2010

07/01/2016

15/05/1988

937,00

8,00

404,94

9

1696978009

20928800436

5

23/07/2010

15/06/2016

01/03/2015

1.150,00

80,00

275,00

10

15492788

16043460409

4

14/04/2009

02/12/2016

01/12/1987

937,00

10,00

377,58

11

20288670

20611232957

4

14/07/2010

12/08/2016

01/05/2008

968,07

6,00

202,47

12

2530565511

20910499564

3

13/04/2010

06/08/2015

01/05/2008

937,00

10,00

269,96

13

283441895

20913708628

1

07/01/2011

29/11/2016

22/09/1993

1.416,80

85,00 1.446,54

14

2614955850

17037109965

3

20/08/2010

19/10/2016

24/02/1986

2.791,94

12,00

583,71

15

3104224692

16536687354

4

27/10/2011

28/04/2016

10/07/2012

968,07

13,00

207,94

16

2570900613

16045418299

3

14/06/2010

14/09/2016

01/03/2010

937,00

77,00

269,96

SEQ.

CADÚNICO

RAIS2

1Rendimento

bruto auferido pelo servidor no último mês, ou seja, no mês de fevereiro de 2017, conforme folha de
pagamento dos servidores disponibilizada pela Prefeitura.
2 Renda Média Mensal Per Capita Familiar, apurada com base nas informações da RAIS, calculada considerando apenas
os rendimentos auferidos pelo vínculo com a Prefeitura Municipal de Piancó-PB durante o exercício de 2015.

Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; Folha de Pagamento de Pessoal, referente a fevereiro de 2017,
disponibilizada pela Prefeitura de Piancó-PB; e RAIS de janeiro a dezembro de 2015

Quadro 2 – Relação de famílias beneficiárias do PBF com pelo menos um membro com vínculo empregatício
com a Câmara Municipal de Piancó-PB e que subdeclararam a renda.
CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB (CNPJ Nº 08.560.781/0001-80)
COD CAD
FAM

NIS MEMBRO
SERVIDOR

Nº
MEMB
FAM

DATA CAD
MEMBRO

DATA ATU
FAM

DATA
ADMISSÃO

02594610836

12625118441

5

07/01/2011

17/11/2016

01/02/2015

SEQ.

17

RENDA PER CAPITA
FAMILIAR (R$)
CADÚNICO
5,00

RAIS1
190,67

1Renda

Média Mensal Per Capita Familiar, apurada com base nas informações da RAIS, calculada considerando apenas
os rendimentos auferidos pelo vínculo com a Câmara Municipal de Piancó-PB durante o exercício de 2015.

Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; RAIS de janeiro a dezembro de 2015; e Sagres/TCE/PB
Quadro 3 – Relação de famílias beneficiárias do PBF com pelo menos um membro com vínculo empregatício
com o Governo do Estado da Paraíba e que subdeclararam a renda.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA (CNPJ nº 08.761.140/0001-94)
RENDA PER CAPITA
FAMILIAR (R$)

COD CAD
FAM

NIS MEMBRO
SERVIDOR

Nº
MEMB
FAM

DATA CAD
MEMBRO

DATA ATU
FAM

DATA
ADMISSÃO

18

2687560073

16098245674

4

07/01/2011

21/04/2016

01/01/2015

8,00

229,29

19

3044311179

16044241794

5

26/07/2011

25/10/2016

01/01/2015

4,00

253,61

20

283434090

16187329776

3

10/06/2010

28/09/2015

29/04/1986

8,00

276,16

21

1560934999

16458721367

4

14/06/2010

05/12/2016

01/01/2015

75,00

226,17

22

353699497

16537359229

2

15/07/2010

14/03/2016

01/06/2015

8,00

229,83

23

2691114686

16537452709

2

12/01/2011

22/11/2016

01/01/2015

56,00

448,79

24

1312343311

17009437864

3

22/07/2010

06/10/2016

01/01/2015

48,00

262,67

25

1413960243

19004674155

6

27/07/2010

30/11/2016

01/04/2015

50,00

245,67

26

2663205621

19005097658

3

19/11/2010

29/11/2016

01/04/2015

50,00

197,00

27

283463511

19007449373

1

14/05/2015

22/09/2016

01/01/2015

12,00

788,00

28

1244398020

20039747357

3

10/06/2010

21/10/2016

01/04/2015

5,00

197,00

29

2644446201

20319310641

5

19/10/2010

23/02/2016

01/01/2015

6,00

185,18

30

291436242

20914114462

2

16/06/2010

03/05/2016

16/08/2014

25,00

509,00

31

2598659155

20914134137

1

27/07/2010

21/11/2016

16/08/2014

16,00

2.188,00

32

406138281

20914152976

4

14/07/2010

13/10/2016

01/09/2015

5,00

380,71

SEQ.

CADÚNICO

RAIS1

1Renda

Média Mensal Per Capita Familiar, apurada com base nas informações da RAIS, calculada considerando apenas
os rendimentos auferidos pelo vínculo com a Secretaria de Administração do Estado da Paraíba durante o exercício de
2015.

Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; RAIS de janeiro a dezembro de 2015; e Sagres/TCE/PB

A tabela a seguir demonstra o valor potencial recebido indevidamente por cada uma das 32
famílias relacionadas na presente constatação, durante o período examinado, qual seja,
janeiro de 2016 a março de 2017, que resultou no montante indevido de R$ 84.847,00:
Tabela 1 – Montante do PBF recebido indevidamente pelas 32 famílias durante o período examinado (janeiro
de 2016 a março de 2017)
SEQ.

COD CAD FAM

NIS RF

CPF RF

NIS MEMBRO SERVIDOR

VLR TOTAL PBF (R$)

1

2601182814

15707811277

***.641.774-**

20319251882

4.458,00

2

20290578

16044673864

***.784.544-**

12937364774

5.631,00

SEQ.

COD CAD FAM

NIS RF

CPF RF

NIS MEMBRO SERVIDOR

VLR TOTAL PBF (R$)

3

258988339

16012526149

***.896.231-**

16012526149

2.220,00

4

1256812676

16134809099

***.904.584-**

16262669443

3.426,00

5

4029581528

16043696461

***.947.094-**

16043696461

990,00

6

1859436080

20319319533

***.178.404-**

20319319584

3.439,00

7

3427277534

16385723748

***.365.914-**

20319318219

3.265,00

8

3955502627

16361763332

***.708.944-**

16361763332

1.951,00

9

1696978009

20611234917

***.785.474-**

20928800436

3.633,00

10

15492788

16404041023

***.871.524-**

16043460409

602,00

11

20288670

20611232949

***.019.144-**

20611232957

2.219,00

12

2530565511

20910499564

***.702.074-**

20910499564

3.246,00

13

283441895

20913708628

***.058.024-**

20913708628

1.324,00

14

2614955850

17037109965

***.698.464-**

17037109965

2.276,00

15

3104224692

16536687354

***.142.004-**

16536687354

782,00

16

2570900613

16045418299

***.039.684-**

16045418299

2.559,00

17

2594610836

12625118441

***.122.424-**

12625118441

3.569,00

18

2687560073

16043260396

***.076.474-**

16098245674

4.105,00

19

3044311179

16044241794

***.551.134-**

16044241794

4.860,00

20

283434090

16361388663

***.464.564-**

16187329776

699,00

21

1560934999

16458721367

***.821.524-**

16458721367

4.101,00

22

353699497

16537359229

***.623.734-**

16537359229

2.034,00

23

2691114686

16537452709

***.946.694-**

16537452709

1.711,00

24

1312343311

17009437864

***.278.104-**

17009437864

1.281,00

25

1413960243

19004674155

***.855.854-**

19004674155

3.783,00

26

2663205621

19005097658

***.176.654-**

19005097658

3.147,00

27

283463511

19007449373

***.665.804-**

19007449373

887,00

28

1244398020

20039747357

***.387.654-**

20039747357

3.471,00

29

2644446201

20319310641

***.362.464-**

20319310641

3.930,00

30

291436242

20914114462

***.856.284-**

20914114462

363,00

31

2598659155

20914134137

***.429.424-**

20914134137

255,00

32

406138281

20914152976

***.766.274-**

20914152976

4.630,00

Montante recebido indevidamente no período examinado (R$)

84.847,00

NIS: Número de Identificação Social
RF: Responsável Familiar
Fonte: Benefícios liberados na Folha de Pagamento do PBF, referente ao período de janeiro de 2016 a março de 2017

Cumpre ressaltar que o art. 34 do Decreto nº 5.209/2004, com redação dada pelo Decreto nº
7.852/2012, dispõe que: “Sem prejuízo da sanção penal aplicável, o beneficiário que
dolosamente prestar informações falsas ou utilizar qualquer outro meio ilícito para
indevidamente ingressar ou se manter como beneficiário do Programa Bolsa Família será
obrigado a ressarcir o valor recebido de forma indevida, mediante processo administrativo,
conforme disposto no art. 14-A da Lei nº 10.836, de 2004”.
Dessa forma, diante da existência de evidências de subdeclaração da renda familiar, cabe à
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social
(SENARC/MDS) promover a apuração dos fatos relacionados ao recebimento indevido de
benefícios do Programa Bolsa Família, de acordo com o art. 33 do Decreto nº 5.209/2004, e,

caso comprovado dolo, solicitar o ressarcimento às famílias do valor recebido de forma
indevida, mediante processo administrativo, conforme disposto no art. 14-A da Lei nº
10.836, de 2004.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó-PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Diante da existência de evidências de subdeclaração da renda familiar, dos 32 casos
identificados, a gestão local passou a realizar a averiguação cadastral para verificar a
fidedignidade e a consistência das informações registradas na base de dados do Cadastro
Único, conforme Cronograma estabelecido no PLANO OPERATIVO em anexo.
Segundo este instrumento de trabalho, a primeira ação operativa consistiu na
CONVOCAÇÃO de todos os beneficiados do Programa para que comparecessem a sede do
Núcleo Gestor do Programa Bolsa Família para procederem a atualização cadastral.
Cumpre salientar que o ato convocatório foi amplamente divulgado pela emissora de Rádio
CIDADE FM, conforme cópia da Declaração de Chamadas na programação da emissora em
anexo, para o alcance o mais abrangente possível dos interessados.
Como já é previsível que nem todos os beneficiários atendam, voluntariamente, a esta
Convocação, já restou estabelecido no Cronograma que iriam ser procedidas VISITAS
DOMICILIARES pelos técnicos municipais (cadastrador + Assistente Social), para proceder
a atualização manual do Cadastro Único (CADÚNICO) e a entrevista para subsidiar a
emissão do Parecer Social a ser expedido pela Assistente Social.
Assim, após a realização desta etapa, para as situações que recomendar tais conclusões será
efetuado o BLOQUEIO do benefício ou a EXCLUSÃO do cadastro da base municipal caso
seja comprovada a omissão de informação ou a prestação de informações inverídicas,
conforme determina o inciso VI do art. 6º e o inciso VIII do art. 8º da Portaria GM/MDS nº
555/2005, com redação dada pela Portaria GM/MDS nº 344/2009.”
m
x
E
d
U
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#

Análise do Controle Interno
O Gestor municipal afirmou que elaborou um Plano Operativo, datado de 24 de abril de
2017, cujo cronograma estabeleceu, na terceira e última etapa, o envio a esta CGURegional/PB, no prazo de 25 de junho a 24 de julho de 2017, do Relatório conclusivo das
atividades de revisão e averiguação cadastrais. Portanto, os fatos serão levados ao
conhecimento da SENARC/MDS para adoção das medidas cabíveis.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.1.3. Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores admitidos na atual
gestão municipal com renda mensal per capita familiar desatualizada no Cadastro
Único.

Fato
Com o objetivo de identificar famílias beneficiárias recebendo indevidamente os benefícios
do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Piancó-PB, foi realizado cruzamento das
bases de dados do Cadastro Único de janeiro de 2017, da Folha de Pagamento do PBF de
fevereiro de 2017 e da Folha de Pagamento de Pessoal da Prefeitura de Piancó-PB, referente
a fevereiro de 2017, tendo sido identificadas 178 (cento e setenta e oito) famílias
beneficiárias do PBF com pelo menos 1 (um) membro com vínculo empregatício junto à
Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 07/2017/OS 201700829 / MDS, de 20 de
abril de 2017, foi apresentada à Prefeitura Municipal de Piancó-PB a relação dos 178 casos
identificados para atualização da renda familiar per capita declarada no CadÚnico, bem
como para realização do bloqueio ou cancelamento do benefício do PBF se comprovado o
descumprimento das regras de elegibilidade e de permanência do Programa.
Em resposta, mediante o Ofício nº 129/2017 - GP/PMP/PB, de 26 de abril de 2017, a
Prefeitura de Piancó-PB, apresentou a seguinte justificativa:
“Ao cumprimentá-lo, sirvo do presente instrumento, em resposta às
Solicitações de Fiscalização SF n\ 03/2017/OS 201700829 / MDS; SF n\
04/2017/OS 201700829 / MDS; SF n°. 05/2017/OS 201700829 / MDS; SF
n°. 06/2017/OS 201700829 / MDS; SF nº 07/2017/OS 201700829 / MDS e SF
n". 08/2017/OS 201700829 / MDS referentes as famílias cadastradas no
CadÚnico do município de Piancó-PB com indícios de irregularidades pela
ação promovida por este órgão, demandando da Coordenação Municipal do
Cadastro Único e Programa Bolsa Família todo um planejamento para a
adoção das medidas pertinentes de atualização cadastral dos 1078
demandados nesta fiscalização, sendo que em muitos casos terá que ser
precedida de visita domiciliar nos casos em que forem necessárias para a
verificação e comprovação da situação elencada, observando os
procedimentos indicados no Informe nº 337 de 27 de setembro de 2012
publicado pela SENARC/MDSA.
Tendo em vista que já existe uma ação de averiguação cadastral de 121
beneficiários já bloqueados e com cancelamento previsto para 16/06/2017 e
Revisão Cadastral de 762 beneficiários que poderão ter seus benefícios
bloqueados/cancelados e/ou cadastros excluídos até dezembro de 2017 o
município solicita o prazo de 90 (noventa) dias para encaminhar a
Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba o resultado das
análises realizadas.”
Cabe ressaltar que, das 178 famílias identificadas, 146 delas possuem pelo menos um
membro com vínculo empregatício obtido na atual gestão municipal de Piancó-PB, iniciada
em janeiro de 2017, com indícios de renda mensal per capita familiar superior a R$ 170,00
(cento e setenta reais), valor per capita máximo estipulado pelo Programa para a seleção das
famílias em situação de pobreza, conforme disposto no art. 18 do Decreto nº 5.209/2004,
com redação dada pelo Decreto nº 8.794/2016 –, consoante detalhamento no quadro a
seguir:

Quadro 4 – Relação de famílias beneficiárias do PBF com pelo menos um membro com vínculo empregatício
obtido na atual gestão municipal de Piancó-PB
CADÚNICO
SEQ.

COD CAD
FAM

NIS RF

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO
Nº
NIS
MEMB MEMBRO
(M)
SERVIDOR

CPF
SERVIDOR

DATA
ADM

SALAR
(S)

(S)/(M)
RENDA
PER CAP
FAM (R$)

1

1538272202 20909695665

14,00

4

20909695665 ***.595.574-** 01/02/2017

862,04

215,51

2

2696807566 16011403167

9,00

2

16011403167 ***.612.034-** 01/02/2017

893,11

446,56

3

2453305778 20611234542

6,00

3

20611234542 ***.561.684-** 01/02/2017 1.018,94

339,65

4

3038147567 20914161185

51,00

5

20914161185 ***.701.244-** 01/02/2017

862,04

172,41

5

2598660161 20911778807

8,00

3

20911778807 ***.321.744-** 01/02/2017

893,11

297,70

6

1583117288 12511687870

12,00

2

12511687870 ***.000.014-** 01/02/2017

893,11

446,56

7

1560934999 16458721367

75,00

4

20953060750 ***.231.344-** 01/02/2017

956,80

239,20

8

2631667085 16362138210

4,00

5

16011503404 ***.305.484-** 01/02/2017

862,04

172,41

9

2278664360 20038897479

3,00

3

20038897479 ***.040.044-** 01/02/2017

862,04

287,35

10

4280518203 12744028446

6,00

4

21275060309 ***.557.134-** 02/01/2017 1.705,34

426,34

11

17675502 16361482503

5,00

5

16044056091 ***.586.274-** 01/02/2017

862,04

172,41

12

283449799 16361571786

16,00

1

16361571786 ***.059.964-** 01/02/2017

862,04

862,04

13

1843724022 20914114446

3,00

4

20914114446 ***.117.594-** 02/01/2017

862,04

215,51

14

435306995 20038900178

6,00

4

20038900178 ***.283.124-** 01/02/2017

955,25

238,81

15

2590806329 21220936202

11,00

3

21220936202 ***.814.504-** 01/02/2017

893,11

297,70

16

2400490040 20910650505

5,00

3

20910650505 ***.943.508-** 01/02/2017

924,18

308,06

17

3950727191 12625127440

7,00

1

12625127440 ***.356.274-** 02/01/2017

862,04

862,04

18

1265812586 20611235123

250,00

1

20611235123 ***.872.874-** 01/02/2017

893,11

893,11

19

3734969824 17040669038

5,00

3

17040669038 ***.067.824-** 02/01/2017

862,04

287,35

20

1228652430 20912337448

5,00

4

20912337448 ***.162.334-** 01/02/2017

862,04

215,51

21

15487784 20910618601

26,00

4

20910618601 ***.498.864-** 01/02/2017

862,04

215,51

22

2223508570 20912325717

37,00

2

20912325717 ***.253.698-** 01/02/2017

862,04

431,02

23

4280349851 20319311672

16,00

1

20319311672 ***.020.194-** 01/02/2017

862,04

862,04

24

975559753 16043647231

20,00

1

16043647231 ***.505.794-** 01/02/2017

862,04

862,04

25

2538547334 16011990380

16,00

1

16011990380 ***.432.964-** 01/02/2017

862,04

862,04

26

283462035 16097228970

10,00

2

16097228970 ***.040.434-** 02/01/2017

862,04

431,02

27

1538270684 16011991409

18,00

4

16011991409 ***.329.714-** 02/01/2017

862,04

215,51

28

2010787161 16498513404

3,00

4

20319254792 ***.222.554-** 02/01/2017

862,04

215,51

29

283471964 16361898726

8,00

3

16012033932 ***.222.404-** 01/02/2017

893,11

297,70

30

28681649 20039743815

5,00

5

16048496762 ***.485.904-** 01/02/2017

862,04

172,41

31

3166775153 20040303149

17,00

2

20040303149 ***.339.924-** 01/02/2017

893,11

446,56

32

1583123253 20058385643

12,00

4

12690107440 ***.614.974-** 02/01/2017

862,04

215,51

33

283462469 16361638716

6,00

5

12868433350 ***.337.354-** 01/02/2017

956,80

191,36

34

20290578 16044673864

7,00

5

16044673864 ***.784.544-** 01/02/2017

924,18

184,84

35

2047412382 20319308922

10,00

5

20319308922 ***.645.784-** 01/02/2017

862,04

172,41

36

2538547253 16106967041

10,00

2

16106967041 ***.122.264-** 02/01/2017

862,04

431,02

37

4190340057 20914113288

74,00

2

20914113288 ***.938.934-** 01/02/2017 1.435,20

717,60

38

435314904 20910373765

5,00

3

20910373765 ***.672.734-** 02/01/2017

862,04

287,35

39

2458249876 21242875826

12,00

2

21242875826 ***.226.924-** 01/02/2017

893,11

446,56

CADÚNICO
SEQ.

COD CAD
FAM

NIS RF

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO
Nº
NIS
MEMB MEMBRO
(M)
SERVIDOR

CPF
SERVIDOR

DATA
ADM

SALAR
(S)

(S)/(M)
RENDA
PER CAP
FAM (R$)

40

28676807 16048521864

6,00

3

16048521864 ***.359.394-** 02/01/2017

862,04

287,35

41

3314521383 20319322690

10,00

3

20319322690 ***.755.634-** 01/02/2017

956,80

318,93

42

20288751 16044673090

10,00

2

16044673090 ***.165.134-** 01/02/2017

956,80

478,40

20319311222 ***.065.894-** 02/01/2017

862,04

20319311214 ***.832.934-** 01/02/2017

862,04

43

3520902354 20319311214

6,00

4

431,02

44

2303133610 20319382529

6,00

3

20319382529 ***.953.154-** 01/02/2017

862,04

287,35

45

406137552 20912325733

12,00

2

20912325733 ***.602.684-** 01/02/2017

862,04

431,02

46

16748034 16043655145

3,00

5

16043692954 ***.704.544-** 02/01/2017

862,04

172,41

47

3121963694 22808771168

9,00

3

20456972026 ***.011.864-** 01/02/2017

893,11

297,70

48

1583121471 16286703293

3,00

4

16286703293 ***.338.564-** 01/02/2017

893,11

223,28

49

2059468957 20909697153

9,00

3

20909697153 ***.188.874-** 01/02/2017

893,11

297,70

50

13432117 16042533194

4,00

5

16042533194 ***.549.074-** 01/02/2017

862,04

172,41

51

3834703583 17041477051

6,00

2

23756923483 ***.554.264-** 01/02/2017 1.435,20

717,60

52

1265813396 16263219859

6,00

3

16263219859 ***.235.774-** 01/02/2017

956,80

318,93

53

1583117105 20983708090

4,00

4

20983708090 ***.389.184-** 01/02/2017

862,04

215,51

54

3152253869 16042503554

10,00

3

12481894156 ***.271.804-** 01/02/2017

862,04

287,35

55

2586563603 20953008139

2,00

2

20953008139 ***.166.514-** 01/02/2017

862,04

431,02

56

435302302 16237529455

3,00

4

20040304854 ***.837.544-** 01/02/2017

862,04

215,51

57

2582969842 19020921056

7,00

4

19020921056 ***.705.064-** 01/02/2017

956,80

239,20

58

2183220970 20910650734

25,00

2

20928836694 ***.167.584-** 01/02/2017

956,80

478,40

59

3258850011 20914074436

5,00

5

22014427231 ***.907.064-** 02/01/2017 1.892,80
757,12
20914073979 ***.670.944-** 02/01/2017 1.892,80
60

2201557128 20911763710

10,00

2

20911763710 ***.167.164-** 01/02/2017

893,11

446,56

61

2695803281 16043150078

15,00

1

16043150078 ***.087.184-** 02/01/2017

924,18

924,18

62

406146896 16235474378

7,00

4

16235474378 ***.167.194-** 01/02/2017

862,04

215,51

63

2715448724 16186929729

12,00

4

16186929729 ***.452.334-** 01/02/2017

893,11

223,28

64

1413960081 20641230324

7,00

3

20641230324 ***.638.728-** 01/02/2017

862,04

287,35

65

2590805357 20914114195

4,00

4

12688818440 ***.453.934-** 01/02/2017

862,04

215,51

66

586428380 16247735139

11,00

3

16247735139 ***.791.464-** 01/02/2017

862,04

287,35

67

16749359 16012315121

16,00

1

16012315121 ***.523.394-** 02/01/2017

862,04

862,04

68

370753577 16406761058

3,00

5

12467595279 ***.192.824-** 01/02/2017

862,04

172,41

69

3589205741 16186591914

16,00

1

16186591914 ***.188.914-** 01/02/2017

862,04

862,04

70

4025042240 16228994183

40,00

2

16228994183 ***.950.924-** 01/02/2017

862,04

431,02

71

3061639349 16261411388

3,00

3

16261411388 ***.821.734-** 02/02/2017

956,80

318,93

72

406142807 20911550601

32,00

2

20911550857 ***.493.714-** 02/01/2017

862,04

431,02

73

1970494271 16043346835

8,00

3

16043346835 ***.519.722-** 01/02/2017

924,18

308,06

74

406142041 16186766897

3,00

3

16186766897 ***.826.924-** 01/02/2017

956,80

318,93

75

2480838722 16261099694

3,00

4

16261099694 ***.578.304-** 01/02/2017

924,18

231,05

76

519913906 20319255829

5,00

4

20319255829 ***.674.364-** 02/01/2017

862,04

215,51

77

975541978 16534665213

18,00

2

16187071981 ***.180.004-** 02/01/2017

862,04

431,02
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78

2525875532 20908804738

11,00

4

20908692581 ***.590.934-** 01/02/2017

862,04

215,51

79

1680294059 20911642441

10,00

4

20611234550 ***.303.884-** 02/01/2017

862,04

215,51

80

1883420792 21211546472

6,00

3

20991084513 ***.290.754-** 01/02/2017

893,11

297,70

81

283451939 20319327897

6,00

2

20319327897 ***.705.041-** 01/02/2017

862,04

431,02

82

1583120076 16442625886

8,00

3

20039745184 ***.165.684-** 01/02/2017

893,11

297,70

83

1256813052 20039746202

14,00

5

20914178657 ***.254.594-** 02/01/2017

862,04

172,41

84

28682297 16048798262

7,00

4

16048616245 ***.717.984-** 02/01/2017

862,04

215,51

85

3943775917 12920226403

-

2

12920226403 ***.376.251-** 02/01/2017

862,04

431,02

86

647250144 16187138784

4,00

5

16187138784 ***.806.304-** 02/01/2017

924,18

184,84

87

406141827 20913760255

6,00

4

20913760255 ***.878.334-** 01/02/2017

924,18

231,05

88

4000008145 16043785464

7,00

2

16043785464 ***.519.844-** 01/02/2017

893,11

446,56

89

1281836320 16313496230

7,00

4

16313496230 ***.216.114-** 02/01/2017

862,04

215,51

90

3225222771 20318975291

8,00

2

22012551687 ***.116.134-** 01/02/2017

862,04

431,02

91

17676584 16043667305

10,00

2

12429542074 ***.674.944-** 02/01/2017

862,04

431,02

92

3428498836 22019302720

9,00

3

22019302720 ***.668.914-** 01/02/2017

862,04

287,35

93

3860731637 20909690906

5,00

2

20909690906 ***.791.374-** 01/02/2017

987,87

493,94

94

2694324770 16361262112

13,00

1

16361262112 ***.119.804-** 01/02/2017

862,04

862,04

95

1583114262 20663475877

25,00

1

20663475877 ***.018.694-** 02/01/2017

862,04

862,04

96

3389914331 20319255713

8,00

1

20319255713 ***.417.094-** 02/01/2017

862,04

862,04

97

1244398454 20040305354

6,00

3

20040305354 ***.175.984-** 01/02/2017

893,11

297,70

98

17685303 16361492673

8,00

3

16361492673 ***.948.304-** 01/02/2017

862,04

287,35

99

15492940 16361655661

8,00

2

20908693065 ***.587.718-** 02/01/2017

956,80

478,40

100

4674747880 23763089116

10,00

2

16048206195 ***.798.424-** 02/01/2017

862,04

431,02

101

1254930965 16575470182

7,00

5

12442368023 ***.407.104-** 02/01/2017

956,80

191,36

102

1253456070 12763356445

-

1

12763356445 ***.631.394-** 01/02/2017

862,04

862,04

103

2703129009 20914152674

5,00

3

20914152674 ***.646.554-** 01/02/2017

862,04

287,35

104

2614955779 13875178458

9,00

2

13875178458 ***.338.814-** 01/02/2017

956,80

478,40

105

532094603 16417974007

8,00

2

16417974007 ***.848.444-** 01/02/2017

862,04

431,02

106

1273276140 17037110157

8,00

4

20319321155 ***.028.434-** 01/02/2017 1.892,80

473,20

107

1369836007 20953000510

8,00

3

20953000510 ***.082.184-** 01/02/2017

862,04

287,35

108

435297716 20910495445

8,00

3

20910495445 ***.762.038-** 02/01/2017

862,04

287,35

109

2691564029 20038899226

7,00

3

20038899226 ***.815.064-** 01/02/2017

862,04

287,35

110

3004489457 20319382243

5,00

3

20319382243 ***.217.834-** 02/02/2017

956,80

318,93

111

406146543 16409253746

3,00

4

16409253746 ***.321.734-** 02/02/2017

862,04

215,51

112

2288304863 20911779021

5,00

3

20911779021 ***.978.914-** 01/02/2017

924,18

308,06

113

283426314 20611234496

12,00

2

20611234496 ***.838.774-** 01/02/2017

862,04

431,02

114

2614956074 17040668902

4,00

4

17040668902 ***.629.564-** 02/01/2017 1.892,80

473,20

115

3932991710 16359133300

5,00

2

16359133300 ***.618.494-** 01/02/2017

862,04

431,02

116

2598658426 16481103739

5,00

5

16481103739 ***.658.014-** 01/02/2017

862,04

172,41

117

3598283296 23624702374

8,00

2

23624702374 ***.357.414-** 01/02/2017

862,04

431,02

CADÚNICO
SEQ.

COD CAD
FAM

NIS RF

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

FOLHA DE PAGAMENTO
Nº
NIS
MEMB MEMBRO
(M)
SERVIDOR

CPF
SERVIDOR

DATA
ADM

SALAR
(S)

(S)/(M)
RENDA
PER CAP
FAM (R$)

118

2441959514 16361688705

12,00

1

16361688705 ***.667.064-** 01/02/2017

862,04

862,04

119

283456493 20914148650

10,00

2

20914148650 ***.186.754-** 02/02/2017

1435,2

717,60

120

435300954 20319321937

6,00

4

20319321945 ***.694.434-** 05/02/2017

893,11

223,28

121

532099745 20910710982

66,00

3

20910710982 ***.572.884-** 02/01/2017

862,04

287,35

122

283452749 20912331253

4,00

5

20912331253 ***.204.434-** 02/02/2017

862,04

172,41

123

13420534 20910526456

5,00

3

20910526456 ***.987.594-** 02/02/2017

862,04

287,35

124

1886639086 20986620747

116,00

3

20986620747 ***.271.144-** 01/02/2017

862,04

287,35

125

2590806167 20611233465

12,00

2

20611233465 ***.460.124-** 02/01/2017

862,04

431,02

126

2201556660 16361514685

5,00

3

16361514685 ***.186.974-** 01/02/2017

862,04

287,35

127

1663260117 20040306962

10,00

5

20040306962 ***.932.344-** 01/02/2017

955,25

191,05

128

17682398 16044352219

5,00

2

16044352219 ***.878.924-** 01/02/2017

956,8

478,40

129

2588572693 16612564475

10,00

2

16612564475 ***.832.364-** 01/02/2017

862,04

431,02

130

2735972992 16048728485

9,00

3

16048728485 ***.771.544-** 01/02/2017

862,04

287,35

131

28677889 16048676450

60,00

5

16048730218 ***.063.044-** 02/01/2017

862,04

172,41

132

1228652511 12457922234

7,00

3

12340187542 ***.802.784-** 01/02/2017

862,04

287,35

133

2590805519 20914138159

100,00

3

20914138159 ***.028.094-** 01/02/2017

862,04

287,35

134

2590806248 23609922873

-

2

23609922873 ***.010.724-** 02/02/2017

956,8

478,40

135

2691564371 16536702647

8,00

3

16536702647 ***.575.884-** 01/02/2017

862,04

287,35

136

283434171 16012288345

7,00

2

16536717113 ***.283.204-** 01/02/2017

956,8

478,40

137

20290659 16536715412

6,00

3

16536715412 ***.750.144-** 01/02/2017

893,11

297,70

138

2594610917 20319316933

7,00

2

20319316933 ***.070.784-** 02/02/2017

1435,2

717,60

139

2309118621 20058386895

7,00

3

20058386895 ***.202.394-** 01/02/2017

924,18

308,06

140

28678699 20911828669

100,00

4

12615707770 ***.191.641-** 01/02/2017

862,04

215,51

141

28678770 16537006008

2,00

5

16537006008 ***.422.688-** 01/02/2017

862,04

172,41

142

283447230 20319254350

39,00

3

20319254342 ***.708.274-** 02/01/2017

862,04

287,35

143

3022248903 16537186073

4,00

4

16537186073 ***.748.144-** 01/02/2017

924,18

231,05

144

2598659074 16537181926

6,00

3

16537181926 ***.907.044-** 01/02/2017

862,04

287,35

145

3346800180 16548296274

3,00

3

16548296274 ***.174.634-** 02/01/2017

893,11

297,70

146

2691114686 16537452709

56,00

2

16537452709 ***.946.694-** 01/02/2017

893,11

446,56

NIS: Número de Identificação Social
RF: Responsável Familiar

Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; e Folha de Pagamento de Pessoal, referente a fevereiro de 2017,
disponibilizada pela Prefeitura de Piancó-PB

Cumpre acrescentar que, de acordo com a regra de permanência no Programa estabelecida
pelo § 1º do art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010, c/c o disposto no § 1º do art. 21 do
Decreto nº 5.209/2004, a família que já é beneficiária pode ter sua renda aumentada até meio
salário mínimo por pessoa e, ainda assim, continuar recebendo o benefício pelo período de
dois anos, sem que haja o cancelamento pelo motivo de renda per capita superior à permitida
pelo PBF, desde que atualize voluntariamente suas informações no Cadastro Único.
Dessa forma, diante da existência de evidências de desatualização da renda familiar, cabe à
SENARC/MDS promover a averiguação cadastral dos 178 casos identificados na SF nº

07/2017/OS 201700829 / MDS, com o objetivo de melhorar a fidedignidade e a consistência
das informações registradas na base de dados do Cadastro Único.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó-PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Diante da existência de evidências de subdeclaração da renda familiar, dos 32 (sic) casos
identificados, a gestão local passou a realizar a averiguação cadastral para verificar a
fidedignidade e a consistência das informações registradas na base de dados do Cadastro
Único, conforme Cronograma estabelecido no PLANO OPERATIVO em anexo.
Segundo este instrumento de trabalho, a primeira ação operativa consistiu na
CONVOCAÇÃO de todos os beneficiados do Programa para que comparecessem a sede do
Núcleo Gestor do Programa Bolsa Família para procederem a atualização cadastral.
Cumpre salientar que o ato convocatório foi amplamente divulgado pela emissora de Rádio
CIDADE FM, conforme cópia da Declaração de Chamadas na programação da emissora em
anexo, para o alcance o mais abrangente possível dos interessados.
Como já é previsível que nem todos os beneficiários atendam, voluntariamente, a esta
Convocação, já restou estabelecido no Cronograma que iriam ser procedidas VISITAS
DOMICILIARES pelos técnicos municipais (cadastrador + Assistente Social), para proceder
a atualização manual do Cadastro Único (CADÚNICO) e a entrevista para subsidiar a
emissão do Parecer Social a ser expedido pela Assistente Social.
Assim, após a realização desta etapa, para as situações que recomendar tais conclusões será
efetuado o BLOQUEIO do benefício ou a EXCLUSÃO do cadastro da base municipal caso
seja comprovada a omissão de informação ou a prestação de informações inverídicas,
conforme determina o inciso VI do art. 6º e o inciso VIII do art. 8º da Portaria GM/MDS nº
555/2005, com redação dada pela Portaria GM/MDS nº 344/2009.”
m
x
E
d
U
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#

Análise do Controle Interno
O Gestor municipal afirmou que elaborou um Plano Operativo, datado de 24 de abril de
2017, cujo cronograma estabeleceu, na terceira e última etapa, o envio a esta CGURegional/PB, no prazo de 25 de junho a 24 de julho de 2017, do Relatório conclusivo das
atividades de revisão e averiguação cadastrais. Portanto, os fatos serão levados ao
conhecimento da SENARC/MDS para adoção das medidas cabíveis.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.1.4. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com pelo menos um membro
proprietário de veículo automotor, havendo indícios e evidências de renda per capita
familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa.

Fato
Com o objetivo de identificar famílias beneficiárias recebendo indevidamente os benefícios
do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Piancó-PB, foi realizado cruzamento das
bases de dados do Cadastro Único de janeiro de 2017, da Folha de Pagamento do PBF de
fevereiro de 2017 e do Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam),
atualizado até o mês de agosto de 2016, tendo sido identificadas 122 (cento e vinte duas)
famílias beneficiárias do PBF com pelo menos 1 (um) membro proprietário de veículo
automotor dos tipos: automóvel, caminhoneta, caminhão ou utilitário, com ano de fabricação
acima de 2000. Os veículos dos tipos motocicleta ou motoneta também foram acrescentados
à amostra, mas desde que seus proprietários integrassem o cadastro das 122 famílias
analisadas.
Por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 06/2017/OS 201700829 / MDS, de 19 de
abril de 2017, foi apresentada à Prefeitura Municipal de Piancó-PB a relação dos 122 casos
identificados para averiguação cadastral quanto à eventual subdeclaração da renda familiar
per capita declarada no CadÚnico, bem como para realização do bloqueio ou cancelamento
do benefício do PBF se comprovado o descumprimento das regras de elegibilidade e de
permanência do Programa.
Em resposta, mediante o Ofício nº 129/2017 - GP/PMP/PB, de 26 de abril de 2017, a
Prefeitura de Piancó-PB, apresentou a seguinte justificativa:
“Ao cumprimentá-lo, sirvo do presente instrumento, em resposta às
Solicitações de Fiscalização SF n\ 03/2017/OS 201700829 / MDS; SF n\
04/2017/OS 201700829 / MDS; SF n°. 05/2017/OS 201700829 / MDS; SF
n°. 06/2017/OS 201700829 / MDS; SF nº 07/2017/OS 201700829 / MDS e SF
n". 08/2017/OS 201700829 / MDS referentes as famílias cadastradas no
CadÚnico do município de Piancó-PB com indícios de irregularidades pela
ação promovida por este órgão, demandando da Coordenação Municipal do
Cadastro Único e Programa Bolsa Família todo um planejamento para a
adoção das medidas pertinentes de atualização cadastral dos 1078
demandados nesta fiscalização, sendo que em muitos casos terá que ser
precedida de visita domiciliar nos casos em que forem necessárias para a
verificação e comprovação da situação elencada, observando os
procedimentos indicados no Informe nº 337 de 27 de setembro de 2012
publicado pela SENARC/MDSA.
Tendo em vista que já existe uma ação de averiguação cadastral de 121
beneficiários já bloqueados e com cancelamento previsto para 16/06/2017 e
Revisão Cadastral de 762 beneficiários que poderão ter seus benefícios
bloqueados/cancelados e/ou cadastros excluídos até dezembro de 2017 o
município solicita o prazo de 90 (noventa) dias para encaminhar a
Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba o resultado das
análises realizadas.”
A partir dos 122 casos identificados, procedeu-se à classificação em ordem decrescente dos
valores dos veículos segundo os preços da Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE), referente ao mês de abril de 2017, tendo sido selecionada uma
subamostra de 25%, correspondente a 31 famílias proprietárias de pelo menos um veículo

cujo preço variou de R$ 196.000,00 a R$ 29.416,00, para averiguação in loco pela equipe de
Fiscalização da CGU, conforme relação e resultado das entrevistas a seguir:
Quadro 5 – Subamostra selecionada para entrevista de 31 famílias beneficiárias do PBF e
que são proprietárias de veículos automotores.
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COD CAD
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2486339884

1900608910
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5,00

7,00
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/
NIS
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PROPRIET

REVAVAM

CPF
PROPRIET

16186481485
***.477.554/
**
16186481485

20912329461 ***.314.594/
**
20912329461

23719849720 ***.307.3144341025201 25,00
/
**
23719849720

1883418976

3346800180

2601182814

15485307

3569693120

8,00

3,00

20909696629 ***.901.454/
**
12686855241

16548296274 ***.550.714/
**
12833663449

8,00

15707811277
***.869.804/
**
20319251882

3,00

16536715986 ***.340.484/
**
16361548024

9,00

16536930801
***.322.194/
**
20040304412

PLACA

UF

ANO OBSERVAÇÃO
/
MOD

MARCA /
MODELO

*FZ77**

PB

I/LR DISC SPT SD4
HSE 7L

2016

*FT31**

PB

I/TOYOTA HILUX
SW4 4X2SR

2015

*FN94**

PB

VW/GOL SPECIAL
MB

2016

*KE53**

MG M.BENZ/L 1318
HONDA/CG
FAN
HONDA/BIZ
MAIS

2011
125

*NH16**

PB

*OK59**

PB

*ZA84**

PB

M.BENZ/710

2009

*OE64**

PB

FORD/F4000 G

2003

*OW01**

PB

HONDA/NXR150
BROS ES

2012

*FC20**

PB

CHEVROLET/S10
LT DD4A

2014

*OM48**

PB

HONDA/CG
TITAN KS

2009

*EY08**

PB

RENAULT/DUSTER
16 D 4X2

2016

*FJ94**

PB

FORD/ECOSPORT
FSL 1.6

2015

*OQ29**

PB

HONDA/CG
FAN KS

2009

*LC08**

PE

FORD/F4000 G

125

150

125

2005
2007

2003

Não localizado.
O
veículo
registrado
em
nome
do
beneficiário do
PBF se refere a
uma Land Rover,
na cor vermelha,
avaliada em R$
196.000,00.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF, mas que
não é proprietário
dos
veículos,
apesar do registro
de propriedade
ter
sido
confirmado no
site
do
Detran/PB,
conforme
consulta
realizada
em
8/5/2017.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é
proprietária do
veículo.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que é
proprietário do
veículo, mas que

CADÚNICO
SEQ.

9

10

COD CAD
FAM

283428287

2598660919

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

NIS RF
/
NIS
MEMBRO
PROPRIET

REVAVAM

CPF
PROPRIET

5,00

16536666756
***.100.194/
**
12349021132

4,00

16042737431 ***.563.804/
**
12438561604

20914105358 ***.228.894/
**
20914105358
11

13

UF

3738224726 13,00

2368652698

7,00

20914075696 ***.987.568/
**
12388026271

20909694596 ***.604.484/
**
20910708317

ANO OBSERVAÇÃO
/
MOD

MARCA /
MODELO

*RH27**

PB

I/FORD RANGER
LTD 13P

2008

*FI96**

PB

FIAT/STRADA
WORKING CD

2016

*NS16**

PB

HONDA/CG
TITAN KS

*FK35**

PB

FIAT/STRADA
WORKING CD

*OA95**

PB

HONDA/CG
TITAN KS

*FE25**

PB

VW/NOVO GOL 1.6
CITY

2014

*FB43**

PB

HONDA/POP100

2013

*NJ41**

PB

HONDA/BIZ 125 ES

2007

*FI9954

PB

NISSAN/VERSA 16
SL

2016

*FB46**

PB

HONDA/CG
FAN KS

2014

*QK29**

PB

FIAT/STRADA
WORKING CD

*EZ69**

PB

HONDA/CG
TITAN ESD

3380193160 10,00
20914105358 ***.693.044/
**
16401401894

12

PLACA

150

2007

2016
150

125

2008

2015
150

2012

14

1749780305

8,00

20910707914
***.714.544/
**
20910707914

*FD29**

PB

FIAT/STRADA
WORKING CD

2015

15

4034456981

5,00

12780627818
***.957.464/
**
12516749564

*GG70**

PB

FIAT/STRADA
WORKING

2014

*LS73**

PB

NISSAN/FRONTIER
4X4 SE

2004

*PX44**

PB

HONDA/NXR150
BROS KS

2010

16

13425501 12,00

16042592778 ***.029.234/
**
10759836962

não
é
beneficiário do
PBF.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF, mas que
não é proprietário
do
veículo,
apesar do registro
de propriedade
ter
sido
confirmado no
site
do
Detran/PB,
conforme
consulta
realizada
em
8/5/2017.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.

Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é
proprietária dos
veículos.

Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é
proprietária do
veículo.
Não localizado.
Consta
no
Sistema
CPF/RFB
que
reside em São
Paulo-SP.
Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF, mas que
não é proprietária
do
veículo,
apesar do registro
de propriedade

CADÚNICO
SEQ.

17

18

19

COD CAD
FAM

283443162

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

6,00

NIS RF
/
NIS
MEMBRO
PROPRIET

REVAVAM

CPF
PROPRIET

16211511486 ***.918.384/
**
16097087595

16042618947 ***.598.75413429671 12,00
/
**
12722894817

3041288486

4,00

16043309565 ***.326.884/
**
20319323433

PLACA

UF

ANO OBSERVAÇÃO
/
MOD

MARCA /
MODELO

*OU83**

PB

FIAT/STRADA
ADVENTURE CD

2012

*EZ46**

PB

HONDA/POP100

2012

*IU29**

DF

FIAT/STRADA
ADVENTURE CD

2012

*IA36**

DF

FIAT/STRADA
ADVENT FLEX

2010

*FG40**

PB

FIAT/STRADA
WORKING CD

2013

*NT20**

PB

HONDA/CG
TITAN KS

125

2.0

em nome do
membro familiar
ter
sido
confirmado no
site
do
Detran/PB,
conforme
consulta
realizada
em
8/5/2017.
Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é
proprietária dos
veículos.

Não localizado.

2000

20

20295880

6,00

16043363152
***.664.294/
**
16011437444

*JH39**

PB

VW/GOLF
BLACK EDIT.

21

3369395231

6,00

23614926431
***.666.014/
**
12227584779

*OV92**

PB

FIAT/STRADA
WORKING CD

2012

22

3065700174

6,00

16043149819
***.248.254/
**
20910533037

*FI28**

PB

CHEVROLET/ONIX
1.0MT LT

2015

23

1522123105

3,00

16455156928
***.807.454/
**
16455156928

*FD83**

PB

CHEVROLET/ONIX
1.0MT LT

2015

2010

Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que não é
beneficiário do
PBF e que não é
proprietário do
veículo, apesar
do registro de
propriedade ter
sido confirmado
no
site
do
Detran/PB,
conforme
consulta
realizada
em
9/5/2017.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário do
veículo.
Entrevistada.
Afirma
que
cedeu o benefício
do PBF para a
atual titular do
cadastro, apesar
de
continuar
como
membro
familiar
do
cadastro
no
código
10
(“Outro
parente”).
O
veículo disse que
pertence
ao
irmão.
Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é

CADÚNICO
SEQ.

COD CAD
FAM

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

NIS RF
/
NIS
MEMBRO
PROPRIET

REVAVAM

CPF
PROPRIET

PLACA

UF

ANO OBSERVAÇÃO
/
MOD

MARCA /
MODELO

proprietária
veículo.

24

1560934212 14,00

20319328052
***.075.134/
**
20314736705

*QI75**

PB

VW/NOVO FOX TL
MA

2015

25

2441959603

20610970407
***.195.364/
**
20610970407

*FY82**

PB

I/NISSAN VERSA
16SV FLEX

2014

*GT82**

PR

FIAT/STRADA
ADVENT FLEX

2010

*MA48**

PR

HONDA/CG
TITAN KS

*OT81**

PB

FIAT/STRADA
ADVENTURE CD

2010

*OP29**

PB

HONDA/CG150
TITAN MIX ES

2010

*GA84**

PB

VW/NOVO
VOYAGE 1.6

2014

*ND94**

PB

HONDA/CG
TITAN KSE

*FY90**

PB

VW/FOX 1.0 GII

2014

*EZ86**

PB

VW/GOL 1.0

2012

*EU41**

PB

VW/VOYAGE 1.6

2013

*NV56**

PB

HONDA/CG
FAN

2008

*OG60**

PB

VW/POLO SEDAN
1.6 COMFOR

26

27

28

29

30

31

280013701

5,00

5,00

12812779510 ***.448.639/
**
12638564518

16044296483 ***.497.41417681316 15,00
/
**
16044360041

1273277708

6,00

16437313537 ***.105.534/
**
20909691392

10074299384 ***.579.1444229362358 65,00
/
**
10074299384

1835096689

8,00

2538547091 80,00

16648028484 ***.884.534/
**
12662386276

12763686445
***.450.054/
**
20319314590

150

125

125

2004

2004

2012

do

Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é
proprietária do
veículo.
Não localizada.
Consta
no
Sistema
CPF/RFB
que
reside
em
Cabedelo-PB e
consta
no
Sistema
CNPJ/RFB que é
sócia da empresa
de CNPJ
nº
13.370.996/000179,
localizada
também
em
Cabedelo-PB.
Não localizado.
Consta
no
Sistema
CPF/RFB
que
reside em São
José dos PinhaisPR.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistado.
Afirma que é
proprietária do
veículo, mas que
não é beneficiária
do PBF.
Entrevistado.
Afirma que é
beneficiário do
PBF e que é
proprietário dos
veículos.
Entrevistada.
Afirma que é
beneficiária do
PBF e que é
proprietária do
veículo.

NIS: Número de Identificação Social
RF: Responsável Familiar
Fonte: Cadastro Único de Janeiro de 2017; Sistema Renavam de agosto de 2016; e Entrevistas realizadas com as famílias beneficiárias do
PBF

Dessa forma, das 31 famílias selecionadas, cinco não foram entrevistadas pois não foram
localizadas no município de Piancó-PB. Por sua vez, das 26 famílias remanescentes e que
foram entrevistadas, quatro afirmaram que não são beneficiárias do PBF e outras quatro
afirmaram que não são proprietárias dos veículos, sendo que uma família afirmou que não é
beneficiária do PBF e nem é proprietária do veículo.
Os registros fotográficos apresentados a seguir, obtidos pela CGU durante fiscalização in
loco, evidenciam a situação financeira de seis entrevistados que compuseram a subamostra
das 31 famílias selecionadas:

Foto 1 – Beneficiário nº 6, referente ao NIS nº
20319251882, Piancó-PB, 10 de abril de 2017.

Foto 2 – Beneficiário nº 14, referente ao NIS nº
20910707914, Piancó-PB, 10 de abril de 2017.

Foto 3 – Beneficiário nº 19, referente ao NIS nº
20319323433, Piancó-PB, 11 de abril de 2017.

Foto 4 – Beneficiário nº 21, referente ao NIS nº
12227584779, Piancó-PB, 10 de abril de 2017.

Foto 5 – Beneficiário nº 22, referente ao NIS nº
20910533037, Piancó-PB, 10 de abril de 2017.

Foto 6 – Beneficiário nº 30, referente ao NIS nº
12662386276, Piancó-PB, 10 de abril de 2017.

Importa destacar que essas 31 famílias, com pelo menos um membro proprietário de
veículo(s) automotor(es) com preços de mercado acima de R$ 29.000,00, podem estar
subdeclarando a renda per capita e, por conseguinte, descumprindo a regra de elegibilidade
do PBF, cujo limite da renda per capita familiar é de R$ 170,00 (cento e setenta reais), valor
estipulado para a seleção das famílias em situação de pobreza, conforme disposto no art. 18
do Decreto nº 5.209/2004, com redação dada pelo Decreto nº 8.794/2016.
Cumpre acrescentar que, de acordo com a regra de permanência no Programa estabelecida
pelo § 1º do art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010, c/c o disposto no § 1º do art. 21 do
Decreto nº 5.209/2004, a família que já é beneficiária pode ter sua renda aumentada até meio
salário mínimo por pessoa e, ainda assim, continuar recebendo o benefício pelo período de
dois anos, sem que haja o cancelamento pelo motivo de renda per capita superior à permitida
pelo PBF, desde que atualize voluntariamente suas informações no Cadastro Único.
Portanto, diante da existência de indícios e evidências de subdeclaração da renda familiar,
cabe à SENARC/MDS promover o bloqueio dos benefícios e a apuração dos fatos
relacionados ao recebimento indevido de benefícios do Programa Bolsa Família, de acordo
com o art. 33 do Decreto nº 5.209/2004, e, caso comprovado dolo, solicitar o ressarcimento
às famílias do valor recebido de forma indevida, mediante processo administrativo,
conforme disposto no art. 14-A da Lei nº 10.836, de 2004.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó-PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Diante da existência de evidências de subdeclaração da renda familiar, dos 32 (sic) casos
identificados, a gestão local passou a realizar a averiguação cadastral para verificar a
fidedignidade e a consistência das informações registradas na base de dados do Cadastro
Único, conforme Cronograma estabelecido no PLANO OPERATIVO em anexo.
Segundo este instrumento de trabalho, a primeira ação operativa consistiu na
CONVOCAÇÃO de todos os beneficiados do Programa para que comparecessem a sede do
Núcleo Gestor do Programa Bolsa Família para procederem a atualização cadastral.
Cumpre salientar que o ato convocatório foi amplamente divulgado pela emissora de Rádio
CIDADE FM, conforme cópia da Declaração de Chamadas na programação da emissora em
anexo, para o alcance o mais abrangente possível dos interessados.
Como já é previsível que nem todos os beneficiários atendam, voluntariamente, a esta
Convocação, já restou estabelecido no Cronograma que iriam ser procedidas VISITAS
DOMICILIARES pelos técnicos municipais (cadastrador + Assistente Social), para proceder
a atualização manual do Cadastro Único (CADÚNICO) e a entrevista para subsidiar a
emissão do Parecer Social a ser expedido pela Assistente Social.

Assim, após a realização desta etapa, para as situações que recomendar tais conclusões será
efetuado o BLOQUEIO do benefício ou a EXCLUSÃO do cadastro da base municipal caso
seja comprovada a omissão de informação ou a prestação de informações inverídicas,
conforme determina o inciso VI do art. 6º e o inciso VIII do art. 8º da Portaria GM/MDS nº
555/2005, com redação dada pela Portaria GM/MDS nº 344/2009.”
m
x
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#

Análise do Controle Interno
O Gestor municipal afirmou que elaborou um Plano Operativo, datado de 24 de abril de
2017, cujo cronograma estabeleceu, na terceira e última etapa, o envio a esta CGURegional/PB, no prazo de 25 de junho a 24 de julho de 2017, do Relatório conclusivo das
atividades de revisão e averiguação cadastrais. Portanto, os fatos serão levados ao
conhecimento da SENARC/MDS para adoção das medidas cabíveis.
trI
o
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#

2.1.5. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com pelo menos um membro
proprietário ou sócio de empresa, havendo indícios e evidências de renda per capita
familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa.
Fato
Com o objetivo de identificar famílias beneficiárias recebendo indevidamente os benefícios
do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Piancó-PB, foi realizado cruzamento das
bases de dados do Cadastro Único de janeiro de 2017, da Folha de Pagamento do PBF de
fevereiro de 2017 e do Sistema Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal
do Brasil (CNPJ/RFB) de fevereiro de 2017, tendo sido identificadas 107 (cento e sete)
famílias beneficiárias do PBF com pelo menos 1 (um) membro proprietário ou sócio de
empresa.
Por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 04/2017/OS 201700829 / MDS, de 18 de
abril de 2017, foi apresentada à Prefeitura Municipal de Piancó-PB a relação dos 107 casos
identificados para averiguação cadastral quanto à eventual subdeclaração da renda familiar
per capita declarada no CadÚnico, bem como para realização do bloqueio ou cancelamento
do benefício do PBF se comprovado o descumprimento das regras de elegibilidade e de
permanência do Programa.
Em resposta, mediante o Ofício nº 129/2017 - GP/PMP/PB, de 26 de abril de 2017, a
Prefeitura de Piancó-PB, apresentou a seguinte justificativa:
“Ao cumprimentá-lo, sirvo do presente instrumento, em resposta às
Solicitações de Fiscalização SF n\ 03/2017/OS 201700829 / MDS; SF n\
04/2017/OS 201700829 / MDS; SF n°. 05/2017/OS 201700829 / MDS; SF
n°. 06/2017/OS 201700829 / MDS; SF nº 07/2017/OS 201700829 / MDS e SF
n". 08/2017/OS 201700829 / MDS referentes as famílias cadastradas no
CadÚnico do município de Piancó-PB com indícios de irregularidades pela
ação promovida por este órgão, demandando da Coordenação Municipal do
Cadastro Único e Programa Bolsa Família todo um planejamento para a

adoção das medidas pertinentes de atualização cadastral dos 1078
demandados nesta fiscalização, sendo que em muitos casos terá que ser
precedida de visita domiciliar nos casos em que forem necessárias para a
verificação e comprovação da situação elencada, observando os
procedimentos indicados no Informe nº 337 de 27 de setembro de 2012
publicado pela SENARC/MDSA.
Tendo em vista que já existe uma ação de averiguação cadastral de 121
beneficiários já bloqueados e com cancelamento previsto para 16/06/2017 e
Revisão Cadastral de 762 beneficiários que poderão ter seus benefícios
bloqueados/cancelados e/ou cadastros excluídos até dezembro de 2017 o
município solicita o prazo de 90 (noventa) dias para encaminhar a
Controladoria Geral da União no Estado da Paraíba o resultado das
análises realizadas.”
Cabe ressaltar que, a partir de consulta ao Sistema de Acompanhamento da Gestão dos
Recursos da Sociedade do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Sagres/TCE/PB),
constatou-se que, das empresas pertencentes a pelo menos um membro das 107 famílias
identificadas, três delas receberam pagamentos da Prefeitura de Piancó-PB, durante os
exercícios de 2015 a 2016, no montante de R$ 532.909,25, bem como quatro construtoras
receberam pagamentos de Prefeituras e do Governo do Estado da Paraíba, no montante de
R$ 11.808.748,81, conforme detalhamento nos respectivos quadros a seguir:
Quadro 6 – Montante de Pagamentos efetuados de 2015 a 2016 pela Prefeitura de Piancó-PB a empresas
cujos proprietários ou sócios compõem famílias beneficiárias do PBF
CADÚNICO
COD
CAD
FAM

DAT
ATUAL
FAM

28346440
2

23/02/201
6

28621905
0

10/07/201
5

26011828
14

29/01/201
4

SISTEMA CNPJ/RFB

NIS RF
/
DTA
NIS
CAD
MEMBRO
MEMB
EMPRSARIO
20319315252
18/06/20
/
14
23675963884
20909695630
15/07/20
/
10
10863334137
15707811277
/
20319251882

30/07/20
10

SAGRES

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

CPF
EMPRESA
RIO

CNPJ
EMPRESA

DAT ENT
SOC

8,00

***.379.734
-**

20.791.758/0001-00

07/08/2014

12,00

***.167.574
-**

13.452.186/0001-61

02/02/2016

8,00

***.869.804
-**

12.461.865/0001-34

30/12/2013

TOTAL
PAGO (R$)

62.854,00

71.055,25

399.000,00

NIS: Número de Identificação Social
RF: Responsável Familiar
Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; Sistema CNPJ/RFB de fevereiro de 2017; e Sagres/TCE/PB, referente aos exercícios de 2015 a
2016

Quadro 7 – Montante de Pagamentos efetuados de 2003 a 2016 por Prefeituras e pelo Governo do Estado da
Paraíba a empresas cujos proprietários ou sócios compõem famílias beneficiárias do PBF
CADÚNICO
COD
CAD
FAM

DAT
ATUAL
FAM

28621905
0

10/07/201
5

17680263

18/11/201
6

NIS RF
/
DTA
NIS
CAD
MEMBRO
MEMB
EMPRSARIO
20909695630
15/07/20
/
10
10863334137
16044292402
24/06/20
/
10
12709411271

SISTEMA CNPJ/RFB

SAGRES

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

CPF
EMPRESA
RIO

CNPJ
EMPRESA

DAT ENT
SOC

12,00

***.167.574
-**

13.452.186/0001-61

02/02/2016

8,00

***.274.291
-**

02.104.903/0001-48

16/10/2007

TOTAL
PAGO (R$)

1.176.769,82

5.432.729,31

CADÚNICO

SISTEMA CNPJ/RFB

SAGRES

COD
CAD
FAM

DAT
ATUAL
FAM

NIS RF
/
NIS
MEMBRO
EMPRSARIO

DTA
CAD
MEMB

REN
PER
CAP
DEC
(R$)

CPF
EMPRESA
RIO

CNPJ
EMPRESA

DAT ENT
SOC

16383625
64

06/12/201
6

20910593951
/
20910593951

29/07/20
10

300,0
0

***.074.644
-**

05.485.167/0001-03

20/04/2004

28678770

01/04/201
5

16537006008
/
16011540164

18/06/20
10

2,00

***.015.754
-**

14.807.985/0001-76

16/12/2011

TOTAL
PAGO (R$)

5.082.728,98

116.520,70

Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; Sistema CNPJ/RFB de fevereiro de 2017; e Sagres/TCE/PB, referente aos exercícios de 2003 a
2016 (Consulta realizada em 03/05/2017)

Importa destacar que as 107 famílias identificadas com pelo menos um membro proprietário
ou sócio de empresa, sobretudo daquelas em que foi evidenciado o faturamento obtido com
entes públicos, podem estar subdeclarando a renda per capita e, por conseguinte,
descumprindo a regra de elegibilidade do PBF, cujo limite da renda per capita familiar é de
R$ 170,00 (cento e setenta reais), valor estipulado para a seleção das famílias em situação de
pobreza, conforme disposto no art. 18 do Decreto nº 5.209/2004, com redação dada pelo
Decreto nº 8.794/2016.
Cumpre acrescentar que, de acordo com a regra de permanência no Programa estabelecida
pelo § 1º do art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010, c/c o disposto no § 1º do art. 21 do
Decreto nº 5.209/2004, a família que já é beneficiária pode ter sua renda aumentada até meio
salário mínimo por pessoa e, ainda assim, continuar recebendo o benefício pelo período de
dois anos, sem que haja o cancelamento pelo motivo de renda per capita superior à permitida
pelo PBF, desde que atualize voluntariamente suas informações no Cadastro Único.
Dessa forma, diante da existência de indícios e evidências de subdeclaração da renda
familiar, cabe à SENARC/MDS promover a apuração dos fatos relacionados ao recebimento
indevido de benefícios do Programa Bolsa Família, de acordo com o art. 33 do Decreto nº
5.209/2004, e, caso comprovado dolo, solicitar o ressarcimento às famílias do valor recebido
de forma indevida, mediante processo administrativo, conforme disposto no art. 14-A da Lei
nº 10.836, de 2004.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó-PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Diante da existência de evidências de subdeclaração da renda familiar, dos 32 (sic) casos
identificados, a gestão local passou a realizar a averiguação cadastral para verificar a
fidedignidade e a consistência das informações registradas na base de dados do Cadastro
Único, conforme Cronograma estabelecido no PLANO OPERATIVO em anexo.
Segundo este instrumento de trabalho, a primeira ação operativa consistiu na
CONVOCAÇÃO de todos os beneficiados do Programa para que comparecessem a sede do
Núcleo Gestor do Programa Bolsa Família para procederem a atualização cadastral.

Cumpre salientar que o ato convocatório foi amplamente divulgado pela emissora de Rádio
CIDADE FM, conforme cópia da Declaração de Chamadas na programação da emissora em
anexo, para o alcance o mais abrangente possível dos interessados.
Como já é previsível que nem todos os beneficiários atendam, voluntariamente, a esta
Convocação, já restou estabelecido no Cronograma que iriam ser procedidas VISITAS
DOMICILIARES pelos técnicos municipais (cadastrador + Assistente Social), para proceder
a atualização manual do Cadastro Único (CADÚNICO) e a entrevista para subsidiar a
emissão do Parecer Social a ser expedido pela Assistente Social.
Assim, após a realização desta etapa, para as situações que recomendar tais conclusões será
efetuado o BLOQUEIO do benefício ou a EXCLUSÃO do cadastro da base municipal caso
seja comprovada a omissão de informação ou a prestação de informações inverídicas,
conforme determina o inciso VI do art. 6º e o inciso VIII do art. 8º da Portaria GM/MDS nº
555/2005, com redação dada pela Portaria GM/MDS nº 344/2009.”
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Análise do Controle Interno
O Gestor municipal afirmou que elaborou um Plano Operativo, datado de 24 de abril de
2017, cujo cronograma estabeleceu, na terceira e última etapa, o envio a esta CGURegional/PB, no prazo de 25 de junho a 24 de julho de 2017, do Relatório conclusivo das
atividades de revisão e averiguação cadastrais. Portanto, os fatos serão levados ao
conhecimento da SENARC/MDS para adoção das medidas cabíveis.
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2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das
pastas ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Ausência de disponibilização da documentação referente a cadastros de famílias
do PBF com indícios de inconsistência de dados.
Fato
Com o objetivo de verificar a fidedignidade e a consistência das informações constantes do
CadÚnico do município de Piancó-PB, selecionou-se 15 cadastros de famílias, conforme
critérios a seguir relacionados, que receberam recursos do Programa Bolsa Família (PBF) no
mês de fevereiro de 2017, com indícios de inconsistências cadastrais:

a) Um cadastro identificado por meio de cruzamento das bases de dados do Cadastro Único
de janeiro de 2017, da Folha de Pagamento do PBF de fevereiro de 2017 e do Sistema de
Controle de Óbitos (Sisobi), atualizado até agosto de 2016;
b) Dois cadastros sem informação no CadÚnico do número do CPF ou do título de eleitor do
Responsável Familiar (RF) pelo cadastro e pelo benefício do PBF;
c) Um cadastro sem informação no CadÚnico do grau de parentesco dos membros em
relação ao RF pelo cadastro e pelo benefício do PBF;
d) Dois cadastros em que, na sua composição, foram identificados três ou mais membros
com grau de parentesco registrado no código 11 (“Não parente”); e
e) Nove cadastros em que, na sua composição, foram identificados quatro ou mais membros
com grau de parentesco registrado no código 10 (“Outro parente”).
Em seguida, por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 09/2017/OS 201700829 / MDS,
de 4 de maio de 2017, requereu-se da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, com prazo de
atendimento até 9 de maio de 2017, cópia digitalizada de toda a documentação cadastral e
respectivas atualizações no CadÚnico do Responsável Familiar e demais membros das 15
famílias selecionadas.
Entretanto, até a data de fechamento do presente Relatório Preliminar, em 17 de maio de
2017, a Prefeitura de Piancó-PB não disponibilizou a documentação solicitada.
No quadro a seguir, estão relacionados os 15 cadastros selecionados com indícios de
inconsistências cadastrais, com as respectivas observações:
Quadro 8 – Relação de famílias com indícios de inconsistências cadastrais no CadÚnico
CADÚNICO
SEQ.

COD CAD
FAM

NIS RF

FOLHA DE PAGAMENTO DO PBF
DAT
ATUAL
FAM

NUM
MEM
BRO
S
FAM

REN
DA
PER
C
(R$)

(*)
RENDA (*) VLR
COM
BSP
PBF
(RS)
(R$)

VLR
TOT
PBF
(R$)

1

3381718274 22017654107

11/08/201
5

1

12,00

97,00

-

85,00

2

3904070622 16578147366

11/03/201
4

2

4,00

46,50

78,00

163,0
0

3

321753534 20319310803

07/07/201
5

1

25,00

110,00

-

85,00

4

13425501 16042592778

04/11/201
6

4

12,00

33,25

208,00

293,0
0

OBSERVAÇÃO

Nome
do
beneficiário
cadastrado no CadÚnico
João A. da S. diverge do
registrado
no
Sistema
CPF/RFB. O título de
eleitor de nº 6911181287,
informado no CadÚnico,
pertence a pessoa física de
CPF nº ***.904.484-**,
com a mesma data de
nascimento 28/4/1957 e
idêntico nome da mãe E. M.
N.,
mas
cujo
nome
verdadeiro é José A. da S.,
que conforme o Sisobi, está
falecido desde 25/3/2013.
Ausência de informação no
CadÚnico do número do
CPF ou do título de eleitor
do Responsável Familiar
pelo cadastro e pelo
benefício
do
PBF,
contrariando o disposto no
inciso I do art. 7º da Portaria
GM/MDS nº 177/2011.
Ausência de informação no
CadÚnico do grau de
parentesco de dois membros
em relação ao Responsável
Familiar pelo cadastro e
pelo benefício do PBF.

CADÚNICO
SEQ.

5

COD CAD
FAM

NIS RF

2614956074 17040668902

FOLHA DE PAGAMENTO DO PBF
DAT
ATUAL
FAM

NUM
MEM
BRO
S
FAM

29/07/201
4

4

REN
DA
PER
C
(R$)
4,00

(*)
RENDA (*) VLR
COM
BSP
PBF
(RS)
(R$)
54,50

VLR
TOT
PBF
(R$)

OBSERVAÇÃO

124,00

326,0 Cadastro composto por três
0 ou mais membros com grau
de parentesco registrado no
23/09/201
6
2698512598 16362042094
5
2,00
50,20
176,00 417,0 código 11 (“Não parente”).
6
0
Cadastro composto por
01/03/201
7
28682378 16048527293
6
4,00
24,66
364,00 488,0 quatro ou mais membros
6
0 com grau de parentesco
registrado no código 10
12/12/201
8
2594610089 16044134955
6
5,00
45,16
240,00 481,0 (“Outro parente”).
6
0
Ressalte-se
que
foram
19/10/201
9
28679822 20912299554
6
4,00
44,16
246,00 487,0 entrevistados os membros
6
0 de NIS 20910533037 e
16011437444, registrados
11/05/201
“Outro
parente”
10 3065700174 16043149819
5
6,00
46,40
194,00 396,0 como
6
0 (código 10) em relação aos
RFs de NIS 16043149819 e
08/06/201
11
20295880 16043363152
8
6,00
21,50
510,00 634,0 16043363152, titulares dos
6
0 cadastros de nº 3065700174
e
20295880,
12/08/201
12
15491706 16042592840
5
2,00
28,20
286,00 417,0 respectivamente.
6
0
Os
entrevistados
29/11/201
13 2267699761 20953043309
6
8,00
35,16
300,00 463,0 informaram que não são
6
0 beneficiários do PBF, sendo
que a entrevistada de NIS
05/12/201
14
532099150 16471668504
6
66,00
112,66
- 280,0 20910533037, incluída no
6
0 cadastro em 31/08/2011,
mesma data de criação do
cadastro familiar, afirmou
que cedeu o benefício do
PBF a outra pessoa, que, no
11/10/201
15
258988681 16631992258
5
17,00
57,40
140,00 342,0 caso em questão, vem a ser
6
0 o RF de NIS 16043149819,
incluído no cadastro em
06/12/2012.
(*) VLR BSP: Benefício para Superação da extrema Pobreza, cujo valor será calculado na forma do § 3º, no limite de um por
família, destinado às unidades familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família que apresentem soma da renda familiar
mensal e dos benefícios financeiros previstos nos incisos I a III do caput [RENDA COM PBF] igual ou inferior a R$ 85,00
(oitenta e cinco reais) per capita. (Inciso V do art. 19 do Decreto nº 5.209/2004, com redação dada pelo Decreto nº 8.794/2016)
O valor do Benefício para Superação da extrema Pobreza será o resultado da diferença entre R$ 85,01 (oitenta e cinco reais e um
centavo) e a soma per capita referida no inciso V do caput [RENDA COM PBF], multiplicado pela quantidade de membros da
família, arredondado ao múltiplo de R$ 2,00 (dois reais) imediatamente superior. (§ 3º do art. 19 do Decreto nº 5.209/2004, com
redação dada pelo Decreto nº 8.794/2016)
Fonte: Cadastro Único de janeiro de 2017; Folha de Pagamento do PBF de fevereiro de 2017; Sistema CPF/RFB de fevereiro de 2017; e
Sistema de Controle de Óbitos (Sisobi), atualizado até agosto de 2016.

Cabe ressaltar que, nos termos dos incisos I e II do art. 2º da Portaria GM/MDS nº 177/2011,
família é definida como a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas,
eventualmente ampliada por outras que contribuam para o rendimento ou tenham suas
despesas atendidas por ela, todas moradoras em um mesmo domicílio, que é o local que
serve de moradia à família.
Cumpre acrescentar que, a despeito de a legislação do PBF não ter fixado um teto do
benefício para superação de extrema pobreza (BSP), é importante que a gestão local do PBF
sempre verifique a consistência das informações quanto aos membros cadastrados nos
códigos 10 e 11 (“Outro parente” e “Não parente”), já que a quantidade de membros da
família reflete no cálculo do valor do BSP.

No tocante à cessão do benefício do PBF informada pela entrevistada de NIS 20910533037,
importa destacar que, de acordo com o art. 14 da Portaria GM/MDS nº 177/2011, a
substituição do Responsável Familiar (RF), quando vinculada à sua exclusão do cadastro da
família, deverá ser efetuada mediante a identificação de qualquer das seguintes situações:
“I - falecimento do antigo RF, mediante a entrega de cópia da Certidão de Óbito;
II - separação de fato ou dissolução de união estável, mediante declaração firmada pelo
novo RF, sem prejuízo de averiguação por parte do gestor local;
III - abandono do lar, violência doméstica ou desaparecimento do antigo RF, mediante
apresentação de Boletim de Ocorrência.
§ 1º Quando a substituição do RF derivar da sua invalidez, deve haver a entrega de cópia
do respectivo Laudo Médico.”
Nesse sentido, cabe ao município responder pela integridade e veracidade dos dados das
famílias cadastradas, adotando medidas de controle e prevenção de fraudes e inconsistências
cadastrais.
Dessa forma, diante da existência de indícios e evidências de inconsistências cadastrais em
tela, a SENARC/MDS deve promover a averiguação cadastral dos 15 casos acima
relacionados para confirmar a fidedignidade e a consistência das informações registradas na
base de dados do Cadastro Único.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício s/n, de 12 de junho de 2017, a Prefeitura Municipal de Piancó-PB
apresentou a seguinte manifestação:
“Diante da existência de evidências de subdeclaração da renda familiar, dos 32 (sic) casos
identificados, a gestão local passou a realizar a averiguação cadastral para verificar a
fidedignidade e a consistência das informações registradas na base de dados do Cadastro
Único, conforme Cronograma estabelecido no PLANO OPERATIVO em anexo.
Segundo este instrumento de trabalho, a primeira ação operativa consistiu na
CONVOCAÇÃO de todos os beneficiados do Programa para que comparecessem a sede do
Núcleo Gestor do Programa Bolsa Família para procederem a atualização cadastral.
Cumpre salientar que o ato convocatório foi amplamente divulgado pela emissora de Rádio
CIDADE FM, conforme cópia da Declaração de Chamadas na programação da emissora em
anexo, para o alcance o mais abrangente possível dos interessados.
Como já é previsível que nem todos os beneficiários atendam, voluntariamente, a esta
Convocação, já restou estabelecido no Cronograma que iriam ser procedidas VISITAS
DOMICILIARES pelos técnicos municipais (cadastrador + Assistente Social), para proceder
a atualização manual do Cadastro Único (CADÚNICO) e a entrevista para subsidiar a
emissão do Parecer Social a ser expedido pela Assistente Social.
Assim, após a realização desta etapa, para as situações que recomendar tais conclusões será
efetuado o BLOQUEIO do benefício ou a EXCLUSÃO do cadastro da base municipal caso
seja comprovada a omissão de informação ou a prestação de informações inverídicas,

conforme determina o inciso VI do art. 6º e o inciso VIII do art. 8º da Portaria GM/MDS nº
555/2005, com redação dada pela Portaria GM/MDS nº 344/2009.”
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Análise do Controle Interno
O Gestor municipal afirmou que elaborou um Plano Operativo, datado de 24 de abril de
2017, cujo cronograma estabeleceu, na terceira e última etapa, o envio a esta CGURegional/PB, no prazo de 25 de junho a 24 de julho de 2017, do Relatório conclusivo das
atividades de revisão e averiguação cadastrais. Portanto, os fatos serão levados ao
conhecimento da SENARC/MDS para adoção das medidas cabíveis.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais
recebidos não está adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado e
exige providências de regularização por parte dos gestores federais, considerando as
situações tratadas em itens específicos deste Relatório.
Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, destacamse, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos sobre a
efetividade do Programa/Ação fiscalizado:
2.1.2. Subdeclaração, na última atualização cadastral, dos rendimentos de membros de
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com vínculo empregatício com a
Prefeitura Municipal de Piancó-PB e com outras entidades públicas, resultando no
recebimento indevido do PBF do montante potencial de R$ 84.847,00, durante o período
examinado;
2.1.3. Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores admitidos na atual gestão
municipal com renda mensal per capita familiar desatualizada no Cadastro Único;
2.1.4. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com pelo menos um membro
proprietário de veículo automotor, havendo indícios e evidências de renda per capita
familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa; e
2.1.5. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com pelo menos um membro
proprietário ou sócio de empresa, havendo indícios e evidências de renda per capita
familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa.

