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Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06
A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.
Relatório de Consolidação dos resultados para o Ente Federativo:
Trata-se de consolidação dos resultados das avaliações realizadas na
execução dos recursos federais transferidos ao município de Araripina.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Trata-se de trabalho de
avaliação realizado no âmbito
da Fiscalização em Entes
Federativos, 6º ciclo, com
objetivo de verificar a
regularidade da aplicação de
recursos públicos federais
executados de forma direta
ou
descentralizada
ao
município de Araripina/PE.
Em relação à área de
Desenvolvimento
Social,
foram avaliadas a execução
do Programa Bolsa Família
(PBF) e a regularidade da
contratação de serviços de
locação de veículos, custeada,
ao menos parcialmente, com
recursos federais transferidos
pelo Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS).
Também foi avaliada a obra
de construção de Centro de
Referência de Assistência
Social – Cras, objeto do
Contrato de Repasse nº
813250/Ministério
da
Cidadania, firmado com a
Caixa Econômica Federal.
Os trabalhos de campo foram
realizados no município de
Araripina/PE, no período de
05 a 09.08.2019.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
O trabalho foi realizado em cumprimento à
determinação contida na Portaria CGU nº 208,
de 17.01.2017, a qual instituiu o Programa de
Fiscalização da aplicação de recursos federais
descentralizados aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e Organizações da Sociedade Civil.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES
QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Com base nos exames realizados, conclui-se
que a aplicação de parte dos recursos federais
recebidos pelo município de Araripina/PE,
relativos ao Programa Bolsa Família, não está
em total conformidade com os normativos e
exige providências de regularização por parte
dos
gestores
federal
e
municipal,
considerando as situações tratadas nos itens
específicos do Relatório nº 201900596.
Por sua vez, considerando os achados
descritos no Relatório nº 201902351, os quais
apontam falhas tanto no processo licitatório
como na execução contratual, pode-se
concluir que os recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS) foram mal aplicados
no objeto do Pregão presencial nº 01/2015.
Por fim, em relação a obra de construção de
Centro de Referência de Assistência Social –
Cras, objeto do Contrato de Repasse nº
813250, foi identificada restrição à
competitividade na Tomada de Preços nº
2/2015, assim como defeitos construtivos na
obra, cujos achados se encontram no Relatório
nº 201902375.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Trata-se de trabalho de
avaliação realizado no âmbito
da Fiscalização em Entes
Federativos, 6º ciclo, com
objetivo
de
verificar
a
regularidade da aplicação de
recursos públicos federais
executados de forma direta ou
descentralizada ao município
de Araripina/PE.
Em relação à área de Educação,
foi avaliada a regular aplicação
de recursos federais no âmbito
do Programa Nacional de
Transporte Escolar (PNATE) e
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(Fundeb), assim como a
execução dos Planos de Ações
Articuladas
(PAR)
nºs
201801560-6,
201600788,
201803623-4, 201802434-4 e
4230, firmados com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE). Ainda foi
verificada a regular aplicação e
a situação da execução de
quatro PAR/PAC – Obras (n°
05962/2013, n° 29850/2014, n°
29849/2014 e n° 09336/2014).
Os trabalhos de campo foram
realizados no município de
Araripina/PE, no período de 05
a 09.08.2019.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
O trabalho foi realizado em cumprimento à
determinação contida na Portaria CGU nº 208,
de 17.01.2017, a qual instituiu o Programa de
Fiscalização da aplicação de recursos federais
descentralizados aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e Organizações da Sociedade Civil.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES
QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Conclui-se que, em relação ao Fundeb, há
processos de contratação irregulares e os
preços contratados não correspondem à
realidade de mercado, conforme consta do
Relatório nº 201902340. Há também o não
cumprimento da legislação vigente no tocante
à movimentação bancária dos recursos.
No que se refere ao PNATE, foram
identificadas contratações realizadas de forma
irregular e pagamentos à prestadora de
serviços em valores superiores aos
contratados, cujos achados se encontram
descritos no Relatório nº 201902344.
Em relação ao PAR nº 201801560-6, verificouse contratação efetivada fora do prazo e
pagamentos à contratada em situação fiscal
irregular. Por sua vez, o objeto do PAR nº
201803623-4 foi executado de forma parcial,
conforme consta do Relatório nº 201902345.
Por fim, em relação aos PAR/PAC – Obras,
identificou-se descumprimento de normativos
e não garantia da economicidade, além de
existência de defeitos construtivos e
abandono e não conclusão de obras de
escolas, de acordo com os achados do
Relatório nº 201902347.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Trata-se de trabalho de
avaliação realizado no âmbito
da Fiscalização em Entes
Federativos, 6º ciclo, com
objetivo
de
verificar
a
regularidade da aplicação de
recursos públicos federais
executados de forma direta ou
descentralizada ao município
de Araripina/PE.
Em relação à área de Saúde, foi
avaliada a regular aplicação de
recursos federais no âmbito da
construção da unidade de
Estratégia Saúde da Família
(ESF) e da conclusão da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA),
além
da
avaliação
da
efetividade de nove propostas
de investimentos.
Também
foram avaliadas as ações de
Atenção Básica em Saúde, da
média e alta complexidade
(MAC),
da
Assistência
Farmacêutica e da estruturação
de Unidades de Atenção
Especializada
em
Saúde
(Propostas de Investimento nº
11390.957000/1160-02 e nº
11390.957000/1177-04.
Ademais, fizeram parte do
escopo a fiscalização de três
convênios (821953, 834078 e
868428), firmados entre o
Ministério da Saúde e o
Instituto Social das Medianeiras
da Paz.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
O trabalho foi realizado em cumprimento à
determinação contida na Portaria CGU nº 208,
de 17.01.2017, a qual instituiu o Programa de
Fiscalização da aplicação de recursos federais
descentralizados aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e Organizações da Sociedade Civil.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA
CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Considerando-se os exames realizados na UPA
e na ESF, identificou-se restrição à
competitividade no certame, assim como
favorecimento à licitante vencedora. Ademais,
constatou-se superfaturamento e vícios de
construção. A UPA também não se encontra
sendo utilizada conforme sua destinação,
conforme consta do Relatório nº 201902359.
Em relação às Propostas de Investimento,
verificou-se equipamentos não utilizados para
a finalidade prevista e falhas na realização do
Processo licitatório nº 07/2018, conforme
consta do Relatório nº 201902358.
No que concerna aos convênios, identificou-se
a não formalização devida do processo de
aquisição e pagamento de despesa fora do
prazo de vigência do convênio nº 834078, e
aquisição de equipamentos dos convênios nº
821953 e nº 834078 com valores inferiores aos
previstos no plano de aplicação detalhado,
conforme achados do Relatório nº 201902363.
Já em relação às ações de Atenção Básica, MAC
e Assistência Farmacêutica, verificou-se:
contratações e despesas irregulares, falha na
fiscalização dos contratos e preços
contratados não compatíveis com os de
mercado, conforme achados específicos dos
Relatórios nºs 201902353, 201902355 e
201902356.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Trata-se de trabalho de
avaliação realizado no âmbito
da Fiscalização em Entes
Federativos, 6º ciclo, com
objetivo de verificar a
regularidade da aplicação de
recursos públicos federais
executados de forma direta
ou
descentralizada
ao
município de Araripina/PE.
Na área de Desenvolvimento
Regional, no tocante ao
Planejamento Urbano, os
trabalhos tiveram como
objetivo avaliar a aplicação
dos recursos das obras de
pavimentação
em
paralelepípedos nos Contrato
de
Repasse
nº
845563/Ministério
das
Cidades
e
nº
847137/Ministério
das
Cidades, firmados com a
Caixa Econômica Federal.
Os trabalhos de campo foram
realizados no município de
Araripina/PE, no período de
05 a 09.08.2019.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
O trabalho foi realizado em cumprimento à
determinação contida na Portaria CGU nº 208,
de 17.01.2017, a qual instituiu o Programa de
Fiscalização da aplicação de recursos federais
descentralizados aos Estados, Distrito Federal,
Municípios e Organizações da Sociedade Civil.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS
AS
RECOMENDAÇÕES
QUE
DEVERÃO SER ADOTADAS?
Com base nos exames realizados, verificou-se
restrição à competitividade na Tomada de
Preços nº 2/2015, conforme achado constante
do Relatório nº 201902374.
Ademais, em ambos os casos a obra estava
sendo executada, porém fora do cronograma
estipulado no Plano de Trabalho, devido a
atrasos na liberação de recursos federais.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica
BM - Boletim de medição
CAF - Central de Distribuição de Medicamentos
CGU - Controladoria-Geral da União
Cras - Centro de Referência de Assistência Social
Crea - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
ESF - Estratégia Saúde da Família
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FNAS - Fundo Nacional de Assistência Social
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
MAC - Ações e serviços de média e alta complexidade
PAR - Planos de Ações Articuladas
PBF - Programa Bolsa Família
PE - Pernambuco
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar
OS - Ordem de serviço
SIASG - Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal
TCU - Tribunal de Contas da União
UBS – Unidade Básica de Saúde
UPA - Unidade de Pronto Atendimento
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INTRODUÇÃO
Em cumprimento a determinação contida na Portaria CGU nº 208, de 17.01.2017, foi
realizado o 6º ciclo de Fiscalização em Entes Federativos, sendo este o Relatório de
Consolidação dos resultados das avaliações realizadas na execução dos recursos federais
transferidos ao município de Araripina/PE.
A seleção dos municípios fiscalizados utilizou como base o critério de matriz de
vulnerabilidade. A matriz foi formada a partir de indicadores gerenciais, tais como:
desenvolvimento econômico-social, materialidade, relevância, transparência, entre
outros.
No município de Araripina/PE, o trabalho teve como objetivo verificar a conformidade
da aplicação dos recursos públicos federais executados de forma direta ou
descentralizada, considerando os Programas/Ações dos Ministérios da Educação,
Saúde, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Regional.
Na área da Educação, foram objetos da fiscalização os recursos destinados ao Fundeb e
PNATE, bem como a verificação da regularidade na aplicação dos recursos e da situação
da execução dos PAR - Genérico nºs 201600788 (1 ônibus escolar - Valor pago: R$
230.210,0); 4230 (12 ônibus escolares e equipamentos diversos - Valor pago: R$
3.201.665,00); 201802434-4 (1 ônibus escolar - Valor pago: R$ 274.050,00); 2018036234 (2 ônibus escolares - Valor pago: 460.000,00 e saldo bancário de R$ 460.645,62); e,
201801560-6 (Mobiliário - Valor pago: R$ 1.025.514,00 e saldo bancário de R$
1.027.516,42), firmados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Também foi objeto de verificação a regularidade na aplicação dos recursos e da
situação da execução de quatro PAR/PAC - Obras (05962/2013, 29850/2014,
29849/2014 e 09336/2014).
Quanto ao Desenvolvimento Regional, no âmbito do Programa de Planejamento
Urbano, a ação de controle teve o objetivo verificar se a contratação e a execução de
obras de pavimentação em paralelepípedo foram realizadas obedecendo os critérios de
economicidade e qualidade, bem como o certame licitatório foi realizado dentro da
regularidade, sem direcionamento ou restrição à competitividade, referente aos
Contratos de Repasse nºs 845563 e 847137.
Na área de Saúde, no âmbito do Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de
Saúde (SUS), foram avaliadas as aplicações dos recursos federais relativos às ações de
Atenção Básica em Saúde, da média e alta complexidade (MAC), da Assistência
Farmacêutica e da estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde
(Propostas de Investimento nº 11390.957000/1160-02 e nº 11390.957000/1177-04).
Também foi avaliada a regular aplicação de recursos federais no âmbito da construção
da unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) e da conclusão da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), além da avaliação da efetividade de nove propostas de
investimentos.
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No âmbito do mesmo Programa, ainda fez parte do escopo a fiscalização dos Convênios
nºs 821953, 834078 e 868428 (aquisição de equipamentos) celebrados com o Instituto
Social das Medianeiras da Paz, associação privada cuja atividade econômica principal é
o atendimento hospitalar, com ênfase em: (a) regularidade dos processos de aquisição;
(b) realização de pagamentos dentro dos prazos de vigência das avenças; e (c) utilização
dos equipamentos nos setores do hospital com atendimento pelo SUS e não para
atendimentos particulares/privados.
No tocante à área de Desenvolvimento Social, foi realizada avaliação nos recursos
federais vinculados à ação Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição
de Pobreza e Extrema Pobreza, no âmbito do Programa Bolsa Família, assim como a
regularidade da contratação de serviços de locação de veículos, custeada, ao menos
parcialmente, com recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS). Também foi avaliada a obra de construção de Centro de Referência de
Assistência Social – Cras, objeto do Contrato de Repasse nº 813250/Ministério da
Cidadania, firmado com a Caixa Econômica Federal.
O detalhamento das questões de auditoria e o escopo de cada ação de controle
executada no município de Araripina/PE podem ser visualizados nos relatórios
específicos, anexo a este Relatório.
A seguir, relaciona-se a quantidade de ações de controle realizadas e o montante
fiscalizado por programa, no município:
Programa Fiscalizado
Educação de qualidade para todos.
Planejamento Urbano
Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Inclusão social por meio do Bolsa Família, do Cadastro
Único e da articulação de políticas sociais
Consolidação do Sistema Único de Assistência Social
(Suas)
Total

Quantidade de ações
de controle
4
1
6

Montante
Fiscalizado (R$)
123.946.379,82
747.517,60

57.687.051,74

2

42.824.419,00

1

409.172,02
225.614.540,18
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CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS
1. Não utilização de pregão eletrônico nas despesas realizadas
com recursos federais no município de Araripina/PE.
Durante os trabalhos realizados, verificou-se que o município de Araripina/PE, nas suas
diversas áreas, a exemplo dos recursos federais da Educação e da Saúde, não realiza
aquisições de bens e serviços comuns por meio do pregão eletrônico, tendo sido
evidenciada a realização de pregões na modalidade presencial.
Cabe destacar que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005 e
com o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), nas licitações realizadas no
âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e serviços
comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só poderá
ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.
Vale salientar que, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada,
o gestor municipal informou que “em breve” será realizado um curso sobre pregão
eletrônico, sem, entretanto, especificar datas, e noticiou, apesar de não apresentar a
respectiva publicação, a assinatura do citado Decreto Municipal nº 54/2019, além da
assinatura, em 24.09.2019, do Termo de Acesso para utilização dos subsistemas do
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Governo Federal (SIASG) e do
pedido ao Ministério da Economia para cadastro dos pregoeiros e da equipe de apoio,
no referido sistema. Contudo, apesar das medidas adotadas, o gestor não especificou o
cronograma ou o prazo para adoção efetiva do pregão eletrônico em seus processos de
contratação.

2. Pagamento de despesas com recursos do Fundeb não
permitidas pela legislação ou sem comprovação de que foram
aplicadas em ações de manutenção e desenvolvimento do
ensino da educação básica pública de competência municipal,
totalizando R$ 2.350.455,81.
Conforme estabelece a Lei Nº 11.494, de 20.06.2007, os recursos repassados pelo FNDE,
relativos ao Fundeb, devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública, observando-se a competência do ente federativo em relação à
educação, estabelecida na Constituição Federal.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 20.12.1996, por sua
vez, estabelece quais as despesas são consideradas de manutenção e desenvolvimento
do ensino.
Considerando a legislação vigente, foram constatados pagamentos no total de R$
2.350.455,81, relativos a despesas que não podem ser custeadas com recursos do
13

programa, gerando prejuízo ao Fundeb e consequentemente à educação pública
municipal.
Os pagamentos realizados de forma irregular referem-se à remuneração a servidores
lotados em setores e departamentos que não atuam na educação básica ou cujo local
de trabalho não foi informado, retenção de valores para cumprimento de decisão
judicial, inscrição em curso de licitação, publicação de edital em jornais, compra de
gêneros alimentícios, serviços de consultoria em contabilidade e pagamentos de tarifas
bancárias.

3. Processos licitatórios com restrição à competitividade,
simulação de competição e favorecimento de empresas
específicas.
Da análise dos processos licitatórios das diversas áreas fiscalizadas, a exemplo da
Educação, Saúde, Desenvolvimento Regional e Assistência Social, verificaram-se falhas
recorrentes no tocante à restrição à competividade dos certames, à simulação de
competição e ao favorecimento de empresas específicas nas contratações do município.
A seguir, tem-se alguns exemplos dos processos onde essas falhas foram detectadas:
Quadro 1 – Exemplos de processos licitatórios com problemas.
Área
Educação
Saúde
Desenvolvimento Regional
Assistência Social
Fonte: Processos licitatórios analisados no FEF-Araripina/PE.

Processo Licitatório
Pregão Presencial nº 3/2017
Pregão Presencial nº 13/2018
Pregão presencial nº 13/2013
Tomada de Preços nº 2/2015
Tomada de Preços nº 4/2017

Como exemplo dessas falhas temos: i) exigência em edital de visita prévia ao local da
obra pelo responsável técnico da licitante; ii) exigência de certificado de ateste de
visitação aos locais dos serviços objetos do processo licitatório; iii) estabelecimento
indevido de restrição temporal para autenticação dos documentos dos licitantes; entre
outras.

4. Ocorrência de sobrepreço, superfaturamento e prejuízo em
várias contratações do município de Araripina/PE.
Em diversos processos licitatórios analisados durante a presente fiscalização, foi
verificada a ocorrência de sobrepreço e superfaturamento nas contratações firmadas, a
saber:
1) Foram evidenciados pagamentos à empresa GA Transportes Ltda EPP de valores
acima do pactuado, no âmbito do Contrato nº 001/2014, referente à prestação de
serviço de transporte escolar. No período de maio a outubro de 2017, algumas rotas do
transporte escolar foram faturadas e pagas baseadas em valores da diária superiores ao
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estabelecido no contrato e respectivos aditivos. Para esse período foram contabilizados
um superfaturamento aproximado de R$ 31.086,38, sendo R$ 20.827,87 atinentes a
recursos próprios e R$ 10.258,51, envolvendo recursos federais.
2) Foram identificados, por amostragem, medicamentos adquiridos com preços acima
dos de mercado nas compras oriundas do Pregão Presencial nº 004/2018. A análise
consistiu
na
comparação
dos
valores
das
aquisições
constantes
nas notas fiscais com a mediana dos preços de 2018 do “Painel de Preços do Ministério
da Economia” e evidenciaram um superfaturamento no montante de R$ 215.174,35,
considerando os gastos ocorridos em 2018 e 2019.
3) Superfaturamento de R$ 5.883,88 no aditivo do Contrato nº 011/2012, Tomada de
Preços nº 011/2011, relativa à construção da ESF Vila Santa Maria.
De acordo com o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 127, da Lei nº 12.309, de 09 de
agosto de 2010, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a
partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida,
em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha
orçamentária. Todavia, a análise dos custos da obra após celebração de aditivo,
utilizando o método da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, demonstrou
que o desconto de 12,96% não foi mantido, gerando assim um superfaturamento de R$
5.883,88.
4) Superfaturamento de R$ 13.680,80 no aditivo do Contrato nº 039/2017, Tomada de
Preços nº 003/2017, relativa à construção da Escola Honorato Jordão.
De acordo com o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 127, da Lei nº 12.309/2010, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitários do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do
contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
Todavia, a análise dos custos da obra após celebração de aditivo, observou-se que o
desconto inicial de 18,77% foi reduzido para 16,81%, gerando assim um
superfaturamento de R$ 13.680,80.
5) Presença de medicamentos com prazo expirado na Central de
Distribuição de Medicamentos (CAF) e nas demais unidades básicas de saúde do
município. Na CAF foi contabilizado um prejuízo de R$ 7.112, devido ao prazo de
validade vencido de apenas um tipo de medicamento.
6) Pagamento indevido com recursos federais por serviços complementares na planilha
orçamentária da Escola Vanda Jacó, no valor de R$ 230.086,32.
Para construção da Escola Vanda Jacó foram realizados três processos licitatórios, sendo
o contrato n° 45/2019 o último firmado pela prefeitura para realização da obra, no valor
de R$ 557.429,62. A planilha orçamentária foi feita contendo apenas os itens
remanescentes que não foram executados nas duas licitações anteriores. Os valores a
serem repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
referem-se exclusivamente aos serviços de engenharia constantes nas planilhas
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orçamentárias do projeto pactuado e aprovado. Demais obras e serviços necessários
deveriam ser custeados com recursos próprios.
No entanto, na planilha orçamentária da obra foram acrescidos itens complementares
que não constavam da planilha padrão do FNDE. Os itens acrescidos foram
pavimentação, esquadrias, instalações hidro sanitárias, muro e outros, totalizando R$
230.086,32, que foram pagos com recursos federais de forma indevida. Cabe à
prefeitura arcar com esse custo adicional.

5. Falhas na execução das obras públicas
Foram identificadas diversas falhas na execução de obras realizadas por várias áreas da
prefeitura de Araripina/PE.
A seguir, destaca-se algumas delas:
1) Tomada de Preços nº 04/2017: contratação dos serviços de pavimentação em
paralelepípedos.
a) Riscos da ocorrência de defeitos pela não comprovação da realização dos controles
tecnológicos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.
Apesar de terem sido solicitados formalmente os controles tecnológicos da obra, a
prefeitura não os encaminhou, nem apresentou fundamentação para tanto. Desta
forma, aumentam-se riscos de aparecimento de defeitos na pavimentação.
b) Evidências de que a licença ambiental está vencida e não confecção do diário de
obras.
As deficiências nos controles permitiram a realização/execução das obras sem o devido
registro das ocorrências e sem que a licença ambiental estivesse no prazo de validade.
c) Atraso no cronograma de execução.
Durante as inspeções realizadas, constatou-se incompatibilidade entre o cronograma
físico-financeiro previsto por ocasião da assinatura do contrato e o cronograma
executado no mesmo período.
2) Tomada de Preço nº 02/2015: construção do Cras.
a) Riscos da ocorrência de defeitos pela não comprovação da realização dos controles
tecnológicos estabelecidos no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas.
Apesar de terem sido solicitados formalmente os controles tecnológicos da obra, a
prefeitura não os encaminhou, nem apresentou fundamentação para tanto. Além do
mais, nas medições e seus anexos, não foram identificados os controles tecnológicos,
ou referências à realização desses controles para a aprovação das medições. Desta
forma, aumentam-se riscos de aparecimento de defeitos, inclusive estruturais.
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A realização dos controles tecnológicos era uma determinação do Caderno de Encargos
e Especificações Técnica, que foi anexado ao processo licitatório para a contratação das
obras. Para a execução dos serviços de Concreto, o Caderno de Encargos determinava a
execução dos controles na dosagem e no processo executivo, atendendo às disposições
da Norma NBR 6118/2003-ABNT.
b) Não confecção do diário de obras.
Foi evidenciada a ausência do diário de obras, exigido no contrato e na Lei das Licitações.
Vários acórdãos (entre estes, Acórdão 1858/2009-Plenário) foram exarados pela Egrégia
Corte de Contas da União, acerca da eminente necessidade de existência de tal
documento, a fim de realizar uma fiscalização adequada de forma concomitante à
execução dos serviços, procedendo aos devidos e detalhados registros nos diários de
obras.
As deficiências nos controles permitiram a realização/execução das obras sem o devido
registro das ocorrências.
c) Atraso no cronograma de execução.
Durante a análise documental, constatou-se incompatibilidade entre o cronograma
físico-financeiro previsto por ocasião da assinatura do contrato e o cronograma
executado no mesmo período. Desde a assinatura do contrato, em 20.09.2015, até a
conclusão dos serviços, em 30.10.2018, se passaram 37 meses, entretanto o prazo para
execução dos serviços era de nove meses.
d) Evidências de não execução de Vergas e Contravergas em Concreto Armado falha na
execução da impermeabilização.
Na verificação da planilha orçamentária contratada, não foi evidenciada a existência da
previsão de vergas e contravergas na execução da obra. Da mesma sorte, não foi
disponibilizado termo aditivo que verse sobre a inclusão deste serviço.
Adicionalmente, na inspeção in loco realizada pela CGU, identificaram-se defeitos, e
fissuras, características do resultado da ausência de contravergas, bem como problemas
na execução da impermeabilização realizada na obra.
Com isso, a má-qualidade dos serviços executados resultaram no aparecimento de
manchas nas paredes e teto da edificação.
3) Processo Licitatório nº 21/2017 (Tomada de Preços nº 01/2017): referente à
conclusão da construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
a) Vícios construtivos e estado inadequado de conservação da unidade de Estratégia
Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria. (Tomada de Preços nº 011/2011).
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Foram identificadas fissuras em alvenaria externa da edificação, infiltração de água em
construção por capilaridade e percolação com danos às paredes em vários ambientes,
inclusive na farmácia e na sala de vacina.
4) Concorrência nº 03/2014, Tomada de preços nº 02/2018 e Tomada de preços nº
01/2019: Construção da Escola Vanda Jacó.
Foram identificados defeitos construtivos na construção da escola Vanda Jacó.
Evidenciou-se fissuras nas janelas, paredes e no chão, bem como algumas ferragens de
sustentação aparentes.
Até agosto/2019, a obra encontrava-se abandonada.
5) Tomada de preços nº 01/2017: conclusão de quadra poliesportiva coberta com
vestiário, no distrito de Lagoa do Barro.
Foram identificados vícios construtivos na obra da quadra poliesportiva no distrito de
Lagoa do Barro que necessitam de reparos. Como exemplo temos: i) estrutura metálica
com tabelas de basquete danificada; ii) fissuras no piso externo de concreto, no piso
interno da quadra e em alvenaria; iii) infiltração de água com danos às paredes da
construção; e iv) instalação hidráulica com tubulação danificada.
Todos os defeitos identificados possuem registro fotográfico nos relatórios específicos.

6. Obras abandonadas e atrasadas.
Foram fiscalizadas nove obras públicas para atender as áreas de educação, saúde, e
desenvolvimento regional. Desse total, foi constatado que cinco delas estão
abandonadas e/ou atrasadas, conforme detalhado a seguir.
1) Obra de construção da Escola Sítio Batinga não concluída e atrasada, sem as devidas
justificativas técnicas e jurídicas.
O primeiro contrato para construção da escola foi assinado em setembro de 2014 no
valor de R$ 1.013.200,61, e, após a segunda licitação, o segundo contrato foi assinado
em 2017, no valor de R$ 817.312,39, com previsão de término em agosto de 2018. Em
agosto de 2019, a obra ainda não havia sido concluída, e conforme o último boletim de
medição n° 04, referente ao período de 22.03.2019 a 01.06.2019, foram executados
apenas 19,22% do segundo contrato.
2) Obra de construção da Escola Vanda Jacó abandonada.
No que se refere à conclusão da Escola Vanda Jacó, observou-se que a obra está
abandonada e sem preservação. Está sendo depreciada pela ação de colônia de insetos,
tais como casas de cupins e alguns materiais já instalados estão quebrados, a exemplo
das telhas instaladas nas cobertas. A escola também está sendo invadida por pessoas
para jogar lixo, e até realizar queimadas de materiais dentro de algumas salas de aula.
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A parcela da obra já executada encontra-se avariada, com sinais aparentes de
deterioração da estrutura e depredação. A estrutura de ferro já revela sinais de
corrosão. A obra inacabada não dispõe de vigilância.
3) Obra de construção da quadra poliesportiva da Escola Eduardo de Souza Carvalho
abandonada.
Verificou-se o completo abandono da obra, a ausência de conservação de parte do
equipamento até então instalado, retrato do descaso com a aplicação dos recursos
públicos.
4) Atraso na execução
de Saúde (UBS) – Porte 1.

da

obra

de

construção

da

Unidade

Básica

Constatou-se atraso na execução da obra da UBS, localizada no Conjunto Habitacional
Nossa Senhora do Carmo. A ordem de serviço (OS) foi emitida no dia 16.07.2018, de
acordo com o Contrato nº 12/2018 e o cronograma físico financeiro da obra. A data
prevista para o término da obra, conforme consta na OS, era dia 16.01.19, entretanto,
de acordo com o boletim de medição nº 04, referente ao período de 11 a 25.06.2019,
só foram executados 27,17% dos serviços.
5) Atraso na execução de obra pavimentação em paralelepípedo.
Constatou-se incompatibilidade entre o cronograma físico-financeiro previsto por
ocasião da assinatura do contrato e o executado no mesmo período.
De acordo com a data prevista para término, a obra encontra-se atrasada.

7. Falhas na contratação de serviços
Foram identificadas diversas falhas nas contratações realizadas pelo município de
Araripina/PE, das quais destacam-se, entre outras:
1) Contratação de combustíveis pela Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde com
preços acima da média de mercado, reajustes de preços unitários sem justificativas,
pagamentos de despesas sem respaldo contratual, sobreposição de vigências de
contratos para o mesmo objeto, ausência de justificativas para os índices aplicados nas
alterações dos preços contatados;
2) Contratação de locação de veículos pela Secretaria de Saúde com falhas nas
especificações dos quantitativos contratados, ausência de análise da vantajosidade para
a Administração Pública na celebração de termos aditivo;
3) Subcontratação integral indevida dos serviços de locação de veículos, no âmbito do
PNATE, referente ao contrato nº 001/2014. A subcontratação integral de serviços é
vedada pelo ao art. 72 da lei nº 8.666, de 21.06.1993, pois contraria os princípios
constitucionais da moralidade e da eficiência, dentre outros;
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4) Não comprovação de que as despesas com pessoal foram efetivamente atestadas e
pagas.
Não foi evidenciada, no período selecionado na amostra, a realização de despesas de
pessoal no valor de R$ 398.775,84, atestadas e pagas em favor da J2 Construções e
Serviços Ltda, no âmbito do Contrato nº 069/2018, referentes aos meses de maio a
novembro de 2018, nem do valor de R$ 1.372.023,40, em favor da GA Transportes Ltda
EPP, pertinentes ao período de março a outubro de 2017.

8. Fragilidades no planejamento das contratações de obras e
serviços realizados pela Prefeitura de Araripina/PE resultando
em prejuízos e má utilização dos recursos públicos.
Foi evidenciado, após a análise de vários processos licitatórios, diversas fragilidades no
planejamento das contratações realizadas pela Secretaria de Educação, Secretaria de
Saúde e na Secretaria de Desenvolvimento Social. Neste sentido, destaca-se a ausência
de estudos técnicos/levantamentos que justificassem a quantidade contratada de bens
e serviços.
Não foi evidenciado levantamentos, estudos ou qualquer outro tipo de planejamento
que justificasse as quantidades contratadas/compradas de mesas escolares, de veículos
alugados, com condutor e sem combustível, de exames e procedimentos de saúde, de
medicamentos e de equipamentos e mobiliários para a UPA.
Um bom planejamento faz-se necessário para que não haja dimensionamento errado
do que se quer contratar, evitando atrasos, desperdício e má utilização de recursos
públicos. A falta de planejamento evidenciada ocorre em várias áreas da prefeitura e
pode estar gerando prejuízos aos cofres públicos em outras contratações que não
tenham sido analisadas nesta fiscalização. O processo de planejar necessita ser
aprimorado, de forma a evitar prejuízo aos cofres públicos e a prestação de serviços
públicos ineficientes.

9. Falhas no processo de pagamento dos serviços contratados
pela prefeitura de Araripina/PE e a realização de pagamentos
sem comprovação de que os serviços contratados foram
efetivamente prestados.
Foi evidenciado que os processos de pagamentos executado pela prefeitura apresentam
falhas que comprometem a regularidade dos desembolsos efetuados, seja com recursos
federais, seja com recursos próprios.
Foram identificados, na amostra selecionada os seguintes problemas:
1) Realização de pagamentos sem observância da comprovação de regularidade fiscal
da empresa Indústria e Comércio Móveis Kutz LTDA – EPP.
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Constatou-se que não foram apresentados os comprovantes de regularidade
fiscal relativos ao pagamento da Nota Fiscal (NF) nº 008.438. Ademais, os pagamentos
referentes a todas as outras notas fiscais foram efetuados mesmo estando a contratada
com a Certidão Negativa Municipal vencida. Acrescentando, ainda, que para alguns
pagamentos a Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) também se encontrava vencida.
2) Ausência de recolhimento de encargos sociais de funcionários da empresa
Construtora Andaluz LTDA, referente à construção da Escola Sítio Batinga.
O não pagamento dos encargos sociais gera possíveis prejuízos à administração e não
assegura o pagamento dos direitos trabalhistas.
3) Pagamento das faturas da obra de construção da Unidade Básica de Saúde – Porte
1, sem a apresentação de documentação obrigatória pela contratada.
Em análise aos documentos relativos aos pagamentos efetuados à empresa contratada,
responsável pelos serviços de construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte 1, no
Conjunto Habitacional Nossa Senhora do Carmo, constatou-se irregularidades na
liquidação das despesas, tais como boletins de medição (BM) sem apresentação das
memórias de cálculo das medições da obra e sem a assinatura do fiscal do contrato, não
apresentação de cópias autenticadas da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
da execução da obra/serviço perante o CREA/PE e do comprovante de matrícula da
obra/serviço perante o INSS, do relatório fotográfico, da comprovação de recolhimento
do INSS, do comprovante de recolhimento e certificado de regularidade do FGTS, do
demonstrativo de gerenciamento dos riscos ocupacionais do ambiente de trabalho, do
comprovante de pagamento dos salários dos funcionários da empresa na obra, entre
outros.
4) Pagamento de serviços de ligação provisória de energia elétrica e de água em
canteiro da obra de construção de uma UBS porte 1, pela empresa S&V Construtora e
Serviços Ltda sem que eles tenham sido executados de acordo com contrato, no valor
de R$ 2.412,47.
A ligação provisória da água e da energia elétrica foram executadas de forma
improvisada, aproveitando-se das ligações de água e de energia elétrica de uma
residência. O fato foi evidenciado após vista ao canteiro de obras com o devido registro
fotográfico.

10. Indícios de irregularidades no cadastro das famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família.
A partir de visitas in loco a beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) e de
informações constantes de bases de dados governamentais foram identificados indícios
de irregularidades no cadastro do PBF, a saber:
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1) Famílias beneficiárias com renda per capita incompatíveis com a legislação para
permanência no Programa;
2) Famílias beneficiárias com inconsistência na composição familiar;
3) Subdeclaração na última atualização cadastral das famílias em relação aos vínculos
empregatícios com a Prefeitura;
4) Cadastro Único desatualizado; e
5) Saques de benefícios em outros Municípios/Estados diferentes dos locais de
residência das famílias.
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RECOMENDAÇÕES
Não há possibilidade de recomendações em Relatório de Consolidação dos resultados
para o Ente Federativo.
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CONCLUSÃO
A partir dos exames realizados, foi elaborado o presente Relatório de Consolidação, com
a agregação de fatos relevantes encontrados na fiscalização. Os achados na íntegra
estão especificados e detalhados nos Relatórios anexos, para cada Ação de Controle
realizada.
Como conclusão dessa consolidação, estão a seguir elencadas as principais
considerações a respeito dos trabalhos realizados no município de Araripina/PE, a saber:
1) O município não utilizou o pregão eletrônico nas contratações com recursos federais,
fragilizando assim o princípio da ampla concorrência.
2) Quanto ao Fundeb, verificou-se que parte dos recursos do programa estão custeando
despesas não relacionadas a ações de manutenção e desenvolvimento da educação
básica pública, de competência municipal. Foi identificada a utilização de R$ R$
2.350.455,81 no pagamento de despesas que não atendem aos critérios estabelecidos
pela legislação vigente, acarretando em irregularidade na aplicação de recursos públicos
federais.
3) No que concerne aos processos licitatórios analisados, foram detectadas diversas
falhas, destacando-se, pela criticidade e materialidade do tema, a ocorrência de
restrições à competitividade, a simulação de competição, o favorecimento de empresas
específicas no resultado final dos certames e a ocorrência de sobrepreço e de
superfaturamento nas contratações firmadas.
4) Com relação às obras públicas e serviços, restou evidenciado que há problemas tanto
na contratação como na execução.
Na contratação, constatou-se fragilidades no planejamento, gerando compras sem que
levantamentos prévios da necessidade tivessem sido realizados e assinatura de termos
aditivos sem justificativa. Além disso, foram realizadas contratações de combustíveis
com preço acima da média de mercado, reajustes sem justificativas, locação de veículos
com falhas na definição dos quantitativos, subcontratação do serviço de locação de
veículos para o transporte escolar, entre outros.
Com relação à execução dos contratos constatou-se que cinco obras, das nove
fiscalizadas, estão abandonadas e/ou atrasadas, além de apresentarem defeitos, tais
como rachaduras, infiltrações, fissuras, falhas na impermeabilização, dentre outros.
Ademais, observou-se o pagamento de serviços, sem a comprovação de que foram
efetivamente prestados e sem o respaldo de documentos de apresentação obrigatória.
5) No que diz respeito ao Programa Bolsa Família, foram encontrados problemas no
cadastro das famílias beneficiárias, indicando fragilidades no gerenciamento do
Cadastro Único pelo município.
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ANEXOS
I – Manifestação da unidade responsável pela execução dos
recursos transferidos e análise da equipe de auditoria.
O detalhamento das manifestações apresentadas e das respectivas análises da equipe
de auditoria, de cada ação de controle executada no município de Araripina/PE, pode
ser visualizado nos relatórios específicos, anexos a este Relatório.

II – Relatórios consolidados relacionados às avaliações realizadas
no âmbito do ciclo V06 do FEF dos recursos transferidos ao
município de Araripina.
Quadro 2 – Relação de Relatórios Consolidados.
Nº Relatório de
Avaliação
201902374

Contratos de Repasse nº 845563 e 847137 - Obras de pavimentação

201902375

Contrato de Repasse nº 813250 - Construção de Cras

201902340

Fundeb

201902344

PNATE

201902345

PAR - Genérico nºs 201600788, 4230, 201802434-4, 201803623-4 e 201801560-6

201902347

PAR/PAC - Obras (05962/2013, 29850/2014, 29849/2014 e 09336/2014)

201902351

Contratação de serviços de locação de veículos

201902359

Construção UPA e ESF Vila Santa Rita / Propostas de investimento

201902358

Investimento Equipamentos - Propostas nºs 11390957000116002 e 11390957000117704

201902363

Aquisição de Equipamentos - Convênios 821953, 834078 e 868428

201902353

Média e Alta Complexidade

201902356

Assistência Farmacêutica

201902355

Atenção Básica em Saúde

Programa/Ação/Objeto Fiscalizado

201900596
Fonte: Ordens de serviço da CGU.

Programa Bolsa Família
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Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06
A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.
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QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Não há necessidade de
preparação
do
Resumo
(highlight) em cada um dos
relatórios agregados, tendo
em vista que as informações
serão
consolidadas
no
Relatório Agregador por
município.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
Não há necessidade de preparação do Resumo
(highlight) em cada um dos relatórios
agregados, tendo em vista que as informações
serão consolidadas no Relatório Agregador por
município.

QUAIS
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INTRODUÇÃO
Este Relatório faz parte do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF), ciclo 06,
e possui como objeto a avaliação da Complementação da União ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), no município de
Araripina/PE.
No âmbito do Ministério da Educação, a referida ação foi escolhida em virtude da sua
representatividade dentre os recursos públicos transferidos ao município, tendo sido
delimitado como período de exame, em princípio, o período de janeiro de 2017 a maio
de 2019.
Como escopo dos trabalhos desenvolvidos, foram propostas as seguintes questões a
serem respondidas:
a) O município está pagando o piso nacional aos professores efetivos e contratados
temporariamente? Ainda há atrasos nas folhas salariais da gestão municipal?
b) Os processos de contratação das empresas com os recursos do Fundeb 40 são
regulares?
c) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado, para as
contratações realizadas com o Fundeb 40?
d) A movimentação bancária dos valores pagos com recursos do Fundeb 40/60 atende
à legislação?
Para responder a essas questões, foram realizadas as seguintes ações: solicitação formal
de documentos e informações junto à Prefeitura; análise de processos de compra e de
documentos relativos à execução das despesas; pesquisas nos sistemas do Governo
Federal; pesquisas jurisprudenciais no sítio do Tribunal de Contas da União (TCU);
pesquisas de preço; e inspeções físicas no município.
Em relação ao Fundeb 60, foram avaliados apenas o cumprimento do piso salarial
nacional na contratação de professores temporários e efetivos, o pagamento dos
salários atrasados dos professores da rede municipal referentes a novembro e
dezembro de 2016, a legalidade da movimentação financeira nas contas bancárias e a
elegibilidade de algumas despesas custeadas com recursos do programa.
Já em relação aos recursos do Fundeb 40, foi feita a avaliação da movimentação
financeira dos recursos, a elegibilidade de algumas despesas e, particularmente, no
tocante às contratações de pessoas jurídicas, a avaliação foi restrita às seguintes
empresas, com base na relevância do fornecedor entre as despesas do município, a
saber:
- Juvenal Angelo & Cia Ltda, CNPJ nº 04.965.564/0003-81: pregões presenciais nº 3/2017
e 13/2018.
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Além dos processos acima, também havia sido selecionado para análise o Pregão
Presencial (PP) nº 5/2019, em virtude da materialidade dos recursos previstos para a
aquisição de brinquedos e materiais didáticos/pedagógicos, com recursos do Fundeb.
Entretanto, o referido certame foi revogado pelo município, sob a alegação de
necessidade de adequação dos preços contidos no Termo de Referência do edital, de
forma que a análise do processo restou prejudicada, em virtude da não efetivação do
gasto e da não realização de novo certame até a finalização dos trabalhos de campo
desta ação de controle.
Não fizeram parte das análises as questões estritamente formais dos processos de
compra citados, bem como foi excluído dos exames a realização de conciliação bancária
nas contas do Fundeb, tendo sido realizada apenas, a partir de amostra não estatística,
a análise da movimentação financeira das contas do programa e a avaliação da
elegibilidade de algumas despesas, conforme será retratado ao longo do presente
relatório.
Como limitação dos trabalhos, destaque-se a falta de organização nas respostas
apresentadas pelo município às solicitações de fiscalização da CGU e de uma melhor
ordenação administrativa nos processos de compra, havendo inclusive atrasos na
disponibilização da documentação e de várias informações, algumas não apresentadas
à equipe de fiscalização até a finalização dos trabalhos, bem como a falta de
padronização nos controles e na documentação relacionada à execução da despesa. No
entanto, essas circunstâncias não impediram o cumprimento dos objetivos da presente
ação de controle, mas limitaram as análises, principalmente, quanto aos controles
existentes no município.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor
federal.

Parte 2 – Gestor Local
1. Movimentação financeira realizada em desacordo com o
estabelecido no Decreto n.º 7.507/2011 e a Resolução CD/FNDE
n.º 44/2011.
O Decreto n º 7.507, de 27.11.2011, dispõe sobre a movimentação de recursos federais
para as áreas de saúde e educação transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios.
No âmbito da Educação, foi editada a Resolução FNDE nº 44, de 25.08.2011,
estabelecendo critérios, prazos e procedimentos para regulamentar a movimentação
desses recursos.
A análise dos extratos bancários das contas que movimentam os recursos do Fundeb,
fornecidos pela Prefeitura de Araripina/PE permitiu concluir que o município
descumpriu parcialmente o Art. 4º da Resolução FNDE nº 44/2011, que estabelece:
Art. 4º A movimentação das contas correntes recebedoras dos recursos
transferidos pelo FNDE, nos termos desta Resolução, ocorrerá
exclusivamente por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a
titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários dos pagamentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios. (grifo nosso)

Este artigo determina que as contas de fornecedores ou prestadores de serviços,
beneficiários finais dos pagamentos realizados sejam identificados. Determina também
que a movimentação ocorra nas contas recebedoras dos recursos.
As contas bancárias que recebem os repasses do FNDE, são as contas específicas do
programa. No município de Araripina/PE são as contas do Banco do Brasil (BB) 14642-0
(até junho de 2018) e 26345-1 (a partir de junho de 2018), denominadas conta Origem
Fundeb. Todos os pagamentos com recursos do Fundeb deveriam ocorrer a partir dessas
contas específicas. No entanto, foi constatado que esses recursos são transferidos para
as contas BB 4060-6 e 4040-1 e dessas para outras contas da prefeitura, de onde são
feitos pagamentos diversos (salários, empréstimos consignados, fornecedores, tributos,
etc.), dificultando o controle da execução do programa.
Foram identificadas transferências paras contas 45000-4 e 29000-9, do Santander, 27-0
e 46-6 da Caixa, e outras.
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Para essas transferências, o município informou que:
(...), muitas vezes os Recursos advindos dos programas federais não perfazem
a totalidade do montante realmente prestado pelo município, que se utiliza
de complementação através de recursos próprios, ou quando possível e
conforme os serviços previstos pela Lei do FUNDEB, com o pagamento através
de conta específica do FUNDEB 40.

Percebe-se que a justificativa apresentada pelo município não esclarece os fatos
apontados. Se os recursos não são suficientes e precisam ser complementados com
recursos próprios, pode-se perfeitamente emitir ordem bancária para cada
movimentação financeira, uma para fins de utilização dos recursos da conta do Fundeb
e outra para os recursos de outra(s) contas do município.
Chama a atenção as transferências realizadas para a conta bancária 39000-3 no total de
R$ 4.658.958,10, no período analisado. Por meio do Ofício SME nº575/2019, de
15.10.2019, a prefeitura informou apenas que a conta bancária 39000-3 foi criada com
o fim específico de reserva do 13º Salário.
No entanto, ela não apresentou extratos bancários, demonstrativos contábeis,
comprovantes de pagamentos e outros, nem informou os beneficiários dos pagamentos
realizados que permitissem a avaliação da legalidade do uso dos recursos transferido
para essa conta.
Além da movimentação dos recursos em outras contas da Prefeitura, contrariando a
legislação vigente, constatou-se também, nos extratos bancários do período entre
janeiro de 2017 e maio de 2019, que houve transferências eletrônicas, DOC, TED e
pagamento de título sem que fosse possível a identificação do beneficiário final e,
consequentemente, a análise da regularidade desses pagamentos. Também foi
verificado que os beneficiários dos empréstimos consignados não foram os bancos
credores.
A seguir, apresentamos exemplos de movimentações financeiras não identificadas:
— Conta 4060-6: não há identificação de nenhum credor nos extratos bancários
apresentados dos meses de abril, julho, agosto e setembro de 2017, e de janeiro a maio
de 2019;
— Conta 4040-1: não há identificação de nenhum credor nos extratos bancários
apresentados dos meses de julho/2017, fevereiro/2018 e de janeiro a maio de 2019.
As transferências para contas bancárias que não são do Fundeb, bem como a ausência
de identificação dos beneficiários finais dos pagamentos estão dificultando a fiscalização
por parte dos órgãos de controle, a transparência do uso de recursos públicos, o
controle social, o monitoramento e a análise das prestações de contas, além de
contrariar a legislação vigente.
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2. Pagamento indevido de tarifas bancárias com recursos do
Fundeb no valor de R$ 11.921,96.
A análise dos extratos bancários das contas bancárias nº 4060-6 e 4040-1, da Agência
600-9 do Banco do Brasil da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, no período de janeiro
de 2017 a maio de 2019, demonstrou a existência de transferências indevidas de
recursos do Fundeb, para pagamento de tarifas bancárias no valor de R$ 11.921,96,
conforme demonstrado a seguir:
Tabela 1 – Valores pagos a título de tarifas bancárias – R$.
Exercício
2017
2018
2019
Conta
4060-6
4040-1
4060-6
4040-1
4060-6
4040-1
Mês
Jan
8,80
35,2
105,8
163,10
81,32
101,62
Fev.
123,20
220
97
116,40
142,52
183,24
Mar
96,80
167,2
67,9
97
91,62
111,98
Abr.
61,60
79,2
77,6
223,1
30,54
20,36
Mai
404,80
651,2
87,24
388,00
183,24
315,58
Jun.
360,80
369,6
145,5
203,7
Jul.
422,40
220
71,05
121,35
Ago.
84,60
282
60,9
91,35
Set
103,40
169,2
81,2
111,65
Out
582,80
789,6
91,35
142,10
Período não analisado
Nov.
526,40
451,2
91,35
172,55
Dez
723,80
695,6
101,5
121,80
Total
por
3.499,40
4.130,00
1.078,39
1.952,10
529,24
732,78
exercício
Total pago
R$ 11.921,96
Fonte: Extratos bancários das contas bancárias nº 4060-6, 4040-1, ambas da Agência 600-9 do Banco do
Brasil, exercícios de 2017, 2018 e 2019.

Conforme estabelece o artigo 2º, inciso II da Portaria Conjunta nº 2, de 15.01.2018,1 é
vedado o pagamento de custos de manutenção das contas bancárias específicas com
recursos do Fundeb:
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:
(...)

1

A portaria vigente em 2017 era a Portaria Conjunta STN/FNDE nº 3, de 12.12.2012, cujo teor do artigo
citado não foi alterado. Portanto, essa vedação abrange o exercício 2017.

12

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; (grifo nosso).
(...)

Importante ressaltar que esta irregularidade é reincidente. Ela já havia sido constatada
em fiscalização da CGU realizada em 2017, e comunicada à Prefeitura para providências
cabíveis, por meio no relatório nº 2017000222. Na ocasião, em todo o período
examinado (janeiro/2015 a julho/2017), também houve pagamentos de tarifas
bancárias com recursos do Fundeb de forma indevida.
O município de Araripina encaminhou o Oficio nº 012/2018-SME-FINANC, de
24.05.2018, solicitando a dispensa de cobrança de tarifas referentes à TED realizadas
nas contas do Fundo Municipal de Educação, mas os pagamentos de tarifas com
recursos do Fundeb de forma indevida continuaram sendo realizados.
Considerando o tempo decorrido (mais de dezessete meses), sem que providências
adicionais tenham sido tomadas, resta evidenciado que a prefeitura não está envidando
esforços para regularizar a situação.
Conclui-se, portanto, que o pagamento de tarifas bancárias com recursos do programa
é irregular e os valores pagos devem ser ressarcidos ao Fundeb.

3. Pagamento de despesas com recursos do Fundeb não
permitidas pela legislação ou sem comprovação de que foram
aplicadas em ações de manutenção e desenvolvimento do
ensino da educação básica pública de competência municipal,
totalizando R$ 2.338.533,85.
Apesar de inicialmente não fazer parte do escopo do presente trabalho, algumas
despesas chamaram a atenção da equipe de fiscalização da CGU por não se
enquadrarem nos critérios de despesas possíveis de serem pagas com recursos do
Fundeb.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394, de
20.12.1996, os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e
desenvolvimento da educação básica pública, observando-se a competência do ente
federativo em relação à educação, estabelecida na Constituição Federal. Assim os
municípios devem utilizar recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino
fundamental e os Estados no ensino fundamental e médio, sendo que o mínimo de 60%
desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do
magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico,
tais como: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão,
2

Relatório nº 201700022: https://auditoria.cgu.gov.br/download/10912.pdf
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coordenação pedagógica e orientação educacional) em efetivo exercício na educação
básica pública (regular, especial, indígena, supletivo), e a parcela restante (de no
máximo 40%), deve ser aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento,
também da educação básica pública.
Considerando essas regras, observou-se que algumas despesas pagas com recursos do
Fundeb não atendem aos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.394/1996, ou seja,
verificou-se o pagamento indevido de algumas despesas, contrariando a legislação
vigente.
Importante ressaltar que não foram analisadas todas as despesas pagas com os recursos
do Fundeb, sendo possível existirem outros gastos realizados de forma irregular.
Neste sentido, apresentamos as despesas pagas de forma indevida com recursos do
Fundeb, que foram analisadas pela CGU.
3.1 Pagamento indevido de R$ 698.018,12 a profissionais com recursos do Fundeb,
cuja unidade de lotação não foi informada.
Foi constatado que os recursos do Fundeb estão sendo utilizados para pagamento de
remuneração de servidores, cuja unidade de lotação não foi informada pelo gestor.
O artigo 70, inciso I, da Lei nº 9.394/1996 estabelece que as despesas que se destinam
a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da
educação são consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e
por isso podem ser custeadas com recursos do Fundeb. Por outro lado, o art. 71, inciso
VI, da Lei nº 9.394/1996 veda o pagamento da remuneração de pessoal docente e
demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia
à manutenção e desenvolvimento do ensino.
A lotação adequada de cada servidor, seja exercendo o magistério ou não, é
imprescindível para a devida aplicação dos recursos do Fundo.
As tabelas a seguir, mostram a quantidade e valores pagos a servidores sem lotação
informada.
Tabela 2 – Quantidade de servidores lotados em locais não informados, de
janeiro/2017 a maio/2019, cuja remuneração foi custeada com recursos do Fundeb.
Ano

2017

2018

Mês

Folha do
Fundeb 60

Folha do
Fundeb 40

Jan

58

1

Fev.

20

Mar

20

Abr.

17

Mai

36

6

Jun.

18

7

Folha do
Fundeb 60

Folha do
Fundeb 40

2019
Folha do
Fundeb 40

1

6
6
7
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Ano

2017

2018

Mês

Folha do
Fundeb 60

Folha do
Fundeb 40

Folha do
Fundeb 60

Folha do
Fundeb 40
4

Jul.

13

10

3

Ago.

1

10

5

Set

1

10

Out

1

10

Nov.

3

Dez

3

2019
Folha do
Fundeb 40

Total Geral
185
60
8
5
19
Fonte: Elaborada pela CGU, a partir das folhas de pagamentos disponibilizadas pela Prefeitura de
Araripina.

Tabela 3 - Valores pagos com recursos do Fundeb, a título de remuneração de
servidores sem lotação informada, de janeiro/2017 a maio/2019.
Ano
Mês

2017
Folha do
Fundeb 60

2018
Folha do
Fundeb 40

Folha do
Fundeb 60

Jan

201.862,19

Fev.

55.267,38

Mar

57.436,56

Abr.

53.569,67

Mai

90.045,30

7.308,58

Jun.

53.052,64

7.308,60

Jul.

33.750,24

15.522,61

13.444,81

Ago.

1.600,50

10.307,00

22.566,24

Set

1.600,50

10.307,00

Out

1.387,10

10.057,13

1.624,13

Dez

2.748,53

Total do período

Folha do
Fundeb 40

7.185,60
11.976,00

3.748,00
549.572,08

Folha do
Fundeb 40

1.500,00

Nov.
Total

2019

68.807,45

13.110,07

36.011,05

9.731,74

11.355,87

32.271,67

R$ 698.018,12

Fonte: Elaborada pela CGU, a partir das folhas de pagamentos disponibilizadas pela Prefeitura de
Araripina.
Obs.: Valores correspondem apenas à remuneração bruta, não incluem encargos sociais, décimo terceiro,
e outros.

Assim, para que seja possível pagar a remuneração dos servidores da educação com
recursos do Fundeb, é necessário ter certeza que eles estão exercendo atividades
relacionadas à educação básica, o que não foi possível atestar, visto que o local de
trabalho não foi informado pela prefeitura, apesar de solicitado mais de uma vez.
Concluiu-se, portanto, que não há como afirmar se o pagamento da remuneração dos
servidores, listados anteriormente, com recursos do Fundeb, estão regulares. A lotação
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adequada de cada servidor, seja exercendo o magistério ou não, é imprescindível para
a devida aplicação dos recursos do Fundo.
No total foram pagos R$ 698.018,12 (referente apenas à remuneração bruta) no período
de janeiro/2017 a maio/2019.
3.2 Pagamento indevido de remuneração a servidores lotados em setores e
departamentos que não atuam na educação básica com recursos do Fundeb 40 e 60,
totalizando R$ 1.471.174,31.
Foram identificadas irregularidades com relação a algumas despesas com remuneração
de servidores lotados em setores e departamentos que não exercem atividades de
magistério nem atuam em prol da manutenção e desenvolvimento do ensino da
educação básica. Ou seja, a remuneração desses servidores não pode ser custeada com
recursos do Fundeb 60 nem do Fundeb 40. A Lei 9394/96, art. 71, VI, estabelece:
“Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do
ensino aquelas realizadas com:
[...]
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio
de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do
ensino. (grifo nosso)
[...]”

O quadro abaixo, mostra os motivos pelos quais o uso dos recursos do Fundeb é
irregular, e as tabelas apresentam os valores pagos com a fonte de recurso indevida.
Quadro 1 - Locais de trabalho cuja remuneração dos servidores lotados está sendo
custeada pelo Fundeb de forma indevida.
Local de Trabalho

Dispositivo
legal que proíbe
a despesa

Observação

CF, art. 211, §§
2º e 3º

Os municípios devem aplicar os recursos do Fundeb na
educação infantil e no ensino fundamental, etapas da
educação básica que competem a eles, conforme
estabelece o art. 211 da Constituição Federal, §§ 2º e
3º. Nestes casos, as escolas são estaduais e oferecem
também o ensino médio. Assim, para que a
remuneração seja custeada com recursos do Fundeb,
os servidores do município lotados nessas escolas
devem atuar exclusivamente na educação de
competência municipal, ou seja, na educação infantil e
ensino fundamental. Entretanto o gestor não
comprovou a atuação dos servidores na educação
básica pública de competência do município.

Lei 9394/96, art.
71, VI

Estes órgãos não desenvolvem ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino da educação básica

EREM – Josias Inojosa de
Oliveira/Convenio
EREMPadre
Luiz
Gonzaga/Convenio

ETE Pedro Muniz Falcão

Assembleia Legislativa do
Estado de PE
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Dispositivo
legal que proíbe
a despesa

Local de Trabalho

pública, sendo proibido o seu custeio (remuneração ou
qualquer outro tipo de despesa) com quaisquer
recursos do Fundeb.

Secretaria de Assistência
Social
Prefeitura Municipal de
Araripina
Açougue
Gergelim

Observação

Distrito

Câmara Municipal
Araripina

de

Fórum
Secretaria de Finanças
Secretaria
de
Administração
e
Modernização

GRE-Sertão do Araripe

Lei 9394/96, art.
71, VI

Este órgão não desenvolve ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino da educação básica pública
de forma exclusiva, pois atua em ações do ensino
médio também. Na ausência da exclusividade, é
proibido o seu custeio (remuneração ou qualquer outro
tipo de despesa) com quaisquer recursos do Fundeb
repassados ao município.

Lei 9394/96, art.
71, VI

Estas unidades não desenvolvem ações de manutenção
e desenvolvimento da educação básica pública, sendo
proibido o seu custeio (remuneração ou qualquer outro
tipo de despesa) com quaisquer recursos do Fundeb. A
biblioteca do SESI atende ao município como um todo,
não sendo, portanto, de uso exclusivo dos alunos da
educação básica municipal.

Biblioteca do SESI

Biblioteca Industria do
Conhecimento

O SIMA não é unidade elegível para ser custeado com
recursos do Fundeb, pois não desenvolve ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino da educação
básica pública, sendo proibido o seu custeio
SIMA - Sindicato dos Lei 9394/96, art. (remuneração ou qualquer outro tipo de despesa) com
servidores municipais
71, VI
quaisquer recursos do Fundeb. O pagamento de
remuneração de servidores que estão cedidos ao
sindicato, mesmo sendo professores, não é permitido
pela legislação, pois sua atividade é alheia à
manutenção e desenvolvimento do ensino
Fonte: Elaborada pela CGU, a partir das folhas de pagamentos disponibilizadas pela Prefeitura de
Araripina.

Tabela 4 - Valores pagos a título de remuneração com recursos do Fundeb 60, a
servidores lotados em setores que não exercem atividades de magistério – R$.
2017
R$

Local de Trabalho
Assembleia Legislativa do Estado de PE
Biblioteca do SESI
EREM
–
Josias
Oliveira/Convenio

Inojosa

2018
R$

2019
R$

24.367,81

TOTAL
R$
24.367,81

139.099,07

175.463,92

68.399,65

382.962,64

25.102,12

99.755,74

47.442,51

172.300,37

9.107,88

98.937,06

14.954,45

122.999,39

de

EREM- Padre Luiz Gonzaga/Convenio
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2017
R$

Local de Trabalho
ETE Pedro Muniz Falcão

15.183,72

Secretaria de Assistência Social

15.997,80

SIMA
Prefeitura Municipal Araripina

42.162,78
13.140,22

Prefeitura Municipal de Araripina
Biblioteca Indústria do Conhecimento
EREM
–
Luiz
Duarte/Convênio

2018
R$

2019
R$

TOTAL
R$

26.298,80

12.750,93

54.233,45

58.861,33

38.861,87

139.885,98
13.140,22

15.997,80

8.154,26

8.154,26

17.179,82

17.179,82

Gonzaga

Total Geral

13.352,20
309.495,50

472.669,05

13.352,20
182.409,41

964.573,94

Fonte: Elaborada pela CGU, a partir das folhas de pagamentos disponibilizadas pela Prefeitura de
Araripina.
Obs.: Valores correspondem apenas à remuneração bruta, não incluem encargos sociais, décimo terceiro,
e outros.

Tabela 5 - Valores pagos a título de remuneração com recursos do Fundeb 40, a
servidores lotados em setores que não exercem atividades de manutenção e
desenvolvimento do ensino da educação básica – R$.

Açougue Distrito Gergelim

2017
R$
11.377,36

2018
R$
12.968,22

2019
R$
5.584,13

Total
R$
29.929,71

Biblioteca do SESI

30.902,94

70.528,97

35.084,11

136.516,02

Câmara Municipal de Araripina

12.201,72

12.592,80

5.489,00

30.283,52

Fórum
Secretaria de Assistência Social

5.996,80
983,85

33.647,52
-

29.908,90
-

69.553,22
983,85

Secretaria de Finanças

3.387,00

Local de Trabalho

3.387,00

SIMA

13.703,64

12.344,06

26.047,70

EREM- Padre Luiz Gonzaga/Convenio

81.712,20

73.253,13

154.965,33

16.022,64

14.242,35

30.264,99

EREM
–
Luiz
Gonzaga
Duarte/Convênio
Secretaria de Administração e
Modernização

4.919,25

Prefeitura Municipal de Araripina

1.686,60

9.651,30

1.686,60

GRE-Sertão do Araripe
Total Geral

71.455,52

14.570,55

250.827,29

8.411,88

8.411,88

184.317,56

506.600,37

Fonte: Elaborada pela CGU, a partir das folhas de pagamentos disponibilizadas pela Prefeitura de
Araripina.
Obs.: Valores correspondem apenas à remuneração bruta, não incluem encargos sociais, décimo terceiro,
e outros.

Observa-se nas tabelas anteriores que os recursos do Fundeb, que são exclusivos para
ações de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica estão
custeando a remuneração de servidores que trabalham em açougue (R$ 29.929,71),
fórum (R$ 69.553,22), Câmara Municipal (R$ 30.283,52), escolas estaduais, sem
comprovação de que os professores atuam exclusivamente na educação infantil e
18

ensino fundamental (R$ 548.115,73), sindicato (R$ 165.933,68), bibliotecas municipais
(R$ 536.658,48), entre outros.
No total foram pagos de forma indevida R$ 1.471.174,31 (referente apenas à
remuneração bruta) no período de janeiro/2017 a maio/2019, que geraram prejuízo ao
Fundeb.
Por fim, destacamos que optamos por deixar de fora da avaliação, os servidores lotados
na Secretaria de Educação devido a não disponibilização de informações suficientes, em
tempo hábil, para realização das devidas análises.

3.3 Pagamento de despesas com recursos da parcela de 40% que não estão
previstas na legislação, totalizando R$ 38.959,95.
Foram identificados pagamentos, entre janeiro de 2017 e maio de 2019, referentes a
despesas que não podem ser custeadas com recursos do Fundeb por não serem
despesas elegíveis, de acordo com a legislação vigente. São elas:
3.3.1 Publicação de processos licitatórios em diários oficiais e outras mídias, no valor de
R$ 4.502,45 aos seguintes fornecedores:
— Diário de Pernambuco - R$ 1.400;
— Companhia Editorial de Pernambuco - CEPE – R$ 1.359,33;
— Diário Serviços Interm. em Publicações LTDA- R$ 1.743,12.
3.3.2 Serviços de consultoria em Contabilidade:
— Centro de Estudos Pesquisas e Assessoria em Administração Pública - CESPAM - R$
31.027,50;
3.3.3 Inscrição de servidores em curso de licitação:
— Escola de Contas Publicas Barreto Guimarães – ECPBG - R$ 1.580;
3.3.4 Aquisição de gêneros alimentícios:
— Panificadora Campinense LTDA – R$ 1850.
Segundo esclarecimentos do FNDE, por meio do documento “Perguntas Frequentes”
sobre o Fundeb, temos que “deduzida a remuneração do magistério, o restante
(correspondente ao máximo de 40% do Fundeb) poderá ser utilizado na cobertura das
demais despesas consideradas como de ‘manutenção e desenvolvimento do ensino’,
previstas no art. 70 da Lei nº 9.394/96 (LDB)”.
O inciso I do art. 70 estabelece:
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Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino
as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se
destinam a:
I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais
profissionais da educação; (grifo nosso)
(...)

Percebe-se que é possível custear com os recurso do Fundeb, o aperfeiçoamento dos
professores, entretanto devem ser cursos de formação continuada (voltada para a
atualização, sistematização e/ou aprofundamento de conhecimentos) ou cursos de
formação inicial (cursos regulares de formação de profissionais em nível médio ou
superior, em instituições credenciadas), com vistas à consecução dos objetivos básicos
das instituições educacionais. Sendo assim, inscrição em curso de licitação, mesmo
sendo oferecido a profissionais do magistério não integram despesas passíveis de serem
custeadas pelo Fundeb, pois em nada contribui com os objetivos básicos da educação.
Com relação aos gastos com publicação em diários oficiais e outras mídias, serviços de
contabilidade e aquisição de gêneros alimentícios temos que eles não se enquadram em
nenhuma das hipóteses de despesas com vistas à consecução dos objetivos básicos das
instituições educacionais, ou seja, essas despesas não são consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica, portanto não podem ser
custeadas com recursos do Fundeb.

3.4 Retenção devido a decisão judicial, no valor de R$ 130.381,47
Foram identificadas retenções de ordem judicial de valores das contas conrrentes 40606 e 4040-1, totalizando R$ 130.381,47, sem que tenha sido comprovado que os recursos
foram utilizados para ações e atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino
da educação básica.
Desta forma, faz-se necessário devolver esses recursos às contas do Fundeb.
Tabela 6 – Valores debitados e creditados nas contas bancárias do Fundeb a título de
“Depósito Judicial”.
Data
Conta
Operação
Valor
Identificação no extrato
14.07.2017
4040-1
Débito
542.403,58
Depósito judicial
14.07.2017
4060-6
Débito
193.862,3
Depósito judicial
01.08.2017
4060-6
Crédito
627.354,32
Movimento do Dia
28.05.2019
4040-1
Débito
21.469,91
Depósito judicial
TOTAL
130.381,47
Fonte: Extratos bancários das contas 4060-6 e 4040-1, disponibilizados pela prefeitura.

4. Não utilização de pregão eletrônico nas despesas realizadas
com recursos federais no município de Araripina/PE.
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A partir da análise das informações constantes da página oficial na internet do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco (Sistema Tome Contas), bem como do mapa de
licitações dos exercícios 2017, 2018 e 2019, foi identificado que o município de
Araripina/PE não realiza aquisições de bens e serviços comuns por meio do pregão
eletrônico, tendo sido evidenciada a realização de pregões na modalidade presencial.
Cabe destacar que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005 e
com o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, nas licitações realizadas no
âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e serviços
comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só poderá
ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.
Nesse contexto, cabe destacar que o município de Araripina/PE recebeu entre
janeiro/2017 e maio/2019 mais de R$ 213 milhões em recursos públicos, conforme
consulta extraída do Portal da Transparência do Governo Federal, o que demonstra a
relevância da necessidade de realização do pregão eletrônico no município.
Ao ser indagado durante a presente fiscalização sobre o tema, o município de
Araripina/PE apresentou duas manifestações: a) o pregoeiro da Sede da Prefeitura, com
alegações sobre falta de capacitação; b) a controladora geral do município (controle
interno municipal), recomendando ao prefeito a adoção de medidas para estruturação
da Prefeitura, a realização de capacitação dos servidores responsáveis e,
consequentemente, adoção da modalidade pregão eletrônico em suas aquisições.
Inicialmente, deve-se registrar que a Controladoria Geral do município apenas adotou a
manifestação acima citada, após o questionamento da CGU sobre o tema.
Sobre os argumentos apresentados pelo pregoeiro da sede da Prefeitura, no que se
refere à falta de capacitação, sem maiores dificuldades, por exemplo, verifica-se a
possibilidade de adesão ao já consolidado sistema de compras governamentais,
denominado Comprasnet, inclusive, com acesso às respostas das principais dúvidas no
sítio https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/perguntas-frequentes,
podendo também o município procurar por capacitações, se necessário, em cidades
maiores, como Recife, capital do Estado de Pernambuco.
Ademais, ressalte-se que a presente ação de controle foi realizada com a utilização de
meios de comunicação digitais, com o envio pela internet de diversos arquivos
digitalizados pela Prefeitura, em resposta às Solicitações de Fiscalização emitidas pela
equipe da CGU. Portanto, a Prefeitura já dispõe de internet, de computador e de
servidores com conhecimento de informática, que são os elementos básicos para
implantação do pregão eletrônico no município.
Ainda sobre a estrutura do município, deve-se destacar que existe inclusive um portal
do município de Araripina/PE na internet, não demonstrando a Prefeitura ter problemas
com a informatização de seus procedimentos, uma vez que já utiliza, por exemplo, a
nota fiscal eletrônica.

21

Os normativos sobre o pregão eletrônico não foram publicados agora, mas sim há mais
de treze anos, tempo suficiente para que o município de Araripina/PE pudesse
providenciar computadores, acesso à internet e a capacitação da equipe técnica para
essa modalidade de licitação.
Observe-se que o decreto regulamentador do pregão eletrônico, Decreto nº 5.450, de
31.05.2005, precisamente, no art. 4º, §1º, impõe a necessidade de justificativa sobre a
inviabilidade do uso dessa modalidade como requisito obrigatório para não utilização
do pregão eletrônico. Portanto, a escolha na modalidade eletrônica é regra, haja vista
que a sua não utilização dependeria de justificativa da autoridade competente sobre sua
inviabilidade.
Ademais, deve-se destacar que a possibilidade de sessões de julgamento realizadas em
dias posteriores à apresentação das propostas, comum em pregões presenciais, permite
que os representantes das empresas participantes se conheçam antes da oferta de
lances, gerando um risco de conluios e quebra da isonomia dos certames.
Sobre esse último aspecto, ainda que não haja vedação expressa na legislação relativa
ao pregão à realização das fases em datas distintas, tal procedimento deveria ser
adotado apenas se estritamente necessário. Tais ponderações são análogas às
constantes dos Acórdãos nº 110/2012 – Plenário, nº 906/2012 – Plenário e nº
4.968/2011 – Segunda Câmara, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, sobre a
estipulação de data e horário únicos para a realização de vistorias técnicas por
interessados em participar de licitações:
31. Com relação à exigência de que os competidores devem realizar visita
técnica ao local da obra, em dia e hora único, definido no edital, foi
demonstrado que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
repudiar tal medida, por configurar restrição indevida à competitividade do
certame e por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a
falta é suficiente para macular a licitação e ensejar proposta para a anulação
do processo licitatório, sem prejuízo de dar ciência ao omissis que a inserção
no edital de licitação de exigência para a realização de vistoria técnica em um
único dia e horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao
disposto no art. 3º, caput, e §1º, inciso II, da Lei 8.666/1993, além de
favorecer ajustes entre os potenciais competidores (Acórdão nº 110/2012 –
TCU – Plenário).

Assim como a exigência de visita técnica em um único dia e horário a que se refere o
Acórdão do TCU, o edital do pregão presencial define um local, uma data e um horário
para a entrega das propostas, oportunidade em que as licitantes e a Administração
tomam conhecimento de quais são os participantes do certame. E a realização da fase
de lances em dia distinto daquele em que as empresas interessadas se apresentam pode
comprometer a obtenção de proposta mais vantajosa para o município, em razão de
impor ônus excessivo às concorrentes e de que o período entre as duas fases pode
propiciar a realização de ajustes entre as licitantes e delas com a Administração.
Diante de tudo que foi exposto, não prosperam os argumentos apresentados para a não
utilização do pregão eletrônico, em virtude dos marcos legais já existentes há vários
anos no ordenamento jurídico brasileiro, de aplicação cogente, já existindo tempo
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suficiente para que o município de Araripina/PE disponibilizasse a estrutura necessária
para adoção dessa modalidade, em respeito aos princípios da ampla concorrência e da
isonomia, na aplicação de recursos federais para aquisição de bens e serviços comuns.

5. Falhas na execução dos Pregões Presenciais realizados pelo
município de Araripina/PE para aquisição de combustíveis e
lubrificantes, no período de 2017 a 2019: ausência de controles
sobre os quantitativos de combustíveis registrados em Atas de
Registro de Preços, preços unitários contratados diferentes dos
faturados e preços unitários distintos em diferentes Secretarias
para um mesmo período.
O município de Araripina/PE apresentou à equipe de fiscalização da CGU as seguintes
contratações de combustíveis e lubrificantes, realizadas no período de janeiro/2017 a
maio/2019, conforme informações extraídas do sítio Tome Contas do Tribunal de Contas
de Pernambuco – TCE/PE:
Tabela 7 – Processos licitatórios para aquisição de combustíveis realizados entre
janeiro/2017 e maio/2019, no município de Araripina/PE.
Nº
Ordem

Processo

Pregão
Presencial

Área
Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Social
Secretaria
de
Educação

1

3/2017

3/2017

2

3/2017

3/2017

3

1/2017

1/2017

Secretaria
de Saúde

4

18/2017

18/2017

Secretaria
de Saúde

5

4/2017

1/2017

Prefeitura
(Sede)

6

14/2018

11/2018

Prefeitura
(Sede)

7

8/2018

8/2018

8

17/2018

13/2018

9

10/2018

8/2018

Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Social
Secretaria
de
Educação
Secretaria
de Saúde
TOTAL

Empresa
Contratada

Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Posto de
Combustíveis
Zuilton Eireli

CNPJ

Valor
Contratado
(R$)

Aditivos
(R$)

Valor Total
das
Contratações
(R$)

04.965.564/
0003-81

115.000,00

-

115.000,00

04.965.564/
0003-81

525.888,00

273.866,33

799.754,33

04.965.564/
0003-81

287.200,00

-

287.200,00

04.965.564/
0003-81

673.800,00

-

673.800,00

04.965.564/
0003-81

984.500,00

-

984.500,00

04.965.564/
0003-81

2.092.220,00

-

2.092.220,00

04.965.564/
0003-81

66.070,80

-

66.070,80

04.965.564/
0003-81

350.000,00

-

350.000,00

16.740.872/
0002-07

768.400,00

-

768.400,00

5.863.078,80

273.866,33

6.136.945,13
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Fonte: Processos licitatórios de aquisição de combustíveis disponibilizados pela Prefeitura de Araripina/PE, realizados entre
janeiro/2017 e maio/2019, conforme consta nas informações obtidas no sítio Tome Contas do TCE/PE, em extração realizada em
02.08.2019.

A estrutura de compras da Prefeitura de Araripina/PE é descentralizada, de forma que a
Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social,
que possuem Fundos específicos para recebimento de recursos, realizam seus próprios
processos de compra e de execução financeira e, para as demais secretarias, as licitações
são realizadas pela sede da Prefeitura. Tal circunstância gera multiplicidades de
processos com a mesma numeração, sendo esta a primeira dificuldade para separação
dos processos de combustíveis e lubrificantes do município, no período de 2017 a 2019.
Dos processos acima, para área de Educação, foram selecionados como escopo os
pregões presenciais nº 3/2017 e 13/2018. Entretanto, existem falhas na execução dos
contratos também reproduzidas nos demais processos, com pequenas variações, que
não poderiam deixar de ser consignadas, apesar de se reportarem a outras áreas.
Assim, sobre essas falhas, comuns aos processos da relação acima, inclusive, aos
processos da Secretaria de Educação selecionados como amostra, destacam-se as
seguintes:
a) os processos realizados, com exceção do pregão presencial nº 8/2018 (saúde), foram
realizados na modalidade de registro de preços, com o critério de julgamento menor
preço por item; as atas de registro de preços têm como característica a limitação dos
quantitativos a serem contratados e a possibilidade de utilização desses instrumentos
em outros municípios, situação conhecida como “carona”; diante disso, verificou-se que
não consta dos processos e na documentação de controle apresentada pela Prefeitura
qualquer ato no intuito de controlar os limites de quantitativos registrados, por parte
dos órgãos municipais responsáveis pelo gerenciamento das referidas atas; por outro
lado, o município contrata há vários anos combustíveis, podendo, portanto, estimar com
bastante precisão suas necessidades em cada área (educação, saúde, desenvolvimento
social e demais unidades), de forma que não precisaria dar um “cheque em branco” para
a empresa contratada, passível de utilização em outros municípios, sem ter a estrutura
para gerenciar essas diversas atas e seus quantitativos.
b) preços unitários contratados e registrados em ata de registro de preços que não
correspondem aos valores faturados; em diversos processos da relação acima citada,
verificou-se que não constam termos para alteração contratual, mas as notas fiscais
apresentadas pelo município demonstram preços unitários distintos dos preços
contratados; a seguir, estão elencados exemplos não exaustivos, em que se registrou a
situação do combustível diesel S-10, mas a mesma circunstância pode ser verificada em
outros tipos de combustíveis:
Tabela 8 – Exemplos de preços unitários contratados, que não correspondem aos
valores faturados.
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NF

Preço
contatado

Educação

R$ 3,36

Preço
da
nota fiscal
na vigência
contratual

R$ 3,60

Diferenças

R$ 0,24

Registros de
Preços e Notas
Fiscais - Educação

Saúde

Registro de
preços e Notas
Fiscais - Saúde

PP
3/2017
Educação - 3º
PP 18/2017 Termo
de R$ 3,11 Saúde - em
apostilamento em
29.10.2017
01.09.2017
NF
11930,
11931, 11932 e
NF
12220
de
19934 a 11938,
28.02.2018
11940 e 11941
R$ 3,17
(subempenho
todas
de
102/2018-3)
28.12.2017
(subempenho
1291/2017-1)
R$ 0,06
-

Sede
Prefeitura

Registro de
preços e Notas
Fiscais - Sede

R$ 3,08

PP 1/2017 Sede
em
06.04.2017

R$ 3,16

NF 10866, de
05.05.2017
(subempenho
379/2017-2)

R$ 0,08

-

%
7,14%
1,93%
2,60%
Fonte: Processos de combustíveis celebrados pelo município e respectivas despesas, no período de
janeiro/2017 a maio/2019.

c) registros de preços de combustíveis distintos, em diferentes secretarias, apesar de se
tratar de um mesmo período de vigência; o formato adotado pela Prefeitura de licitar
combustíveis isoladamente em cada uma das secretarias citadas e na Sede da Prefeitura
implicou na celebração de atas de registros de preços com preços unitários distintos em
período de vigência comum; observe-se mais detalhadamente os seguintes exemplos,
utilizando-se a situação já apresentada acima: os subempenhos nº 197/2017-42 e
197/2017-43, ambos de 30.12.2017, da Secretaria de Educação (notas fiscais nº 11904
e 11905, emitidas em 18.12.2017 e pagas em 28.12.2017) estão atrelados ao 3º Termo
de Apostilamento contido no PP nº 3/2017-Educação; já o subempenho nº 1291/20171, de 28.12.2017, da Secretaria de Saúde (notas fiscais nº 11930, 11931, 11932, 11934,
11935, 11936, 11937, 11938, 11940, 11941, todas emitidas em 28.12.2017 e pagas em
28.12.2017 ) está atrelado ao PP nº 18/2017-Saúde; para cada um desses instrumentos,
com vigências em períodos comuns, foram contratados preços unitários distintos em
cada secretaria, respectivamente, R$ 3,36 e R$ 3,11 (nas notas citadas consta o preço
diferente de R$ 3,17, em função da falha já reportada na alínea anterior); portanto, para
um mesmo período, a mesma empresa vendeu ao município de Araripina/PE o mesmo
combustível, com preços unitários distintos.

6. Falhas na contratação de combustíveis, celebrada pela
Secretaria de Educação do município de Araripina/PE, no âmbito
do Pregão Presencial nº 3/2017: Termos de Apostilamento com
valor acima de 50% do contrato original, desorganização dos
atos praticados para alteração contratual, ausência de
justificativa para os índices aplicados nas modificações de
preços, inexistência no processos dos pedidos de reequilíbrio
econômico-financeiro da empresa contratada, preços unitários
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acima da média de mercado e ausência de manifestação da
procuradoria jurídica sobre as alterações de preço realizadas.
No que se refere especificamente ao pregão presencial nº 3/2017 da Secretaria de
Educação, realizado para contratação de combustíveis, foram verificadas falhas
específicas vinculadas ao contrato celebrado e suas alterações, conforme detalhamento
a seguir:
a) o município não apresenta no processo qualquer procedimento no sentido de avaliar
a obediência do limite de 25% para acréscimos legais do contrato, previsto na Lei de
Licitações; o contrato foi alterado por intermédio de termos de apostilamentos
(aumento de valor) e termos aditivos (aumento de prazo), sem qualquer avaliação nos
autos sobre a observância desse percentual; o valor total dos seis termos de
apostilamento contratuais, alterando os valores unitários dos combustíveis, supera o
valor original do contrato em mais de 50%.
b) os seis termos de apostilamento existentes nos autos para alteração dos preços
unitários dos combustíveis não comungam dos cuidados que documentos dessa espécie
exigem, haja vista que, além da falta de numeração de suas folhas no processo,
demonstram seguidos erros no período de início da vigência da respectiva alteração dos
preços dos combustíveis, bem como nas supostas datas de reajustes, conforme se
verifica nos exemplos abaixo, extraídos da cópia digitalizada do PP nº 3/2017 (sem grifos
no original), fornecida pela Prefeitura:
Figura 1 – Falhas no 1º Termo de Apostilamento assinado em 02.05.2017.

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação.

Figura 2 – Falhas no 2º Termo de Apostilamento assinado em 01.09.2017.
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Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação.

Figura 3 – Falhas no 3º Termo de Apostilamento assinado em 01.09.2017.

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação.

Figura 4 – Falhas no 4º Termo de Apostilamento assinado em 15.02.2018.

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação.

Figura 5 – Falhas no 5º Termo de Apostilamento assinado em 02.04.2018.
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Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação.

Figura 6 – Falhas no 6º Termo de Apostilamento assinado em 05.06.2018.

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação.

c) os índices de reajustes aplicados nos termos de apostilamentos citados não estão
justificados no PP nº 3/2017; o fundamento genérico para as alterações de preços está
consignado na expressão “reajustes da Petrobras”; não existe nos autos comprovação
dessa informação, seja por parte da empresa contratada, seja por parte da Prefeitura de
Araripina; por outro lado, em virtude das práticas de mercado e da existência de diversos
postos na região, também não foi esclarecido se haveria o repasse integral desses
supostos índices de reajustes ao consumidor final, no caso específico, para a Prefeitura
de Araripina; observe-se que a análise do preço médio de revenda pesquisados pela
Agência Nacional do Petróleo – ANP, para o município de Araripina/PE, demonstra
períodos de quedas nos preços de mercado do combustível na região e, nessa hipótese,
não há qualquer manifestação da empresa contratada ou da Prefeitura no sentido de
alterar os contratos para baixo, a saber:
Gráfico 1 – Preços Médios de Revenda em R$, pesquisados pela ANP no município de
Araripina/PE, no exercício 2017.
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Fonte: Gráfico elaborado pela CGU, a partir de dados obtidos no site da ANP em consulta realizada em
28.08.2019.

Gráfico 2 – Preços Médios de Revenda em R$, pesquisados pela ANP no município de
Araripina/PE, no exercício 2018.
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Fonte: Gráfico elaborado pela CGU, a partir de dados obtidos no site da ANP em consulta realizada em
28.08.2019.

d) de forma sistemática, os Termos de Apostilamento padecem da juntada aos autos dos
respectivos requerimentos da empresa contratada, em face da suposta necessidade de
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reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; em nenhum caso, constam tais pedidos,
que são, entretanto, citados no bojo dos referidos termos como motivação para as
alterações; observe-se que os gráficos acima, com as variações dos preços médios de
revenda coletados pela ANP no município de Araripina/PE, não demonstram bruscas
alterações de preços a ensejar esse tipo de reequilíbrio contratual; na verdade, o que se
observa, nos períodos dos seis termos de apostilamento é que os novos valores para os
preços unitários estão acima da média de mercado, alguns com variações pequenas e
outros com variações maiores, conforme comparativo a seguir:
Tabela 9 – Análise de preços unitários do contrato original do PP nº 3/2017 –
Educação.
Preço Original - R$
(em 18.04.2017)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 16.04.2017 a 22.04.2017)

Diferença %

Diesel Comum

3,05

2,973

2,6%

Gasolina Comum

4,01

3,978

0,8%

Diesel S-10

3,07

2,980

3,0%

Combustível

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Tabela 10 – Análise de preços unitários do 1º Termo de Apostilamento do PP nº
3/2017 – Educação.
Combustível
Diesel Comum
Gasolina Comum
Diesel S-10

1º T. Apost. - R$
(em 02.05.2017)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 30.04.2017 a 06.05.2017)

Diferença %

3,13

2,992

4,6%

-

-

-

3,15

2,999

5,0%

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Tabela 11 – Análise de preços unitários do 2º Termo de Apostilamento do PP nº
3/2017 – Educação.
Combustível
Diesel Comum
Gasolina Comum
Diesel S-10

2º T. Apost. - R$
(em 01.09.2017)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 27.08.2017 a 02.09.2017)

Diferença %

-

-

-

4,15*

4,192

-1,0%

-

-

-

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.
(*) Esse preço unitário foi alterado novamente na mesma data pelo 3º Termo de Apostilamento.

Tabela 12 – Análise de preços unitários do 3º Termo de Apostilamento do PP nº
3/2017 – Educação.
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3º T. Apost. - R$
(em 01.09.2017)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 27.08.2017 a 02.09.2017)

Diferença %

Diesel Comum

3,35

3,058

9,5%

Gasolina Comum

4,30

4,192

2,6%

Diesel S-10

3,36

3,076

9,2%

Combustível

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Tabela 13 – Análise de preços unitários do 4º Termo de Apostilamento do PP nº
3/2017 – Educação.
Combustível

4º T. Apost. - R$
(em 15.02.2018)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 11.02.2018 a 17.02.2018)

Diferença %

Diesel Comum

3,50

3,416

2,5%

Gasolina Comum

4,52

4,493

0,6%

Diesel S-10

3,60*

3,425

5,1%

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.
(*) Preço Diesel-S10 nas NFs a partir de fevereiro/2018, sem constar do 4º Termo de Apostilamento.

Tabela 14 – Análise de preços unitários do 5º Termo de Apostilamento do PP nº
3/2017 – Educação.
5º T. Apost. - R$
(em 02.04.2018)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 01.04.2018 a 07.04.2018)

Diferença %

Diesel Comum

3,60

3,410

5,6%

Gasolina Comum

4,65

4,479

3,8%

-

-

-

Combustível

Diesel S-10

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Tabela 15 – Análise de preços unitários do 6º Termo de Apostilamento do PP nº
3/2017 – Educação.
Combustível
Diesel Comum
Gasolina Comum
Diesel S-10

6º T. Apost. - R$
(em 05.06.2018)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 03.06.2018 a 09.06.2018)

Diferença %

-

-

-

4,88

4,874

0,12%

-

-

-

Fonte: Pregão Presencial nº 3/2017 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Sobre as diferenças de preços acima apontadas, deve-se registrar ainda que o 2º e o 3º
Termos de Apostilamento foram celebrados no mesmo dia (01.09.2017), ou seja, o
preço da gasolina foi alterado duas vezes no mesmo dia. Dessa forma, no 2º Termo
Aditivo, a diferença aparentou ser favorável ao município, mas, na verdade, o valor foi
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novamente modificado no mesmo dia de R$ 4,15 para R$ 4,30, apresentando-se,
portanto, também acima dos preços de mercado, conforme se observa na tabela
respectiva acima.
Em relação ao 4º Termo de Apostilamento, deve-se ressaltar que não consta do bojo do
referido documento a alteração do combustível Diesel S-10, entretanto, nas notas ficais
faturadas, a partir de fevereiro/2018, o valor foi reajustado para R$ 3,60, sem
instrumento legal respaldando a referida alteração.
e) também de forma sistemática, a Procuradoria Jurídica do município não foi instada a
se pronunciar nos autos do processo, de forma que os termos de apostilamento foram
celebrados sem sua avaliação; neste particular, deve-se registrar que o formato de
termo de apostilamento para alterações de preços, previsto no art. 65, parágrafo 8º, da
Lei nº 8.666/93, não se adequa à situação em questão, haja vista que se trata de
alterações no valor contratual decorrente de pedidos de suposta necessidade de
reequilíbrio econômico-financeiro, que precisariam de avaliação jurídica sobre a
procedência dos pedidos, pois não se referem a simples reajuste de preços, inclusive,
pelo fato do contrato ter sido firmado com valor fixo e irreajustável, conforme sua
cláusula segunda.

7. Falhas na contratação de combustíveis, celebrada pela
Secretaria de Educação do município de Araripina/PE, no âmbito
do Pregão Presencial nº 13/2018: fragilidades na pesquisa de
preços realizada, preços acima da média de mercado;
sobreposição de vigências com a contratação similar do exercício
2017, início da vigência do contrato em data anterior à vigência
da Ata de Registro de Preços e celebração de Termo Aditivo de
prazo sem consulta à Procuradoria Jurídica.
No que se refere especificamente ao pregão presencial nº 13/2018 da Secretaria de
Educação, realizado para contratação de combustíveis e lubrificantes, foram verificadas
falhas específicas, conforme detalhamento a seguir:
a) a pesquisa de preços realizada pela Secretaria de Educação, para formação de preços
do edital, não utilizou como referência as informações coletadas de forma sistemática
pela ANP; diferentemente da contratação realizada no PP nº 3/2017, as consultas foram
realizadas na própria empresa anteriormente contratada pelo município (Juvenal
Ângelo & Cia Ltda, CNPJ nº 04.965.564/0003-81) e com contrato ainda em vigor na data
da pesquisa (24.08.2018), e em apenas mais dos postos (Posto de Combustível Gomes
Ltda EPP, CNPJ nº 20.554.816/0001-74, e Félix Combustíveis Araripina Ltda, CNPJ nº
09.266.633/0001-10); neste particular, deve-se ressaltar que o município de
Araripina/PE possui cerca de 35 postos em operação, conforme consulta realizada no
sítio da ANP na internet em 07.08.2019; dessa forma, ficam evidentes as fragilidades das
pesquisas realizadas, diante das opções existentes na região, que poderiam de fato
espelhar os preços de mercado para o certame; sobre este último aspecto, observou-se,
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com base em consulta aos preços coletados pela ANP para região, que o edital foi
estabelecido com preços unitários acima da média de mercado para os itens Diesel e
Diesel S-10, seguindo a contratação o mesmo padrão, conforme tabelas a seguir:
Tabela 16 – Análise de preços unitários do Edital do PP nº 13/2018 – Educação.
Preço Edital- R$
(em 05.09.2018)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 02.09.2018 a 08.09.2018)

Diferença %

Diesel Comum

3,86

3,440

12,2%

Gasolina Comum

4,88

4,831

1,0%

Combustível

Diesel S-10
3,92
3,461
13,3%
Fonte: Pregão Presencial nº 13/2018 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Tabela 17 – Análise de preços unitários do Contrato Original do PP nº 13/2018 –
Educação.
Preço Contrato
Original - R$
(em 26.09.2018)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 23.09.2018 a 29.09.2018)

Diferença %

Diesel Comum

3,86

3,660

5,5%

Gasolina Comum

4,88

4,924

-0,9%

Combustível

Diesel S-10
3,92
3,765
4,1%
Fonte: Pregão Presencial nº 13/2018 – Educação e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Não foi realizada a comparação de preços do fluído Arla-32 também objeto do contrato
em questão.
b) Comparando o termo aditivo de prazo do PP nº 3/2017 com a vigência original do
contrato oriundo do PP nº 13/2018 observou-se sobreposições de vigências, não ficando
claro qual o contrato prevaleceu na Secretaria de Educação no período coincidente de
24.09.2018 a 31.12.2018, considerando que os preços do pregão de 2018 são maiores
do que os preços dos últimos termos de apostilamento do pregão de 2017, conforme
resumo abaixo:
Quadro 2 – Comparação de vigência dos processos de aquisição de combustíveis
realizados pela Secretaria de Educação nos exercícios 2017 e 2018.
Processo

Vigência Original

Aditivo de Prazo

PP 3/2017

18.04.2017 a 31.12.2017

02.01.2018 a 31.12.2018

PP 13/2018

24.09.2018 a 31.12.2018

02.01.2019 a 31.12.2019

Fonte: Pregões Presenciais nº 3/2017 e 13/2018, realizados pela Secretaria de Educação.

Tabela 18 – Comparativo de preços do PP 3/2017 e alterações em relação ao PP
13/2018.
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Combustível

Preços Consolidados após 4º, 5º e
6º T. Apost. do PP 3/2017 - R$
(em 15.02.2018, 02.04.2018 e
05.06.2018, respectivamente)

Preços PP 13/2018

Diferença %

Diesel Comum

3,60

3,860

7,2%

Gasolina Comum

4,88

4,880

0,0%

Diesel S-10
3,60
3,920
Fonte: Pregões Presenciais nº 3/2017 e 13/2018, realizados pela Secretaria de Educação.

8,9%

c) ata de registro de preços relativa ao PP nº13/2018 foi assinada em 26.09.2018, com
vigência de doze meses contados de sua assinatura; entretanto, no contrato assinado
em 26.09.2018, na cláusula terceira, consta a vigência a partir de 24.09.2018, portanto,
anterior à vigência da ata de registro de preços citada.
d) a Secretaria de Educação celebrou aditivo de prazo em 02.01.02019, após o fim da
vigência do contrato do PP nº 13/2018 (24.09.2018 a 31.12.2018), sem, entretanto,
encaminhar o processo para Procuradoria Jurídica do Município; não consta dos autos
manifestação do referido órgão a respeito do aditivo em questão e sobre a sua
pertinência, considerando-se, inclusive, que já havia expirado a vigência da contratação
original.

8. Fragilidades nos controles dos abastecimentos.
Os processos licitatórios para aquisição de combustíveis e lubrificantes no município de
Araripina utilizaram como critério de julgamento o menor preço por item, conforme já
consignado neste relatório.
No caso da Secretaria de Educação, a contratação de 2017 foi objeto de seis
apostilamentos de preços, em função de supostos aumentos dos preços nos
combustíveis pela Petrobras, com prorrogação de vigência até o exercício seguinte. No
segundo semestre de 2018, a referida Secretaria de Educação realizou novo certame
mantendo o critério de julgamento citado.
Esse critério de contratação, considerando que ao longo de pouco mais de dois anos
(janeiro/2017 a maio/2019) foram realizadas cerca de nove licitações com esse objeto
pela Prefeitura de Araripina/PE, impõe um nível de acompanhamento e controle
incompatíveis com a estrutura verificada no município de Araripina/PE.
Observou-se anteriormente que não existe uma uniformidade nas contratações e
aditamentos dos contratos, de forma que coexistem contratos com vigências comuns,
mas com preços unitários distintos.
Por outro lado, verificou-se que os formulários de solicitação de abastecimento
utilizados pelas diversas secretarias municipais padecem de um maior controle, já que
são preenchidos de forma manual, inclusive, em várias oportunidades, sem a
observância de todos os campos, a exemplo da assinatura do frentista e da informação
da quilometragem do veículo.
34

Os cupons fiscais de abastecimento gerados pelo posto contratado não identificam o
condutor, a quilometragem e a placa de cada veículo, sendo a conferência limitada
apenas ao próprio formulário de Requisição da Prefeitura, não existindo sistema
informatizado para controle desses abastecimentos e para gerenciamento da frota
utilizada pelo município.
Corroborando as questões de fragilidades nos controles do município, a equipe da CGU
encontrou, na cópia digitalizada de um dos processos da Sede (PP nº 1/2017-Sede,
Processo nº 4/2017-Sede), anexada ao final do processo, mas sem numeração das
folhas, uma minuta de um Programa de Auditoria realizado pela Controladoria Geral do
Município de Araripina/PE. Nessa minuta, que não está assinada, mas consta com datas
de aplicação de procedimentos entre 25.06.2018 e 27.06.2018, verificou-se que o
trabalho da Controladoria diz respeito à “data-base” 31.12.2017 e apresentou alguns
“comentários”, cujos principais trechos estão a seguir transcritos:
Quadro 3 – Transcrição dos Comentários realizados pela Controladoria Geral do
Município de Araripina/PE na minuta de Programa de Auditoria, anexada ao PP nº
1/2017-Sede (Processo nº 4/2017-Sede).
“Procedimentos de Auditoria”
“1. De posse da documentação selecionada no item II-3.1 do
Programa de Legalidade/Finalidade Pública/Contabilidade
das Despesas, solicite oficialmente a relação de veículos da
Entidade, [...], elabore um papel de trabalho relacionando
tais despesas, de forma a evidenciar os testes a seguir:
a) Verifique se houve despesas com combustível, sem a
instauração do devido certame licitatório [...].

2. Quanto ao sistema de controle para as despesas com
combustível, verifique:
a) Se há utilização de demonstrativo diário e mensal de
combustível. Caso não exista tal demonstrativo, solicitar
oficialmente ao representante legal da Entidade que seja
utilizado tal demonstrativo [...].
b) Se as despesas com combustível indicam o número da
placa do veículo abastecido na respectiva nota fiscal.
c) Se há utilização de formulário específico para a compra do
combustível, como preceituam as decisões T. C. 789/93 e
1072/93. Em caso negativo, solicitar oficialmente ao
representante legal da Entidade que seja adotado tal
procedimento.

3. Caso a Entidade possua mapas de controle de
abastecimento diário (por veículo), solicite oficialmente os
mesmos, bem como as requisições de fornecimento de
combustíveis. Selecione um mês e juntamente com a relação
de veículos fornecida verifique: [...]
b) Se as requisições contêm informações sobre: data de
fornecimento, tipo do veículo, placa do veículo, quantidade,
valor, tipo do combustível, quilometragem do veículo na
ocasião do abastecimento, assinatura do responsável pelo

“Comentários”

“Processo Licitatório N° 004/2017,
sendo que o item ‘Óleo Diesel B 500’
não consta na tabela de itens a serem
fornecidos.”

“Não há a utilização de Demonstrativo
Diário e Mensal de Combustível”

“Não há referência”
“Há apenas um bloco de autorização,
fornecido por meio de número
sequencial, contendo os campos:
nome; data; placa n°; km; qtde litros;
valor total; carimbo e assinatura do
chefe de gabinete. Porém alguns
desses itens não são preenchidos de
forma correta.”
“Não há mapa de controle de
abastecimento diário. Há apenas as
requisições de fornecimento de
combustíveis.”
“As requisições não contêm: tipo de
veículo; não é preenchido o número da
placa do veículo e a quilometragem do
veículo na ocasião do abastecimento;
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“Procedimentos de Auditoria”
setor de transporte, assinatura do motorista por ocasião do
abastecimento, assinatura do funcionário do posto
abastecedor.

“Comentários”
não há assinatura do responsável pelo
setor de transporte; não há assinatura
do motorista por ocasião do
abastecimento; não há assinatura do
funcionário do posto abastecedor.”
“Não há”

c) Se nos mapas de controle de abastecimento estão
registradas todas as requisições utilizadas e as notas de
abastecimentos efetuadas através de suprimento individual
(quando em viagens). [...]
e) Confira as quantidades e valores das requisições com os “Não há informações suficientes para
mapas de controle de abastecimento diário da Entidade (por executar essa atividade.”
veículo), e cruze os valores constantes nestes mapas com o
mapa-resumo de abastecimento mensal. Confira ainda o
valor total do mapa-resumo de abastecimento mensal com
o valor total pago, conforme nota de liquidação da despesa
e Razão contábil.
f) Havendo diferença, averiguar as razões com base nos “Não há informações suficientes para
mapas de controle de abastecimento diário (por veículo), executar essa atividade.”
calcular o consumo médio, relacionando quilômetro/litro,
atentando para as possíveis divergências entre o consumo
médio e consumo máximo de acordo com o manual do
veículo, caso em que dever-se-á investigar, evidenciando nos
papéis de trabalho para os comentários cabíveis no Relatório
de Auditoria.
4. Confronte a relação de veículos da Entidade com as notas “São abastecidos diversos veículos; foi
de empenho, acompanhada das respectivas notas fiscais, consumido Diesel 5500 sendo que este
verificando se os tipos de combustíveis consumidos pela não costa como um dos itens licitados.”
Entidade correspondem àqueles que deveriam abastecer os
veículos de sua propriedade. [...]”
Fonte: Minuta de Programa de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Araripina/PE, sem
assinatura, encontrada anexada no final do PP nº 1/2017-Sede, sem numeração de folhas.

Os testes acima, indicados pela Controladoria Geral do Município, apenas confirmam as
fragilidades de controle pontuadas pela fiscalização da CGU.
Analisando especificamente a documentação de controle encaminhada pela Secretaria
de Educação, verificou-se que em 04.09.2018 foi assinada a Instrução Normativa CGM
nº 01/2018, da lavra da Controladora Geral do Município, que disciplinou o controle de
combustíveis e lubrificantes no município. No referido ato, foram aprovados alguns
modelos de documentos, dentre eles: o formulário de Requisição de Combustível, o
Diário de Bordo e o Mapa de Controle de Abastecimento Mensal.
Apesar de ter sido solicitada toda documentação de controle no período de 01.01.2017
a 31.05.2019, a Secretaria de Educação, para os documentos citados, encaminhou
inicialmente apenas um formulário de Requisição em branco e os Mapas de Controle de
2018 e 2019, não apresentando os diários de bordos dos veículos abastecidos.
Posteriormente, ao se solicitar a documentação de controle para o período de campo
da fiscalização da CGU, a Secretaria encaminhou algumas Requisições, com as falhas de
preenchimento já apontadas, com a ausência do preenchimento da quilometragem
inicial dos veículos, sem a assinatura dos frentistas e alguns com rasuras.

36

Sobre o preenchimento das citadas Requisições de abastecimento, observou-se que elas
não são preenchidas na sua totalidade pelo responsável pelo controle desse contrato,
haja vista as evidentes diferenças nas grafias dos documentos e a assinatura da pessoa
responsável. Ademais, na execução dos abastecimentos, o responsável pela autorização
deveria acompanhar in loco o abastecimento, tendo em vista que se faz necessário
preencher o campo quantidade no formulário em questão. Não há como saber de forma
antecipada e precisa a quantidade que cada veículo comportará em cada
abastecimento, haja vista que os tanques não estão totalmente vazios. As diferenças de
grafias nos preenchimentos das Requisições indicam que esses campos são preenchidos
por pessoas distintas, não necessariamente pela responsável designada para controlar
o contrato, sendo esse um risco para Administração, já que podem ser autorizados, por
hipótese, quantitativos excessivos, passíveis de desvios para outra finalidade, diante da
fragilidade desses controles.
Analisando os documentos de despesas da referida Secretaria de Educação, para os
exercícios 2018 e 2019, verificou-se a anexação de alguns cupons fiscais de
abastecimento, junto às notas fiscais e aos empenhos. Confrontando os referidos
cupons com as orientações do art. 14 da Instrução Normativa CGM nº 01/2018,
verificou-se que os cupons não possuem: número da placa do veículo abastecido, a
quilometragem na ocasião do abastecimento, o nome do condutor e o nº do CPF do
condutor.
Ainda no tocante à fiscalização contratual, apesar de ter sido nomeada uma servidora
para realizar o controle e o monitoramento dos gastos com combustíveis na Secretaria
de Educação, não foram apresentados qualquer ato que comprove a realização de
fiscalizações efetivas na execução desses contratos, tendo a referida Secretaria se
limitado a apresentar os mapas de abastecimentos mensais de 2018 e 2019 e,
posteriormente, a relação dos veículos. Destaque-se que a já citada Instrução Normativa
CGM nº 01/2018, no seu artigo 17, prevê, ao final de cada bimestre, que o responsável
pelo controle de combustíveis e lubrificantes some os gastos realizados por veículo, de
forma a identificar excessos de dispêndios, bem como suas causas, providenciando as
devidas correções. Na documentação de controle da Secretaria de Educação,
apresentada à equipe de fiscalização da CGU, não consta nenhum relatório com esse
tipo de abordagem.
Diante do exposto, ficam configuradas fragilidades nos controles dos abastecimentos de
combustíveis e lubrificantes, realizados pelo município de Araripina/PE, no período de
2017 a 2019, que potencializam o risco de desvio de finalidade na execução dessas
contratações.

9. Inadequação do critério de julgamento dos processos
licitatórios para contratação de combustíveis e lubrificantes,
gerando contratações antieconômicas.
Além das fragilidades nos controles, o formato de contratação escolhido pelo município
de Araripina/PE para aquisição de combustíveis e lubrificantes gerou contratações
antieconômicas para a Administração.
37

Durante a semana de campo da presente fiscalização, comparou-se os preços de
mercado na região com os preços vigentes nas contratações da Prefeitura, naquele
momento. Foram visitados catorze postos em 08.08.2019, durante a semana de campo
da presente fiscalização (06.08.2019 a 09.08.2019), inclusive os dois postos com
contratos em vigor com a Prefeitura de Araripina/PE (Juvenal Ângelo & Cia Ltda, CNPJ
04.965.564/0003-81, e Posto de Combustíveis Zuilton Eireli, CNPJ nº 16.740.872/000207), tendo sido verificado que os preços dos contratos, atualmente em vigor, estão
acima dos preços médios de mercado verificados pela CGU. Como ilustração, foram
comparados os preços contidos nos documentos de controle para faturamento dos
abastecimentos realizados na referida semana em duas Secretarias (Educação e Saúde),
com os preços médios encontrados pela CGU na região. A situação fica resumida da
seguinte forma:
Tabela 19 – Comparativo de preços coletados pela CGU em 08.08.2019 x Preços de
combustíveis em vigor na Secretaria de Educação.
Preço na documentação de
controle para faturamento Diferença
(semana de 06.08.2019 a
%
09.08.2019)

Combustível

Preço CGU

Preço em vigor na
Secretaria de
Educação - contrato

Diesel Comum

3,416

3,860

3,860

13,00%

Gasolina Comum

4,694

4,880

4,880

3,96%

Diesel S-10

3,487

3,920

3,920

12,42%

Fonte: Pesquisa de preços da CGU realizada em 08.08.2019, documentos de controle para faturamento
dos abastecimentos realizados na semana de 06.08.2019 a 09.08.2019 das áreas de Educação e Saúde, PP
nº 13/2018-Educação e PP nº 8/2018-Saúde.

Tabela 20 – Comparativo de preços coletados pela CGU em 08.08.2019 x Preços de
combustíveis em vigor na Secretaria de Saúde.

Diesel Comum

3,416

Preço em vigor na
Secretaria de Saúde contrato (não consta
aditivos no processo)
-

Gasolina Comum

4,694

4,860

4,990

6,31%

Diesel S-10

3,487

3,530

3,760

7,83%

Combustível

Preço CGU

Preço na documentação de
controle para faturamento Diferença
(semana de 06.08.2019 a
%
09.08.2019)
-

Fonte: Pesquisa de preços da CGU realizada em 08.08.2019, documentos de controle para faturamento
dos abastecimentos realizados na semana de 06.08.2019 a 09.08.2019 das áreas de Educação e Saúde, PP
nº 13/2018-Educação e PP nº 8/2018-Saúde.

Deve-se registrar que na Secretaria de Saúde estão sendo faturados preços unitários que
não constam do PP nº 8/2018, uma vez que não existe qualquer tipo de aditivo nos autos
do referido processo.
Comparando os preços encontrados pela CGU em 08.08.2019 nas empresas contratadas
pelas Secretarias de Educação e Saúde, com os preços contidos nos documentos de
controle para faturamento da semana de 06.08.2019 a 09.08.2019, surgem as seguintes
diferenças nos preços unitários:
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Tabela 21 – Diferença de preços entre os preços faturados nas Secretarias de Educação
e na Secretaria de Saúde na semana de 06.08.2019 a 09.08.2019 e os preços
encontrados pela CGU no dia 08.08.2019 na empresa contratada.
Preços
Preços
faturados
faturados pela
Preço Preço - Posto
pela empresa empresa Posto
Juvenal
de
Juvenal
de
Ângelo, Combustíveis
Ângelo para Combustíveis
verificado
Zuilton,
Combustível
Sec. de
Zuilton para
pela CGU
verificado
Educação na Sec. de Saúde
em
pela CGU em
semana de
na semana de
08.08.2019 08.08.2019
06.08.2019 a 06.08.2019 a
(R$)
(R$)
09.08.2019
09.08.2019
(R$)
(R$)
Diesel
3,860
3,399
Comum
Gasolina
4,880
4,990
4,800
4,59
Comum
Diesel S-10
3,920
3,760
3,359
3,349

Diferença %
Diferença %
entre Preço
entre Preço
Posto de
Juvenal
Combustíveis
Ângelo em
Zuilton em
08.08.2019 x
08.08.2019 x
Preços
Preços
faturados
faturados
para Sec. de
para Sec. de
Educação
Saúde
13,56%

-

1,67%

8,71%

16,70%

12,27%

Fonte: Pesquisa de preços da CGU realizada em 08.08.2019 e documentos de controle para faturamento
dos abastecimentos realizados na semana de 06.08.2019 a 09.08.2019 das áreas de Educação e Saúde.

Do acima exposto, verifica-se que as contratações em vigor são antieconômicas e não
espelham a realidade local dos preços dos combustíveis. Os preços verificados em
campo no dia 08.08.2019 pela equipe da CGU nas empresas contratadas são mais
baratos que os preços faturados para o Poder Público Municipal no mesmo período. Ou
seja, para a Prefeitura não é vendido o preço em bomba que é ofertado para o
consumidor privado, pelo contrário, é ofertado um preço acima da média de mercado,
conforme comparativo anterior, a partir do levantamento de preços em catorze postos
da região, inclusive, nas empresas contratadas. Essa situação fica evidenciada nos
próprios documentos utilizados para controle do faturamento dos abastecimentos
realizados (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final,
denominado de cupom fiscal pela Prefeitura), que demonstram preços diferentes dos
preços unitários verificados nas bombas pela CGU. A seguir tem-se a reprodução de
exemplos desses cupons fiscais, relativos a abastecimentos realizados pelas referidas
Secretarias em 08.08.2019, na empresa Juvenal Ângelo (Secretaria de Educação) e no
Posto de Combustíveis Zuilton (Secretaria de Saúde):
Figura 7 – Cupom fiscal de abastecimento de diesel comum, realizado em 08.08.2019,
pelo contrato da Secretaria de Educação.
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Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Secretaria de Educação (semana de
06.08.2019 a 09.08.2019).

Figura 8 – Cupom fiscal de abastecimento de gasolina comum, realizado em
08.08.2019, pelo contrato da Secretaria de Saúde.

Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Secretaria de Saúde (semana de
06.08.2019 a 09.08.2019).

Deve-se registrar que existem diferentes preços também nos contratos de
abastecimento das outras unidades da Prefeitura, a exemplo da própria Sede e da
Secretaria de Desenvolvimento social, cujas contratações não estão no escopo desta
fiscalização, mas a documentação correlata foi utilizada para efeito de comparação e
demonstração do padrão do comportamento desse tipo de contratação no município,
conforme se observa dos exemplos abaixo:
Figura 9 – Cupom fiscal de abastecimento de diesel S-10, realizado em 08.08.2019,
pelo contrato da Sede da Prefeitura.
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Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Sede da Prefeitura (semana de
06.08.2019 a 09.08.2019).

Figura 10 – Cupom fiscal de abastecimento de gasolina comum, realizado em
07.08.2019, pelo contrato da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Secretaria de Desenvolvimento Social
(semana de 06.08.2019 a 09.08.2019).

Por fim, a equipe de fiscalização da CGU também verificou que as filiais da empresa
Juvenal Ângelo & Cia Ltda, dentro do próprio município de Araripina/PE, praticam preços
distintos, mas a filial contratada comparece perante a Administração Municipal, nas
licitações e durante a execução contratual, com os preços unitários mais altos. A seguir,
tem-se um resumo da situação encontrada na inspeção realizada em 08.08.2019 pela
equipe da CGU:
Tabela 22 – Comparativo de Preços entre as filiais da empresa Juvenal Ângelo & Cia em
08.08.2019.
Combustível

Preço - Juvenal Ângelo &
Cia Ltda - Posto Shell
(04.965.564/0003-81) –
Empresa Contratada – R$

Preço - Juvenal Ângelo &
Cia Ltda – Posto Shell Alto
da Boa Vista
(04.965.564/0005-43) – R$

Diferença % entre
Postos Filiais da
Rede Juvenal

Diesel Comum

3,399

3,450

1,50%
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Combustível

Preço - Juvenal Ângelo &
Cia Ltda - Posto Shell
(04.965.564/0003-81) –
Empresa Contratada – R$

Preço - Juvenal Ângelo &
Cia Ltda – Posto Shell Alto
da Boa Vista
(04.965.564/0005-43) – R$

Diferença % entre
Postos Filiais da
Rede Juvenal

Gasolina Comum

4,800

4,800

0,00%

Diesel S-10
3,359
3,750
11,64%
Fonte: Pesquisa de preços realizada pela equipe da CGU em 08.08.2019, no município de Araripina/PE.

Considerando que segundo a ANP, o município de Araripina dispõe de cerca de 35 postos
em operação, uma das opções possivelmente viável seria a contratação pelo critério da
maior taxa de desconto por item, ao invés do menor preço por item. Dessa forma,
independentemente da possível oscilação de mercado dos preços dos combustíveis,
estaria assegurada a maior taxa de desconto para cada item licitado sobre o preço
contido na bomba de abastecimento, exigindo-se ainda a disponibilização de sistema
informatizado para gerenciamento de frota, com a utilização de senhas pessoais e
intransferíveis para cada condutor, além de outros mecanismos de monitoramento,
evitando-se as fragilidades de controles anteriormente citados.
A opção adotada pela Prefeitura, além de não possibilitar o devido acompanhamento,
gera uma demanda indevida, mas contínua, por alteração dos preços dos combustíveis,
que a própria Prefeitura não demonstra condições administrativas de acompanhar. Por
outro lado, conforme já consignado neste relatório, os preços praticados nas diversas
unidades além antieconômicos (acima da média de mercado) são diferentes, gerando
situações de pagamento com preços diferentes para um mesmo produto em um mesmo
período.
Diante da análise acima, fica evidenciada a adoção de critérios de julgamento
inadequados nos processos licitatórios analisados, gerando contratações
antieconômicas para a edilidade para aquisição de combustíveis e lubrificantes, no
período de 2017 a 2019.

10. Ausência de competição nos pregões presenciais para
aquisição de combustíveis e lubrificantes, realizados entre 2017
e 2019. Indícios de simulação de pesquisas de preços e de
direcionamento dos resultados dos certames.
Dos nove processos de licitação para aquisição de combustíveis e lubrificantes
realizados pelo município de Araripina, entre 2017 e 2019, oito foram vencidos pela
empresa Juvenal Ângelo & Cia Ltda, CNPJ 04.965.564/0003-81. Em nenhum desses
certames apareceu mais de um proponente, apenas a empresa vencedora apresentou
proposta e não houve qualquer desconto em relação ao preço estipulado no edital.
Observe-se que no único pregão presencial não vencido pela empresa acima citada (PP
nº 8/2018-Saúde), a empresa vencedora fica situada a mais de 10 km da sede do
município (Posto de Combustíveis Zuilton Eireli, CNPJ nº 16.740.872/0002-07), sendo
também a única empresa a apresentar proposta de preços, devendo-se, entretanto,
registrar que, na ata de julgamento desse certame, o procurador da empresa Juvenal
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Ângelo & Cia Ltda, inscrito no CPF sob o nº ***614.783-**, que atuou em todos os oito
processos vencidos por ela, aparece assinando o referido documento como “ouvinte”,
não apresentando qualquer proposta na referida licitação.
Portanto, pode-se concluir que nos nove processos para aquisição de combustíveis e
lubrificantes realizados pelo município de Araripina/PE, no período em questão, não
houve qualquer tipo de competição. Como consequência, em nenhum dos processos
houve desconto sobre o valor do preço unitário dos combustíveis previstos nos editais
desses diversos processos, nem houve qualquer tipo de aceitação de negociação
durante as sessões de julgamento respectivas.
Por outro lado, em relação aos processos citados, a formação de preços dos editais
oscilava entre pesquisa na ANP e/ou pesquisas em três empresas da região; para o caso
de processos que utilizaram pesquisas em empresas, observou-se que das três empresas
consultadas uma era sempre a empresa predominantemente vencedora dos certames
no município (Juvenal Ângelo & Cia Ltda). Além disso, não existia uma ampliação das
empresas pesquisadas, pelo contrário, existiam inclusive repetições, conforme resumo
abaixo:
Quadro 4 – Resumo das pesquisas de preços realizadas nos processos de aquisição de
combustíveis e lubrificantes, entre 2017 e 2019.
Objetos pesquisados nos Processos Licitatórios de combustíveis e lubrificantes
Pesquisas

CNPJ

ANP

-

Juvenal
Ângelo &
Cia Ltda
Arilson
Ferreira da
Silva - ME
Neandro
Coelho
Modesto
Posto
Chapada
do Araripe
Com. Var.
de
Combustível Ltda
E. M.
Sobrinho
Lubrificantes ME

17/2018
3/2017
3/2017
1/2017
18/2017
4/2017
14/2017
8/2018
10/2018
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
13/2018)
3/2017) - 3/2017) - 1/2017) - 18/2017) 1/2017) - 11/2018) 8/2018) 8/2018) SDS
Educação
Saúde
- Saúde
Sede
- Sede
SDS
Saúde
Educação
Combustível

Combustível

04.965.564
/0003-81

-

Lubrificante

11.343.036
/0001-94

-

11.188.227
/0002-00

Combustível

Combustível

Combustível

-

-

-

-

-

-

Lubrificante

Combustível e
lubrificante

Combustível

Combustível e
lubrificante

Combustível

Lubrificante

-

-

-

-

-

-

-

-

Lubrificante

-

-

-

-

Combustível

-

-

13.161.251
/0001-08

-

-

-

-

Lubrificante

-

-

-

-

08.955.070
/0001-05

-

-

-

-

Lubrificante

-

-

-

-
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Objetos pesquisados nos Processos Licitatórios de combustíveis e lubrificantes
Pesquisas

Posto de
Combustíveis
Gomes
Ltda - EPP
Félix
Combustíveis
Araripina
Ltda
Francisco
Antonio de
Souza
Magalhães
Eirelli - EPP

Geneildo
de Souza
Batista
EPP

CNPJ

20.554.816
/0001-74

17/2018
3/2017
3/2017
1/2017
18/2017
4/2017
14/2017
8/2018
10/2018
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
13/2018)
3/2017) - 3/2017) - 1/2017) - 18/2017) 1/2017) - 11/2018) 8/2018) 8/2018) SDS
Educação
Saúde
- Saúde
Sede
- Sede
SDS
Saúde
Educação

-

-

-

-

-

Combustível e
lubrificante

-

Combustível e
lubrificante

-

Combustível

Combustível e
lubrificante

-

09.266.633
/0001-10

-

-

-

-

-

Combustível e
lubrificante

24.395.660
/0001-87

-

-

-

-

-

-

-

-

Combustível

11.642.40
8/0001-83

-

-

-

-

-

-

-

-

Combustível

Fonte: Processos licitatórios de aquisição de combustíveis realizados pelo município de Araripina/PE, entre 2017 e
2018.

Deve-se considerar, que, segundo o sítio da ANP na internet, no município de
Araripina/PE existem cerca de 35 postos de combustíveis em operação, não sendo
razoável aceitar pesquisas realizadas em poucas e repetidas empresas, bem como a
ausência de competição no resultado dos certames.
Diante dessas opções de consulta, no mínimo, pelo dever da prudência, o município
deveria ter ampliado as pesquisas de preços em outros postos de combustíveis, inclusive
com visitas simples para confirmação dos preços ofertados na região, haja vista que os
preços ficam expostos em placas e nas bombas, no intuito de realizar uma formação de
preços de editais compatível com o mercado, a exemplo do que fez a equipe da CGU na
semana de campo, quando visitou catorze postos, dentre eles, as duas empresas
contratadas pelo município nos últimos dois anos.
Além disso, em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados do Governo Federal,
verificou-se algumas informações que depõem contra as cotações de preços realizadas,
destacando-se as relações entre empresas, bem como entre elas e pessoas vinculadas
ao Fundo Municipal de Educação, indicando, na prática, a existência de indícios de
simulação desses atos, a saber:
a) O sócio-responsável da empresa Juvenal Angelo & Cia Ltda é sócio responsável da
empresa Posto Chapada do Araripe Com. Var. de Combustível Ltda, utilizada na pesquisa
de preços do PP 1/2017-Sede.
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b) A empresa Posto de Combustíveis Gomes Ltda EPP, no PP 13/2018 da Secretaria de
Educação, atuou como empresa pesquisada, tendo como sócia uma pessoa vinculada ao
Fundo Municipal de Educação do Município de Araripina/PE (CPF nº ***.478.204-**).
c) O contador (CPF nº ***.829.464-**) da empresa V&S Comércio de Artigos
Farmacêuticos Ltda (CNPJ nº 21.772.922/0001-97), empresa que tem como sócioresponsável um dos pregoeiros do município (CPF nº ***.000.314-**) no período
analisado, também é contador da empresa Geneildo de Souza Batista EPP (CNPJ nº
11.642.408/0001-83), empresa utilizada em cotação de preços para o PP nº 8/2018 da
Secretaria de Saúde.
d) As empresas Arilson Ferreira da Silva - ME (CNPJ nº 11.343.036/0001-94) e E. M.
Sobrinho Lubrificantes – ME (CNPJ nº 08.955.070/0001-05), utilizadas para pesquisa de
preços nos PP nº 3/2017-Educação e PP nº 1/2017-Sede, respectivamente, não
aparecem com funcionários na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
e) O responsável pela empresa Neandro Coelho Modesto (CNPJ nº 11.188.227/0002-00)
tem uma irmã (CPF nº ***.104.604-**) vinculada ao Fundo Municipal de Educação do
Município de Araripina/PE; a referida empresa foi utilizada para cotação de preços nos
PP nº 3/2017 da Secretaria de Educação e PP nº 8/2018 da Secretaria de
Desenvolvimento Social.
Deve-se registrar, ainda, que em cada um dos oito processos de aquisição de
combustíveis, vencidos pela empresa Juvenal Angelo & Cia Ltda, consta apenas um
atestado de capacidade técnica fornecido pelo próprio município de Araripina/PE.
Por fim, a empresa contratada Juvenal Angelo & Cia Ltda, além dos oito processos
mencionados na presente fiscalização, também venceu mais dezenove licitações no
município de Araripina/PE, entre Prefeitura e Câmara de Vereadores, totalizando 27
processos licitatórios, no período compreendido entre 2010 e 2018, em que a referida
empresa participou e sagrou-se vencedora, conforme consulta realizada no sítio na
internet do Tome Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco, a saber:
Tabela 23 – Outros processos vencidos pela empresa Juvenal Angelo & Cia Ltda no
município de Araripina/PE.
Unidade Jurisdicionada
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina

Modalidade
Nº/Ano
Pregão Presencial
6/2010
Convite 7/2010
Pregão Presencial
2/2011
Pregão Presencial
1/2011
Pregão Presencial
18/2011
Convite 4/2013

Descrição
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes

Data
Homologação

Total Licitado

08.07.2010

454.749,98

09.08.2010

77.765,00

14.03.2011

824.289,26

13.04.2011

415.680,00

16.11.2011

220.287,50

28.02.2013

55.150,00
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Unidade Jurisdicionada
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina

Modalidade
Nº/Ano
Pregão Presencial
19/2013
Pregão Presencial
1/2014
Pregão Presencial
7/2014
Pregão Presencial
22/2014
Pregão Presencial
1/2015
Pregão Presencial
7/2015
Pregão Presencial
7/2015
Pregão Presencial
5/2015
Pregão Presencial
14/2015
Pregão Presencial
1/2016
Pregão Presencial
10/2016
Pregão Presencial
1/2016
Pregão Presencial
7/2016

Descrição
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes

Data
Homologação

Total Licitado

02.07.2013

351.285,00

06.03.2014

94.800,00

19.05.2014

513.880,00

06.10.2014

532.000,00

02.03.2015

69.400,00

08.04.2015

915.525,00

14.07.2015

445.575,00

02.09.2015

236.000,00

18.12.2015

622.000,00

29.01.2016

82.000,00

28.06.2016

511.950,00

14.07.2016

1.759.560,00

21.07.2016

619.980,00

Total

8.801.876,74

Fonte: Consulta sítio na internet do Tome Contas – TCE/PE, em 02.08.2019.

Diante do exposto, as circunstâncias apresentadas demonstram a ausência permanente
de competição nos certames para aquisição de combustíveis e lubrificantes, como
também indicam a simulação das pesquisas para formação dos preços dos editais e o
direcionamento dos resultados dos pregões presenciais em questão, para uma mesma
empresa.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão
proposta:
a) O município está pagando o piso nacional aos professores efetivos e contratados
temporariamente? Ainda há atrasos nas folhas salariais da gestão municipal?
O município de Araripina/PE, a partir de 2019, iniciou o pagamento do piso salarial
nacional aos professores temporários e estatutários que ainda não o recebiam.
Os salários atrasados, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016
começaram a ser pagos, em 24 parcelas, a partir de janeiro de 2019, após assinatura de
Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público Estadual de
Pernambuco e a prefeitura de Araripina.
b) Os processos de contratação das empresas com os recursos do Fundeb 40 são
regulares?
Os processos examinados não foram realizados de forma regular, necessitando de
adoção de providências por parte do Poder Público.
c) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado, para as
contratações realizadas com o Fundeb 40?
Os processos examinados indicam que os preços contratados não correspondem à
realidade de mercado, beneficiando fornecedores específicos.
d) As movimentações bancárias com recursos do Fundeb 40/60 são regulares e atendem
à legislação?
Foi evidenciado que o município de Araripina/PE não está cumprindo a legislação
vigente no tocante à movimentação bancária dos recursos do Fundeb. Foram
identificadas transferências de valores da conta do Fundeb para outras contas da
prefeitura, transferências eletrônicas, DOC e TED sem identificação do beneficiário e
pagamentos sem identificação do credor.
De forma adicional, foram constatados pagamentos, no total de R$ 2.338.533,85,
relativos a despesas que não podem ser custeadas com recursos do programa, gerando
prejuízo ao Fundeb. Os pagamentos realizados de forma irregular referem-se à
remuneração a servidores lotados em setores e departamentos que não atuam na
educação básica ou cujo local de trabalho não foi informado, retenção de valores para
cumprimento de decisão judicial, inscrição em curso de licitação, publicação de edital
em jornais, compra de gêneros alimentícios e serviços de consultoria em contabilidade.
Houve também pagamentos de tarifas bancárias no valor de R$ 11.921,96 com recursos
do Fundeb que também é proibido pela legislação vigente.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 1
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
[...]
“QUANTO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REALIZADA EM DESACORDO COM O
ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 7.507/2011 E A RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 44/2011.
Alega esta Douta Autoridade que:
a. As contas bancárias que recebem os repasses do FNDE, são as contas específicas
do programa, onde no município de Araripina, estas contas são as do Banco do Brasil
(BB) 14642-0 (até junho de 2018) e 26345-1 (a partir de junho de 2018),
denominadas conta Origem Fundeb. Desta forma, todos os pagamentos com
recursos do Fundeb deveriam ocorrer a partir dessas contas específicas.
No entanto, foi constatado que esses recursos são transferidos para as contas BB 40606 e 4040-1 e dessas para outras contas da prefeitura, de onde são feitos pagamentos
diversos (salários, empréstimos consignados, fornecedores, tributos, etc.).
b. Chama a atenção as transferências realizadas, para a conta bancária 39000-3 no
total de R$ 4.658.958,10, no período analisado;
c. Foi constatado, nos extratos bancários do período entre janeiro de 2017 e maio
de 2019, que houve transferências eletrônicas, DOC, TED e pagamento de título sem
que fosse possível a identificação do beneficiário final e consequentemente a análise
da regularidade desses pagamentos.
Por fim, alega que “as transferências para contas bancárias que não são do Fundeb, bem
como a ausência de identificação dos beneficiários finais dos pagamentos estão
dificultando a fiscalização por parte dos órgãos de controle, a transparência do uso de
recursos públicos, o controle social, o monitoramento e a análise das prestações de
contas, além de contrariar a legislação vigente”.
Douta Autoridade,
temos o seguinte:

em

resposta

aos

questionamentos

acima

transcritos
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No dia 03/05/2018 foi criado a conta corrente nº 26.345-1(Fundeb origem)
em substituição da conta corrente nº 14.642-0 (Fundeb origem) em atendimento a
portaria conjunta nº2, de 15 de janeiro de 2018, Art 2º Parágrafo 1º, em atenção ao
disposto no art. 69, parágrafo 5º, da Lei 9.394 de 1996 c/c Decreto nº 6.253, de 13 de
novembro de 2007.
Assim, quando da mudança do CNPJ 11.040.854/0001-18 da PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARARIPINA-PE para o CNPJ nº 13.161.183/0001-79 DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA-PE, não foi possível continuar com o mesmo
número da conta bancária, segundo orientação da instituição financeira.
Elucidado abaixo:
CONTA ANTERIOR
14.642-0

ESPECÍFICO
Conta Origem (recebimento dos recursos do fundeb)
distribuição para as contas 60% e 40% (fundeb).

CONTA ATUAL
26.345-1

Conta Origem (recebimento dos recursos do fundeb)
distribuição para as contas 60% e 40% (fundeb).

No que se refere a conta corrente nº 39000-3, esta, foi criada com o fim
específico de Reserva do 13º Salario, já cadastrada no CNPJ nº 13.161.183/0001-79 DO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA-PE, e em estrito
atendimento aos ditames da Portaria Conjunta nº2, de 15 de janeiro de 2018, Art 2º
Parágrafo 1º, em atenção ao disposto no art. 69, parágrafo 5º, da Lei 9.394 de 1996 c/c
Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007.
Elucidasse abaixo:
CONTA CORRENTE
39000-3

ESPECÍFICO
Reserva do 13º Salário, para recebimento da reserva das
contas 26.345-1, 4060-6, 4040-1.

Nesse sentido, o montante repassado para esta conta não tem o condão de
desviar finalidade de aplicação do recurso do FUNDEB, mas sim, o de garantir aos
servidores dispostos nas folhas do FUNDEB 60 e do FUNDEB 40 o recebimento dos seus
proventos relativos ao 13º salário.
Ademais, temos que a movimentação financeira das contas 4060-6 e 40401, é feita única e exclusivamente para pagamentos dos salários dos servidores
vinculados para cada uma dessas categorias, como já constata esta própria autoridade,
quando afirma, que “são feitos pagamentos diversos (salários, empréstimos
consignados, fornecedores, tributos, etc.)”.
Por fim, quanto “as transferências eletrônicas, DOC, TED e pagamento de
título sem que fosse possível a identificação do beneficiário final”, temos que tal
identificação não emana de responsabilidade do município, tendo em vista que este
preenche todos os campos necessários para as devidas transações bancárias.
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Neste caso, se há omissões de dados nos extratos bancários emitidos, estas
devem ser de responsabilidade da instituição bancária, que não reúne em seu sistema
bancário dispositivos que demonstrem tal informação. Assim, não há que se
responsabilizar o município em razão de omissões ocasionadas por terceiros.
Assim, há de se constatar que não há irregularidades quanto as
movimentações realizadas pelo município com os recursos do FUNDEB.” (grifo do
autor)
Análise da equipe
A manifestação da Prefeitura de Araripina/PE não esclareceu o porquê de realizar
movimentações para contas bancárias contas 45000-4 e 29000-9, do Santander, 27-0 e
46-6 da Caixa e outras. Para essas contas bancárias, o gestor não apresentou nenhuma
comprovação de que os recursos transferidos para elas foram utilizados para custear
ações e atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica
pública (educação infantil e fundamental, no caso dos municípios).
Para a conta 39000-3, o gestor informou apenas que ela foi criada com o fim específico
de reserva do 13º salário, ou seja, com a finalidade de garantir aos servidores o
recebimento dos proventos relativos ao 13º salário. No entanto, não demonstrou por
meio de comprovantes de pagamentos, saldos, extratos bancários e outras
movimentações, que de fato os recursos transferidos para esta conta estão sendo
reservados ou foram utilizados para a provisão do 13º salário.
Os recursos do Fundeb devem ser movimentados nas suas contas específicas. Essa é a
regra. Qualquer movimentação a partir de outras contas bancárias contrariam a
legislação vigente. Segundo o Art. 4º da Resolução FNDE nº 44/2011, a movimentação
das contas correntes recebedoras dos recursos do Fundeb, devem ocorrer por meio
eletrônico, com a identificação de fornecedores ou prestadores de serviços beneficiários
dos pagamentos realizados. Em Araripina, os recursos estão sendo transferidos para
outras contas da prefeitura e não diretamente para os fornecedores e prestadores de
serviços.
Com relação a transferências sem identificação de titularidade do beneficiário final, a
prefeitura de Araripina/PE apenas informou que a responsabilidade é da instituição
bancária, cujos sistemas bancários não fornecem tais informações.
Entretanto, vimos que não é isso que acontece, pois nos extratos bancários
disponibilizados algumas transferências eletrônicas apresentam a titularidade do
beneficiário final, ou seja, se em algumas é possível identificar o credor, não há que se
falar em limitações do sistema bancário. Além disso, o gestor não apresentou a
comprovação de quais eram os credores dos pagamentos não identificados, listados no
relatório.
As transferências para outras contas da Prefeitura, prejudicam a transparência da
utilização dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino da
educação básica pública e o controle por parte da sociedade e dos órgãos fiscalizadores.
51

Achado n° 2
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO AO PAGAMENTO INDEVIDO DE
RECURSOS DO FUNDEB NO VALOR DE R$ 11.921,96.

TARIFAS

BANCÁRIAS

COM

Alega esta Ilustre Autoridade que foram constatados novos descontos de tarifa bancária
nas contas do FUNDEB, e que mesmo com o encaminhamento por parte do município
do Ofício nº 012/2018-SME-FINANC, solicitando a dispensa da cobrança de tarifas
referentes à TED realizadas nas contas do Fundo Municipal de Educação, até o presente
momento não foram tomadas medidas efetivas quanto a devolução e suspensão de
cobrança de tais valores.
Em razão disso, esta Ilustre Autoridade afirma que os recursos indevidamente pagos
devem ser ressarcidos pelo município ao FUNDEB.
Ora Douta Autoridade Fiscalizadora, conforme documentação já apresentada a esta
Autoridade, o município vem sim tentando encerrar tais descontos indevidos realizados
pela instituição bancária, quanto as suas tarifas.
Tal alegação resta demonstrada com a juntada de Ofício enviado pela Secretaria
Municipal de Educação, solicitando novamente ao Banco mantenedor das contas do
FUNDEB a imediata suspensão da cobrança de tarifas bancárias e a devolução dos
valores indevidamente cobrados.
Além disso, caso as solicitações não sejam devidamente atendidas, o município
ingressará com a devida medida judicial, para reaver tais valores e solicitar via judicial a
imediata suspensão de cobranças destes.
Por fim, temos que o município não pode, nem deveria ser responsabilizado por
atitudes emanadas de omissões de terceiros, inclusive das instituições bancárias,
instituições essas que são indicadas como responsáveis pela administração das contas
do FUNDEB, como bem se depreende no caput do Art. 2º, da Portaria Conjunta FNDE nº
2, de 15 de janeiro de 2018.
Nesse sentido, se há algum responsável pelo ressarcimento de recursos do FUNDEB,
indevidamente pagos para recolhimento de tarifas bancárias, este deve ser a
instituição bancária em que a conta está em vigor.” (grifo do autor)
Análise da equipe
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A Prefeitura de Araripina/PE alega que a responsabilidade de cobranças de taxas de
manutenção das contas é da instituição bancária e que por isso não deve ressarcir o
Fundeb.
A legislação vigente impede que eventuais custos para manutenção e movimentação
das contas correntes do Fundeb recaiam sobre os recursos do Fundo, em face da sua
vinculação exclusiva às ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica.
De fato, as contas bancárias foram abertas em bancos autorizados pela legislação, no
entanto eles não estão cobrando tarifas de manutenção das contas específicas que
recebem recursos do FNDE (c.c. 14642-0-conta específica antiga e c.c. 26345-1 – conta
específica atual), pois seria uma cobrança indevida e de responsabilidade do banco.
Porém, a instituição bancária está cobrando tarifas das contas 4060-6 e 4040-1 que não
são as contas específicas do Fundeb. Essas contas bancárias foram abertas pela
prefeitura para movimentar os recursos do Fundo, como já relatado neste relatório.
Assim, se o banco está cobrando tarifas das contas não específicas do Fundeb, e essa
cobrança é devida, a Prefeitura é quem deve arcar com esses custos já que foi o próprio
município que decidiu abrir e movimentar por conta própria outras contas bancárias e
não utiliza as contas específicas do Fundeb como estabelece a legislação. Caso toda a
movimentação estivesse sendo feita nas contas específicas, a prefeitura não estaria
pagando tarifas bancárias. A única providência tomada pela prefeitura restringe-se ao
Ofício nº 012/2018-SME-FINANC, de 24.05.2019, em que solicita a dispensa da
cobrança. O gestor alega que solicitou “novamente ao Banco mantenedor das contas do
FUNDEB a imediata suspensão da cobrança de tarifas bancárias” (...), no entanto o
documento anexo à manifestação trata-se do mesmo Ofício 012/2018-SME-FINANC, ou
seja, não ficou comprovada nova providência em andamento.
Achado n° 3
Manifestação da unidade examinada – item 3.1
Por meio do Ofício SME nº 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
[...]
“QUANTO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB NÃO
PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO, TOTALIZANDO R$ 16.697.624,44.
Alega esta Douta Autoridade que, após análise das folhas de pagamento
foram identificadas algumas irregularidades quanto ao devido pagamento destas, as
quais enumera nos subitens abaixo:
Pagamento indevido de R$ 698.018,12 a profissionais com recursos do
Fundeb, cuja unidade de lotação não foi informada.
53

Foi constatado por esta Autoridade que os recursos do FUNDEB estão sendo utilizados
para pagamento de remuneração de servidores, cuja unidade de lotação não foi
informada pelo gestor.
Para tanto, apresenta um Tabela com a quantidade de servidores lotados
em locais não informados de janeiro/2017 a maio/2019, cuja remuneração foi custeada
indevidamente com recursos do Fundeb.
Contudo não é isso que se tem atestado, senão vejamos:
Os anexos III e IV da Solicitação de Fiscalização nº 36, enviada por esta
Autoridade, lista a função de cada um dos servidores que estariam sendo remunerados
“indevidamente” com os recursos do FUNDEB.
Quanto aos servidores que estariam recebendo indevidamente do FUNDEB 40, por não
terem identificados os seus locais de trabalho nos anos de 2017, 2018 e 2019, estão
listados:
- Em 2017: Auxiliar de Serviços Gerais, Nutricionista, Vigia, Condutor de Transporte
Escolar, Auxiliar de Creche e Auxiliar de Sala, que totalizam supostos 60 (sessenta)
pagamentos indevidos;
- Em 2018: Zelador, Condutor de Transporte Escolar, Auxiliar de Serviços Gerais, que
totalizam supostos 5 (cinco) pagamentos indevidos.
- Em 2019: Condutor de Transporte Escolar e Engenheiro Civil, que totalizam supostos
19 (dezenove) pagamentos indevidos.
Douta Autoridade, como podemos observar, TODOS os profissionais listados na Tabela
elaborada por Vossa Senhoria, são servidores capazes de terem suas remunerações
custeadas com recursos do FUNDEB 40.
Tal alegação, encontra esteio, no item 7.4, do Manual de Orientações quanto a
Remuneração de Profissionais que atuam na Educação anexo, (Anexo: [...] Orientações
remuneração do FUNDEB pelo FNDE) disponibilizado pelo próprio FNDE, que orienta;
que os profissionais que exercem atividades de natureza técnico administrativa ou de
apoio, nas escolas ou nos órgãos da educação, PODERÃO ser remunerados com
recursos do FUNDEB, da parcela dos 40%.
Vale salientar que a referida orientação, encontra condão, nos ditames do art. 70, da Lei
nº 9.394/1996.
Neste sentido, basta observar o que discriminam as folhas de pagamentos realizados
durante todo o período fiscalizado, para se constatar que estes profissionais,
encontravam-se a disposição na Sede da Secretaria de Educação do Município, ou seja,
estão dispostos em órgão/unidade administrativa da educação básica pública,
realizando atividades para o desenvolvimento e a manutenção da educação básica, e
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portanto, serão merecedores de recebimentos dos seus proventos através da Folha do
FUNDEB 40.
Além disso, até pelas funções discriminadas não deveria esta Ilustre Autoridade,
questionar, por exemplo, a remuneração dos auxiliares de creche e de sala de aula, pois
em quais outras funções os mesmos poderiam laborar senão as que estão
discriminados?
Assim, quanto aos profissionais aqui debatidos, temos que as remunerações destes
através da folha destinada ao FUNDEB 40, foram devidas e dentro do que delimita tanto
o FNDE, quanto o art. 70, da Lei nº 9.394/1996, NÃO HAVENDO, portanto, qualquer
irregularidade no pagamento destes.
Já quanto aos servidores que estariam recebendo indevidamente do FUNDEB 60, por
não terem identificados os seus locais de trabalho nos anos de 2017, 2018 e 2019, estão
listados os constantes nas seguintes funções:
- Em 2017: Professor (a), Professor do Ensino Fundamental I, Diretor do Departamento
de Contabilidade, Gerente de Divisão de Acompanhamento Funcional, que totalizam
185 (cento e oitenta e cinco) pagamentos supostamente indevidos;
- Em 2018: Professor do Ensino Fundamental I, que totalizam 8 (oito) pagamentos
supostamente indevidos;
- Em 2019: Não houve.
Novamente, Douta Autoridade, como podemos observar, excetuando-se o Diretor do
Departamento de Contabilidade e o Gerente de Divisão de Acompanhamento Funcional,
os demais profissionais listados na Tabela elaborada por Vossa Senhoria, são servidores
capazes de terem suas remunerações custeadas com recursos do FUNDEB 60.
Antes de adentrar no mérito da presente discussão, temos que já na
fiscalização realizada por esta Douta Autoridade no ano de 2017, foram identificados os
pagamentos “supostamente” indevidos, ao Diretor do Departamento de Contabilidade
e ao Gerente de Divisão de Acompanhamento Funcional, onde estes, foram
prontamente retirados da folha de pagamento já naquele ano.
Tal postura adotada pelo município fora devidamente acatada por esta Autoridade na
ocasião.
Ademais, quanto aos demais servidores listados, temos que os mesmos são professores
que a época, estavam realizando atividades pedagógicas perante a secretaria de
Educação do Município.
Nesse sentido, o item 7.2. do Manual de Orientações do FNDE, e já citado na presente
resposta, é bem claro, quando explicita quais os profissionais do magistério que podem
ser remunerados com a parcela do UNDEB 60.
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O referido item, embasa seus argumentos, no que aduz o art. 22 da Lei nº 11.494/2007,
e explica que “são considerados profissionais do magistério, aqueles que
exercem atividades de docência e os que oferecem suporte pedagógico direto ao
exercício da docência, incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento,
inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica”.
Para tanto, basta que estes profissionais exerçam as funções acima discriminadas para
a educação bacia pública.
Neste sentido, e restando comprovada a legalidade das remunerações tidas como
indevidas por esta Ilustre Autoridade quanto ao FUNDEB 60 e ao FUNDEB 40, em relação
aos profissionais supostamente sem identificação dos locais de trabalho, o município
entende que NÃO HOUVE IRREGULARIDADES, tendo em vista, que todos os
profissionais listados, encontravam-se baseados, na Secretaria de Educação,
praticando os atos devidos para recebimento dos seus proventos, conforme
determinam as leis que regulam a utilização dos recursos do FUNDEB.
Além disso, há de se salientar, que ao assumir a Prefeitura, a atual gestão encontrou um
cenário tenebroso de vícios quanto a pagamentos efetuados indevidamente, com os
recursos do FUNDEB. Também, a falta de informações quanto aos regulares
recebimentos dos servidores, dificultaram e muito a identificação de irregularidades no
devido recebimento destes proventos.
Tanto o é que, entre os anos de 2017 e 2019, e após inúmeras auditorias na folha, houve
uma redução drástica no número de servidores que recebiam de forma supostamente
indevida pelo FUNDEB 60 e pelo FUNDEB 40.
Há de se concluir, portanto, que o montante de R$ 698.018,12, que conforme alega esta
Douta Autoridade, foi pago de forma indevida pelo município, NÃO DEVERÁ SER
DEVOLVIDO, por não estar eivado de ilegalidades quanto a forma em que foram
utilizados, como quer fazer crer esta Douta Autoridade.” (grifo do autor)
Análise da equipe
Primeiramente cabe destacar que o gestor faz referência à Solicitação de Fiscalização
(SF) nº 36, que deveria ter sido respondida pela prefeitura durante o período de
execução da fiscalização, no entanto isto não aconteceu.
Com ausência de respostas do gestor aos questionamentos durante a fiscalização a
equipe formou sua opinião, registrada no presente relatório.
Com relação ao item “Pagamento indevido de R$ 698.018,12 a profissionais com
recursos do Fundeb, cuja unidade de lotação não foi informada” que trata de pagamento
de remuneração de servidores com recursos do Fundeb, a Prefeitura da Araripina/PE
alega que a legislação permite que os salários dos servidores sejam custeados com
recursos do Fundeb apenas por causa da descrição dos seus cargos, porém não é disso
que o item trata.
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Durante a fiscalização foi evidenciado pagamentos de salários de profissionais com
recursos do Fundeb, cuja lotação é desconhecida. A prefeitura afirma que as folhas de
pagamento traziam esta informação, porém a lotação de muitos servidores não estava
discriminada, nos documentos disponibilizados pelo município, em vários meses do
período analisado. Esses pagamentos, quer seja com a parcela do Fundeb 40 ou parcela
do 60, só são possíveis quando os profissionais estão desenvolvendo ações e atividades
de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica pública (educação
infantil e fundamental). A prefeitura não informou o local em que eles estão lotados,
durante o período de fiscalização nem após o envio do relatório preliminar. Sem esta
informação não é possível garantir que eles estavam desenvolvendo ações e atividades
de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica pública e
consequentemente atestar a regularidade do pagamento de suas remunerações.
Por exemplo, o auxiliar de creche, mencionado pelo gestor, se não estiver atuando com
a educação básica, não poderá ter sua remuneração paga com recursos do Fundeb. Não
basta apenas que o cargo do profissional seja relacionado com a educação básica, ele
tem que estar desenvolvendo atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino
da educação básica. Como o próprio gestor alegou, os profissionais que exercem
atividades de natureza técnico administrativa ou de apoio, nas escolas ou nos órgãos da
educação, poderão (grifo nosso) ser remunerados com recursos do FUNDEB, da parcela
dos 40%, ou seja, depende. A legislação não afirma que “deverão” ser custeados com
recursos do Fundeb. Para isto devem atender os critérios estabelecidos no Art. 70 e 71
da LDB.
Outro exemplo citado pelo gestor: engenheiro civil. Se ele não estiver desenvolvendo
atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica, sua
remuneração não poderá ser paga com recursos do Fundeb, como vem fazendo a
Prefeitura de Araripina.
Podemos exemplificar também o auxiliar de serviços gerais. Se ele estiver
desenvolvendo atividades de apoio nas escolas ou nos órgãos da educação, sua
remuneração poderá ser paga com recursos do Fundeb. Como a prefeitura não informou
o local em que ele está lotado, não é possível saber se ele desenvolve as atividades que
a legislação determina.
Este raciocínio serve até para professores. O gestor alega que basta que estes
profissionais de magistério exerçam atividades de docência ou de suporte pedagógico
direto ao exercício da docência, incluídas as de direção ou administração escolar,
planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação
pedagógica” que sua remuneração poderá ser custeada com recursos do Fundeb 60.
Esta afirmação está correta desde que a atuação seja na educação infantil e
fundamental, que compete aos municípios nos termos da Constituição Federal/88.
Como o gestor não informou o local de trabalho de cada um deles, não há como garantir
que esses professores estavam exercendo essas atividades.
Os demais servidores listados no relatório estão na mesma situação. Não há informação
do local de trabalho de cada um deles, o gestor não disponibilizou esta informação
durante os trabalhos de fiscalização nem após o envio do relatório preliminar. Também
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não apresentou comprovantes de que eles desenvolvem atividades de manutenção e
desenvolvimento do ensino da educação básica. Assim, não é possível afirmar que a
remuneração de todos eles, totalizando R$ 698.018,12, pode ser custeada com recursos
do Fundeb.
Manifestação da unidade examinada – item 3.2
Por meio do Ofício SME nº 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“Pagamento indevido de remuneração a servidores lotados em setores e
departamentos que não atuam na educação básica com recursos do FUNDEB 40
e 60, totalizando R$ 15.202.910,58.
Alega esta Autoridade, que foram identificadas irregularidades com relação a algumas
despesas com remuneração de servidores lotados em setores e departamentos que não
exercem atividades de magistério nem atuam em prol da manutenção e
desenvolvimento do ensino da educação básica, não podendo ser custeada com
recursos do Fundeb 60 nem do Fundeb 40.
Para tanto, apresenta quadros em que mostram quais os servidores que recebem
indevidamente com recursos do FUNDEB, e os locais em que os mesmos estão lotados.
Diante disso, vamos para as argumentações de defesa:
• Quanto aos servidores discriminados na folha de remuneração do FUNDEB 40:
Douta Autoridade Fiscalizadora, como é de conhecimento, as hipóteses de utilização ou
não dos recursos do FUNDEB, estão previstas no art. 70 e 71 da Lei nº
9.394/1996 (LDB).
Dentre as hipóteses previstas que argumentam sobre a devida utilização dos recursos
do FUNDEB, estão:
a) A remuneração e o aperfeiçoamento de profissionais da Educação, que atuam no
âmbito do respectivo sistema de ensino (estadual ou municipal), seja nas escolas
ou nos demais órgãos integrantes do sistema de ensino (Secretaria de Educação,
por exemplo), e que desenvolvam atividades de natureza técnico-administrativa
(com ou sem cargo de direção ou chefia). Sendo assim, os(as) auxiliares de serviços
gerais, os(as) secretárias de escolas, bibliotecários, serventes, merendeiras,
nutricionistas, vigilantes, zeladores, agentes administrativos, dentre tantos outros
profissionais que atuem na manutenção e no desenvolvimento do ensino, podem
sim serem remunerados com os recursos tidos como do FUNDEB 40.
Tal hipótese encontra-se prevista no inciso I, do art. 70, da Lei nº 9.394/1996;
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b) A realização de atividades-meio, desde que necessárias a manutenção e ao
funcionamento do ensino básico, tais quais, de vigilância e de limpeza e
conservação, também poderão ser remuneradas com a utilização de recursos do
FUNDEB 40, conforme aduz o inciso V, do Art. 70, da Lei nº 9.394/1996.
Ocorre que especificamente quanto ao FUNDEB 40, esta Douta
Autoridade, manifestou-se no sentido de julgar como “indevida” a remuneração nos
anos de 2017, 2018 e 2019, de diversos servidores, conforme elencado no Relatório
Preliminar – Educação – FUNDEB (Ordem de Serviço n. 201902340).
Entretanto, tal julgamento encontra-se eivado de vícios, tendo em vista a legalidade com
que o município aplica a remuneração destes servidores, senão vejamos:
[...]
II. Dos servidores lotados na GRE-Sertão do Araripe; na EREM – Josias
Inojosa de Oliveira (Convênio Estado/Município); e, na EREM – Padre Luiz
Gonzaga (Convênio Estado/Município);
Douta Autoridade, o Relatório Preliminar, ora rebatido, questiona, quanto ao
pagamento através dos recursos destinados ao FUNDEB 40, de servidores lotados na
GRE-Sertão do Araripe; na EREM – Josias Inojosa de Oliveira (Convênio
Estado/Município); e, na EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio Estado/Município).
Quanto aos servidores lotados na GRE-Sertão do Araripe, afirma que “este órgão não
desenvolve ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública
municipal, sendo proibido o seu custeio (remuneração ou qualquer outro tipo de
despesa) com quaisquer recursos do FUNDEB”.
Além disso, quanto aos servidores lotados na EREM – Josias Inojosa de Oliveira
(Convênio Estado/Município); e, na EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio
Estado/Município, afirma que “os municípios devem aplicar os recursos do FUNDEB
na educação infantil e no ensino fundamental, etapas da educação básica que
competem a eles, conforme estabelece o art. 211 da Constituição Federal, §§ 2º e 3º.
Nestes casos, as escolas em questão oferecem o ensino médio, devendo ser custeadas
pela parcela do FUNDEB estadual.
Em resposta aos questionamentos acima citados, temos que após a realização de
diligências perante a GRE-Sertão do Araripe, fomos informados pela gestora daquele
órgão, através do Ofício nº 099/2019 GAB/CGPA (Anexo: [...] Ofício GRE do Araripe
localização de servidores) que todos os servidores do município e que estão
conveniados através do Convênio Estado X Município, seja nas escolas do Estado,
seja na própria GRE-Araripe, estão exercendo funções pedagógicas, senão vejamos o
quadro abaixo disponibilizado pela própria GRE do Araripe:
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MATRÍCULA*

NOME*

CARGO

FUNÇÃO

LOCAL
TRABALHO

****-*

E. S. M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

EREM
DUARTE/CONVÊNI
O – LUIZ GONZAGA

***.***.***-**

****-*

G. C. D R.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO DO
ARARIPE

***.***.***-**

****-*

G. D A. B.
S.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO DO
ARARIPE

***.***.***-**

****-*

K. S. C.

PROFESSOR

****

K. S. C.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA
ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO DO
ARARIPE
GRE – SERTÃO DO
ARARIPE

****-*

L. B. G.
M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

EREM
DUARTE/CONVÊNI
O – LUIZ GONZAGA

***.***.***-**

****-*

N. C. C.
M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

EREM
INOJOSA

***.***.***-**

****-*

R. B. R.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO DO
ARARIPE

***.***.***-**

****-*

R. C. L.G.
M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO DO
ARARIPE

***.***.***-**

****-*

S. M. A.C.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO DO
ARARIPE

***.***.***-**

****-*

V. D. M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

****

M.
S.M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

D.

DE

JOSIAS

EREM – PADRE LUIZ
GONZAGA/CONVÊN
IO
PROF.
MANOEL
BONIFÁCIO
COSTA

CPF*

***.***.***-**
***.***.***-**

***.***.***-**

***.***.***-**

* As informações da matrícula, nome e CPF foram descaracterizados pela CGU para
preservar a identidade dos profissionais.
Além disso, foi constatado perante a GRE-Sertão do Araripe (DOC.), que o
entendimento do Governo do Estado de Pernambuco, em relação aos convênios,
é de que todas as escolas estaduais ofertam a educação básica sejam elas do
ensino médio, da educação infantil ou do ensino fundamental, e que a
remuneração dos servidores conveniados, podem ser custeadas por tal
entendimento, subentendendo-se que poderiam ser realizadas através do
FUNDEB 40.
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Nesse sentido, temos que o município apenas segue as orientações repassadas pelo
próprio Governo do Estado, quanto a remuneração dos servidores conveniados
através da folha do FUNDEB 40.
Por fim, há de se destacar que alguns destes servidores que estão com a legalidade
do recebimento de seus proventos através do FUNDEB 40 municipal em discussão,
constavam na folha do FUNDEB 60, quando da última fiscalização feita por esta
Ilustre Autoridade no ano de 2017.
Na época, o município de Araripina, seguindo orientações desta própria Autoridade
Fiscalizadora, procedeu com o remanejamento destes da folha do FUNDEB 60 para
a folha do FUNDEB 40, não havendo qualquer obstrução ou orientação contrária
desta Douta Autoridade quanto ao procedimento adotado.
Assim, restando devidamente comprovado que os servidores lotados na GRE Sertão
do Araripe ou nas EREM – Josias Inojosa de Oliveira (Convênio Estado/Município); e,
na EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio Estado/Município), encontram-se realizando
atividades pedagógicos ou técnico-administrativas, em prol do desenvolvimento e da
manutenção da educação básica, em nada deve-se voltar em prejuízo para o município
quanto a “indevida” remuneração destes servidores através do FUNDEB40.
Noutro ponto de vista, mesmo que se queira culpabilizar alguém quanto a devida
remuneração destes servidores, o culpado deveria ser o Estado de Pernambuco, que
por ora, realiza convênios que podem ser divergentes ao que suscitam as leis federais
em vigor, e orientam os municípios conveniados ao seu bel prazer, especialmente,
quanto a devida utilização dos recursos do FUNDEB para a remuneração de
servidores conveniados.
Nesse sentido, e apenas quanto ao presente argumento, cai por terra a alegação desta
Ilustre Autoridade quanto ao pagamento indevido dos servidores aqui descritos e
lotados na GRE-Araripe, ou conveniados ao Governo do Estado, no montante total de
R$ 193.642,20, se contabilizados os anos de 2017, 2018 e 2019.
Assim, PUGNA-SE a esta Douta Autoridade, o julgamento pela devida PROCEDÊNCIA
dos argumentos aqui suscitados, quanto ao regular pagamento dos servidores aqui
descritos e lotados na GRE-Araripe, ou conveniados ao Governo do Estado, com os
recursos do FUNDEB 40.
[...]
• Quanto aos servidores discriminados na folha de remuneração do FUNDEB 60:
Antes de se adentar no mérito da presente discussão há novamente que se fazer
menção a Fiscalização realizada no ano de 2017, por esta Autoridade Fiscalizadora.
Isso se faz necessário, pois, naquela oportunidade, foi informado pelo município
algumas atitudes que estariam sendo tomadas para regularização das pendências,
dentre as quais, quanto aos Servidores que estavam indevidamente na folha do
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Fundeb 60, sendo solicitado ao Departamento de Recursos Humanos, na época que
os mesmos passassem a compor a Folha do Fundeb 40;
Além disso, o referido relatório anexo à presente defesa (Anexo: [...] Relatório CGU 2017
– FUNDEB), alega que “após a análise das folhas de pagamentos,
pagos com recursos do FUNDEB 60, não restou comprovada a aplicação de R$
596.817,41 no exercício de 2017 (janeiro a julho), em ações de educação básica no
âmbito do Município, quais sejam, funções de magistério e outras executadas no âmbito
de unidades escolares municipais, na educação infantil e ensino fundamental”.
Nesse sentido, causa estranheza o fato de que após a Fiscalização acima mencionada,
realizada por esta própria CGU, ter identificado o uso indevido em toda a folha do
FUNDEB 60 nos meses de janeiro a julho de 2017, no valor de R$ 596.817,41, esta
nova Fiscalização rebatida no presente Ofício de Resposta, reporte que o valor de
recursos do FUNDEB 60 pagos indevidamente durante todo o ano de 2017, seja de
R$ 8.685.824,05.
Ora Douta Autoridade, com todo o respeito que se tem a Vossa Senhoria, mas tal
constatação demonstra certa desproporcionalidade nas ações fiscalizatórias
adotadas.
Em vistas disso, devem ser consideradas as seguintes alegações:
- A Fiscalização realizada no ano de 2017, apurou toda a folha do FUNDEB 60 de
janeiro a julho daquele ano, identificando o pagamento indevido de servidores no
montante total de R$ 596.817,41. Assim este é o valor a ser considerado para
aquele período como devido, se as alegações apresentadas na presente
resposta não forem consideradas;
- Tendo em vista que a Fiscalização realizada no ano de 2017, já apurou valores
do FUNDEB 60 dos meses de janeiro a julho daquele ano, temos que, esta
nova fiscalização, ora rebatida, deve se ater a valores supostamente pagos de
forma indevida com os recursos do FUNDEB 60, a partir do mês de agosto de
2017, até o mês de maio de 2019;
Nesse sentido, e em considerando tais fatos, temos que o suposto montante pago
indevidamente no ano de 2017 cairia dos alegados R$ 8.685.824,05 para R$
2.057.614,22, sendo este o valor que será discutido na presente defesa quanto a sua
legalidade.
Dito isto Ilustre Autoridade, temos que o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, afirma entre
outras palavras, que os profissionais do magistério, que exercem atividades de
docência e os que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, ai
incluídas as de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção,
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica, podem ser
remunerados com a parcela do FUNDEB 60.
Assim, e em defesa quanto as alegações trazidas à baila por esta Fiscalização, temos:
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[...]
II. Quanto aos servidores lotados na EREM – Josias Inojosa de Oliveira
(Convênio Estado/Município); na EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio
Estado/Município); na ETE Pedro Muniz Falcão; e, na EREM – Luiz Gonzaga
Duarte;
Douta Autoridade, o Relatório Preliminar, ora rebatido, questiona, quanto ao
pagamento através dos recursos destinados ao FUNDEB 60, de servidores lotados na
EREM – Josias Inojosa de Oliveira (Convênio Estado/Município); na EREM – Padre
Luiz Gonzaga (Convênio Estado/Município); na ETE Pedro Muniz Falcão; e, na EREM
– Luiz Gonzaga Duarte.
Quanto estes servidores lotados na EREM – Josias Inojosa de Oliveira (Convênio
Estado/Município); e, na EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio Estado/Município),
na ETE Pedro Muniz Falcão; e, na EREM – Luiz Gonzaga Duarte, afirma que “os
municípios devem aplicar os recursos do FUNDEB na educação infantil e no ensino
fundamental, etapas da educação básica que competem a eles, conforme estabelece o
art. 211 da Constituição Federal, §§ 2º e 3º. Nestes casos, as escolas em questão
oferecem o ensino médio, devendo ser custeadas pela parcela do FUNDEB estadual.
Como já mencionado em tópico anterior, no caso de Servidores em mesma situação
mas que estão recebendo os proventos com recursos do FUNDEB 40, temos que após
a realização de diligências perante a GRE-Sertão do Araripe, fomos informados pela
gestora daquele órgão, através do Ofício nº 099/2019 GAB/CGPA (Anexo: Ofício GRE
do Araripe localização de servidores) que todos os servidores do município e que estão
conveniados através do Convênio Estado X Município, seja nas escolas do Estado,
seja na própria GRE-Araripe, estão exercendo funções pedagógicas, senão vejamos o
quadro abaixo disponibilizado pela própria GRE do Araripe:
LOCAL
DE
TRABALHO
EREM
DUARTE/CONVÊ
NIO – LUIZ
GONZAGA

MATRÍCULA*

NOME *

CARGO

FUNÇÃO

CPF*

****-*

E. S. M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

****-*

G. C. D R.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO
DO ARARIPE

***.***.***-**

****-*

G. D A. B. S.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO
DO ARARIPE

***.***.***-**

****-*

K. S. C.

PROFESSOR

****

K. S. C.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA
ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO
DO ARARIPE
GRE – SERTÃO
DO ARARIPE

***.***.***-**

***.***.***-**
***.***.***-**
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EREM
DUARTE/CONVÊ
NIO – LUIZ
GONZAGA

***.***.***-**

****-*

L. B. G. M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

****-*

N. C. C. M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

EREM
JOSIAS
INOJOSA

***.***.***-**

****-*

R. B. R.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO
DO ARARIPE

***.***.***-**

****-*

R. C. L.G.
M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO
DO ARARIPE

***.***.***-**

****-*

S. M. A.C.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

GRE – SERTÃO
DO ARARIPE

***.***.***-**

****-*

V. D. M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

****

M. D. S.M.

PROFESSOR

ATIVIDADE
PEDAGÓGICA

EREM – PADRE
LUIZ
GONZAGA/CON
VÊNIO
PROF. MANOEL
BONIFÁCIO
COSTA

***.***.***-**

***.***.***-**

* As informações da matrícula, nome e CPF foram descaracterizados pela CGU para
preservar a identidade dos profissionais.
Além disso, foi constatado perante a GRE-Sertão do Araripe (DOC.), que o
entendimento do Governo do Estado de Pernambuco, em relação aos convênios,
é de que todas as escolas estaduais ofertam a educação básica sejam elas do
ensino médio, da educação infantil ou do ensino fundamental, e que a
remuneração dos servidores conveniados, podem ser custeadas por tal
entendimento, subentendendo-se que poderiam ser realizadas também, através
do FUNDEB 60, nos caos dos professores que estejam exercendo atividades
pedagógicas.
Nesse sentido, temos que o município apenas segue as orientações repassadas pelo
próprio Governo do Estado, quanto a remuneração dos servidores conveniados
através da folha do FUNDEB 60.
Assim, restando devidamente comprovado que os servidores lotados na GRESertão do
Araripe ou nas EREM – Josias Inojosa de Oliveira (Convênio Estado/Município); na
EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio Estado/Município); na ETE Pedro Muniz Falcão;
e, na EREM – Luiz Gonzaga Duarte, encontram-se realizando atividades pedagógicos
ou técnico-administrativas, em prol do desenvolvimento e da manutenção da
educação básica, em nada deve-se voltar em prejuízo para o município quanto a
“indevida” remuneração destes servidores através do FUNDEB 60.
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Noutro ponto de vista, mesmo que se queira culpabilizar alguém quanto a devida
remuneração destes servidores, o culpado deveria ser o Estado de Pernambuco, que
por ora, realiza convênios que podem ser divergentes ao que suscitam as leis federais
em vigor, e orientam os municípios conveniados ao seu bel prazer, especialmente,
quanto a devida utilização dos recursos do FUNDEB para a remuneração de
servidores conveniados.
Nesse sentido, e apenas quanto ao presente argumento, cai por terra a alegação desta
Ilustre Autoridade quanto ao pagamento indevido dos servidores aqui descritos, no
montante total de R$ 327.511,49, se contabilizados os anos de 2017 (agosto a
dezembro), 2018 e 2019.
Assim, PUGNA-SE a esta Douta Autoridade, o julgamento pela devida
PROCEDÊNCIA dos argumentos aqui suscitados, quanto ao regular pagamento
dos servidores aqui descritos com os recursos do FUNDEB 60.
[...]
• Quanto as ações preventivas e definidas pelo município, para sanar os
pagamentos indevidos dos servidores com os recursos do FUNDEB 60 e do
FUNDEB 40.
Douta Autoridade, o município de Araripina através do presente petitório reconhece
que houve, alguns pagamentos indevidos aos servidores lotados nos seguintes locais
de trabalho: a) Assembleia Legislativa de Pernambuco; b) Biblioteca do SESI; c)
Secretária de Assistência Social; d) Prefeitura Municipal de Araripina; e) Açougue do
Distrito de Gergelim; f) Câmara Municipal de Araripina; g) Fórum; h) Secretaria de
Finanças; i) Secretaria de Administração e Modernização; j) Biblioteca Indústria do
Conhecimento; e k) SIMA.
O montante que supostamente deverá ser devolvido pelo município é de R$
901.995,40, discriminado abaixo:
a) Para o FUNDEB 60:
- Em 2017: R$ 257.101,76;
- Em 2018: R$ 234.325,25;
- Em 2019: R$ 107.261,52.
b) Para o FUNDEB 40:
- Em 2017: R$ 71.455,52;
- Em 2018: R$ 143.441,15;
- Em 2019: R$ 88.410,20.
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Quanto a estes valores, o Município solicita a esta Douta Autoridade, a realização de
audiência, para debater como a devolução destes valores poderá ser procedida,
preferencialmente de forma parcelada.
Cabe salientar que o município ainda se encontra no limite prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, e a devolução de tais valores deve impactar neste
índice.
Além disso, e conforme os Ofícios anexos (Anexo: [...] Ofícios de
retirada de servidores do FUNDEB), foi solicitada pela Secretaria de Educação do
Município a retirada de todos os servidores lotados nos locais de trabalho acima
descritos, e que estavam recebendo de forma indevida através do FUNDEB, seja pelo
FUNDEB 60, seja pelo FUNDEB 40.
Tais argumentos, demonstram a boa-fé utilizada pelo município na resolução de
“erro” quanto a devida aplicação dos recursos do FUNDEB.
Ademais, temos que todos esses valores foram pagos para servidores que estavam
lotados na Secretaria de Educação (professores, vigias, zeladores, etc.), mas que
foram cedidos para outras Secretarias ou órgãos. Contudo, restou comprovado que
todo o montante foi utilizado única e exclusivamente para pagamento de salários dos
servidores, não havendo desvios de verba para outras finalidades, mas sim mero
“erro” na interpretação das normas que norteiam as aplicações dos recursos do
FUNDEB.
Por fim, é imperioso destacar, que especialmente quanto aos recursos pagos
indevidamente ao SIMA, temos ser de conhecimento deste município que o SIMA não
é unidade elegível para ser custeado com recursos do FUNDEB, especialmente por
entender que os servidores que estão cedidos ao SIMA não desenvolvem ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica pública.
Ocorre que o município quase que semestralmente é cobrado através de Ofícios, como
o anexado a presente resposta (Anexo: [...] Ofício enviado pelo SIMA),
enviados pelo SIMA, quanto a manutenção destes servidores nas folhas de
recebimento do FUNDEB, seja no FUNDEB 40 ou no FUNDEB 60, por entenderem
que a mesma é legal e que “os servidores em licença sindical não podem sofrer nenhum
tipo de limitação em seus direitos”.
A situação chega ao ponto deste Sindicato exigir que “o Poder Público Municipal,
através da Secretaria de Educação, se abstenha de qualquer atitude que venha a
acarretar prejuízo aos servidores em licença sindical, bem como observe a estrita
legalidade no que concerne a suas remunerações”.
Diante de tal situação, e mesmo sabedor de sua responsabilidade quanto a devida
administração dos recursos do FUNDEB, o município fica de mãos atadas quanto as
“exigências” do Sindicato, que inclusive utiliza-se de chantagem política em diversos
casos, caso tais proventos sejam retirados da folha do FUNDEB 40.
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Quanto a isso, não é demais SOLICITAR a esta Douta Autoridade, que a
responsabilidade quanto a devolução dos valores pagos de forma indevida com
recursos do FUNDEB 40 e 60, aos servidores lotados no SIMA, no valor total de R$
165.933,68, seja de responsabilidade integral apenas deste Sindicato, em razão deste
levar o município ao “erro” quanto a legalidade do recebimento dos proventos
dos servidores ali lotados com os recursos do FUNDEB 40 e 60.
Neste sentido, resta devidamente comprovados todos os argumentos suscitados
quanto a devida utilização dos recursos do FUNDEB no pagamento dos servidores
aqui descritos, não restando ao município outra opção que não seja a de PUGNAR a
esta Ilustre Autoridade, o julgamento pela PROCEDÊNCIA dos argumentos aqui
expostos, e que desonera a obrigação de devolução dos recursos do FUNDEB de
R$ 15.202.910,58 para R$ 901.995,40.” (grifo do autor)
Análise da equipe
Com relação ao item “Pagamento indevido de remuneração a servidores lotados em
setores e departamentos que não atuam na educação básica com recursos do FUNDEB
40 e 60, totalizando R$ 15.202.910,58”, trataremos caso a caso, conforme segue:
1. Quanto aos servidores discriminados na folha de remuneração do FUNDEB 40:
II. Dos servidores lotados na GRE-Sertão do Araripe; na EREM – Josias
Inojosa de Oliveira (Convênio Estado/Município); e, na EREM – Padre Luiz
Gonzaga (Convênio Estado/Município);
O gestor alega em sua manifestação que o Governo do Estado de Pernambuco afirma
que todas as escolas estaduais oferecem educação infantil e fundamental e não apenas
o ensino médio, que os profissionais do município de Araripina lotados nessas escolas
estão desenvolvendo atividades pedagógicas e que por isso podem ser custeados com
recursos do Fundeb 40.
Acontece que, não basta estar lotado numa escola estadual que também oferece
educação infantil e fundamental, além do ensino médio, mesmo desenvolvendo função
pedagógica, para que os pagamentos dos salários possam ser custeados pelo Fundeb. É
necessário que esses profissionais estejam atuando na educação que compete ao
município, ou seja, educação infantil e fundamental.
A prefeitura não apresentou documentação comprobatória de que os profissionais, que
estão nas escolas estaduais estão atuando com educação infantil e fundamental.
Informou apenas que os professores exercem funções pedagógicas sem detalhá-las,
baseado no Ofício nº 099/2019 GAB/CGPA, encaminhado pela GRE-Araripe, e que segue
orientações do Governo do Estado de Pernambuco quando o tema são os convênios.
Quanto aos profissionais lotados na GRE-Araripe, o mesmo raciocínio é válido. Os
profissionais devem estar atuando exclusivamente em prol da educação infantil e
fundamental, situação que não foi comprovada pelo gestor.
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Assim, os pagamentos a profissionais lotados nos órgãos estaduais, com recursos do
Fundeb 40, totalizando R$ 362.885,41, sem comprovação de que desempenham
atividades exclusivamente para educação básica de competência do município é
indevida.
O gestor alega que caso esses pagamentos sejam realmente indevidos, a
responsabilidade é do Governo do Estado de Pernambuco, pois o município apenas
segue a orientação do governo estadual. Porém, é importante ressaltar que os recursos
repassados pelo FNDE, para a execução de ações de manutenção e desenvolvimento da
educação básica pública municipal é de responsabilidade do município recebedor, ou
seja, a responsabilidade de zelar pela legalidade e boa utilização dos recursos,
atendendo à legislação vigente é da prefeitura. Cabe ao gestor municipal se precaver
quanto a possíveis orientações que não estão de acordo com legislação do Fundeb.
Com relação à fiscalização realizada em 2017 pela CGU, cabe esclarecer que o objetivo
naquele momento era avaliar uma demanda específica, enquanto que a presente
fiscalização possui outro escopo. Além disso, os procedimentos e o escopo das duas
fiscalizações são diferentes, o que pode acarretar a identificação de diferentes achados.
2. Quanto aos servidores discriminados na folha de remuneração do FUNDEB 60:
Antes de quaisquer considerações a respeito do fato apontado, faz-se necessário
esclarecer quais as competências e os deveres dos atores envolvidos.
a. A Lei 11.494, de 20.06.2007, que regulamenta o Fundeb, em seu Art. 25 estabelece:
“Art. 25. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais,
atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos
assim como os referentes às despesas realizadas ficarão permanentemente à
disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais,
estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-lhes-á dada ampla
publicidade, inclusive por meio eletrônico.” (grifo nosso)

Então, de acordo com a mencionada lei, os municípios têm o dever de manter à
disposição dos órgãos de controle toda a documentação atualizada referente aos
recursos federais, de forma permanente. Os órgãos de controle podem e devem
fiscalizar a aplicação de recursos federais a qualquer tempo e os órgãos e entes
fiscalizados têm o dever de fornecer documentos e as informações solicitadas, qualquer
que seja o período. O fato de a CGU já ter fiscalizado a aplicação de recursos federais
pela prefeitura no período de janeiro a julho de 2017, não a impede de que novas
verificações referentes ao mesmo período sejam realizadas.
b. A Lei nº 10.180, de 06.02.2001 estabelece a competência da CGU para fiscalizar
aplicação de recursos federais onde quer que eles estejam sendo utilizados;
Portanto as atividades de fiscalização estão sendo desenvolvidas com base nas
atribuições institucionais da CGU, disciplinadas pela Lei nº 10.180/2001.
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c. A Portaria CGU nº 208, de 17.01.2017, instituiu o Programa de Fiscalização de Entes
Federativos da aplicação de recursos federais descentralizados aos Estados, Distrito
Federal, Municípios e Organizações da Sociedade Civil. Este programa é um dos
mecanismos de verificação da aplicação de recursos federais por estados e
municípios, podendo a CGU utilizar-se de outros instrumentos no exercício das
competências dispostas no art. 24 da lei nº 10.180/2001.
Encerradas as considerações iniciais, vamos aos esclarecimentos dos fatos.
Os valores mencionados nas duas fiscalizações são diferentes pelos seguintes motivos:
•
A fiscalização realizada em 2017 tinha como objetivo avaliar possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos do Fundeb referente a atrasos salariais e
existência de profissionais em desvio de função.
Já a fiscalização de que trata este relatório, atende ao disposto na Portaria CGU nº
208/2017 refere-se à aplicação de recursos federais pelos entes federativos (estados e
municípios). O art. 5º desta portaria estabelece que o escopo de fiscalização poderá ser
diferenciado para cada ente federativo, de acordo com levantamentos e análises
realizados pelas Controladorias Regionais da União nos Estados e pela SFC, considerados
aspectos de materialidade, de relevância e de criticidade. Neste sentido, o município de
Araripina foi selecionado e o fato de já ter sido fiscalizado anteriormente, não impede
que o seja novamente, com escopos e objetivos diferentes.
•
O valor apontados na presente fiscalização é maior em virtude da prefeitura não
ter disponibilizado a documentação pedida por meio da Solicitação de Fiscalização 36,
de 03.09.2019, que solicitava esclarecimentos adicionais relativos ao valor de
aproximadamente R$ 8.685.824,05. A ausência de respostas da prefeitura contraria a
Lei nº 10.180/2001, a qual estabelece que nenhum processo, documento ou informação
poderá ser sonegado aos auditores no exercício das atividades de auditoria e
fiscalização, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.
Na ausência de informações e comprovações da regularidade da aplicação dos recursos
do Fundeb no decorrer da fiscalização, esta Controladoria tem o dever de registrar os
fatos evidenciados.
Entretanto, após disponibilização de algumas informações adicionais, em resposta ao
relatório preliminar, os valores foram revisados e atualizados, porém ficaram de fora
das verificações, os servidores lotados na Secretaria de Educação, verificação esta que
poderá ser feita posteriormente a critério da CGU.
II. Quanto aos servidores lotados na EREM – Josias Inojosa de Oliveira
(Convênio Estado/Município); na EREM – Padre Luiz Gonzaga (Convênio
Estado/Município); na ETE Pedro Muniz Falcão; e, na EREM – Luiz Gonzaga
Duarte;

69

As alegações do gestor são similares aos argumentos relacionados aos “Servidores
discriminados na folha de remuneração do Fundeb 40”
Neste sentido mantém a posição de que os pagamentos a profissionais lotados nos
órgãos estaduais, com recursos do Fundeb 40 ou Fundeb 60, sem comprovação de que
desempenham atividades pedagógicas exclusivamente para educação básica de
competência do município é indevida.
A simples informação, sem evidências concretas, de que os profissionais desenvolvem
funções pedagógicas ou técnico-administrativas, nas escolas estaduais e na GRE-Araripe
não é suficiente para seus salários sejam custeados com recursos do Fundeb. Para estes
casos foram pagos R$ 193.642,20 (referente apenas à remuneração bruta).
Reforçamos o entendimento que para que possam ser remunerados com recursos do
Fundeb os profissionais deverão atuar na educação básica pública, no respectivo âmbito
de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido §§ 2º nos e 3º
do art. 211 da Constituição
Cabe reforçar também que os recursos repassados pelo FNDE, para a execução de ações
de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública municipal é de
responsabilidade do município recebedor, ou seja, a responsabilidade de zelar pela
legalidade e boa utilização dos recursos, atendendo à legislação vigente é da prefeitura
e não do governo estadual, como alega a prefeitura. Cabe ao gestor municipal se
precaver quanto a possíveis orientações que não estão de acordo com legislação do
Fundeb.
3. Quanto as ações preventivas e definidas pelo município, para sanar os
pagamentos indevidos dos servidores com os recursos do FUNDEB 60 e do
FUNDEB 40.
Para os casos citados nesse item não há dúvidas de que os pagamentos da remuneração
não poderiam ter sido custeados com recursos do Fundeb. O próprio gestor reconhece
que a despesa com a remuneração dos servidores, lotados nesses setores, são
inelegíveis, pois são setores que não desempenham atividades de manutenção e
desenvolvimento do ensino da educação básica pública, devendo, portanto, os valores
serem devolvido ao Fundeb.
Assim, temos que para estes casos R$ 914.646,70 (referente apenas à remuneração
bruta) deverão ser devolvidos ao Fundo.
Com relação ao sindicato, o gestor alega que sofre pressão para que não retire da folha
de pagamento do Fundeb 40 e 60, os servidores em licença para exercício de atividade
sindical.
A legislação é clara. Vejamos:
Lei 11.494/2007, Art. 23. É vedada a utilização dos recursos dos Fundos:

70

I - no financiamento das despesas não consideradas como de manutenção e
desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 ;
[...]
Lei 9394/96, art. 71, VI, estabelece
“Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do
ensino aquelas realizadas com:
[...]
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento
do ensino. (grifo nosso)

Atividade sindical é atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino e,
portanto, a remuneração dos servidores em licença para atuar no sindicato é despesa
não elegível e não pode ser custeada com recursos do Fundeb.
Neste sentido, reforçamos que a responsabilidade pela correta aplicação dos recursos
do Fundeb, repassados pelo FNDE é do município/estado recebedor. Assim, é a
Prefeitura de Araripina que tem que garantir que os recursos do Fundeb sejam utilizados
na educação básica, de acordo com os critérios definidos em lei. Não é responsabilidade
do sindicato, do governo estadual, instituições bancárias, instituições privadas ou de
qualquer outro ente público ou privado.
Sobre a audiência solicitada para debater a devolução dos recursos aplicados de forma
indevida, esclarecemos que não cabe à CGU, no âmbito do Programa de Fiscalização de
Entes Federativos, a realização da audiência solicitada. Entretanto o município pode
iniciar tratativas com o ministério gestor dos recursos para que a situação seja resolvida.
Assim, temos que R$ R$ 1.471.174,31 (apenas à remuneração bruta) deverão ser
devolvidos ao Fundo, referentes ao pagamento de remuneração de servidores lotados
em setores e departamentos que não atuam na educação básica com recursos do
FUNDEB 40 e 60.
Manifestação da unidade examinada – item 3.3
Por meio do Ofício SME nº 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“Quanto ao pagamento de despesas com recursos da parcela de 40% que não estão
previstas na legislação, totalizando R$ 38.959,95.
Quanto a este subitem o município reconhece que incorreu em “erro” interpretativo
quanto as devidas aplicações de recursos do FUNDEB 40 para o pagamento dos serviços
discriminados.
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Neste sentido, se de fato for concretizada a necessidade de devolução de tais valores, o
Município solicita a esta Douta Autoridade, a realização de audiência, para debater
como a devolução destes valores poderá ser procedida, preferencialmente de forma
parcelada, tendo em vista o município ainda se encontra no limite prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, e a devolução de tais valores em uma única parcela deve
impactar de forma negativa neste índice.” (grifo do autor)
Análise da equipe
As despesas pagas com recursos do Fundeb identificadas neste item não atendem aos
critérios da legislação vigentes e por isso são inelegíveis, conforme reconheceu o
gestor. Neste sentido, faz-se necessário regularizar a situação, inclusive com a
possibilidade de devolução dos recursos ao Fundeb.
Sobre a audiência solicitada para debater a devolução dos recursos aplicados de forma
indevida, a exemplo do item anterior, esclarecemos que não cabe à CGU, no âmbito do
Programa de Fiscalização de Entes Federativos, a realização da audiência solicitada.
Entretanto o município pode iniciar tratativas com o ministério gestor dos recursos para
que a situação seja resolvida.
Manifestação da unidade examinada – item 3.4
Por meio do Ofício SME nº 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“Quanto a retenção devido a decisão judicial, no valor de R$ 757.735,79.
Alega esta Douta Autoridade que foram identificadas retenções de ordem judicial de
valores nas contas 4060-6 e 4040-1, totalizando o montante de R$ 757.735,79.
Quanto a isso e conforme extrato bancário anexa (Anexo: [...] Extratos Bancários), os
valores de R$ 542.403,58 (quinhentos e quarenta e dois mil quatrocentos e três reais e
cinquenta e oito centavos), na conta 4040-1, e de R$ 193.862,30 (cento e noventa e três
mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), na conta 4060- 6, se tratam de
valores de bloqueios judiciais, onde ambos ocorreram na mesma data, qual seja, em
14/07/2017.
Até a presente data, não foram identificados por esta Secretaria a quais processos
judiciais estes bloqueios se referem.
Ocorre que em 01/08/2017, parte destes valores, ou seja, no montante de R$
627.354,32 (seiscentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e quatro reais), foram
estornados para a conta 4060-6, e se tornaram disponíveis, novamente para utilização
nos pagamentos específicos.
Quanto ao bloqueio judicial no montante de R$ 21.469,91 (vinte e um mil quatrocentos
e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), temos, que após o envio de relatório
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pela instituição bancária procurada por esta Secretaria (anexo), foi constatado que
trata-se de bloqueio BACENJUD, solicitado nos autos do processo nº 000021904.2017.8.17.2210 (anexo).
Questionada, sobre o bloqueio de tais valores na conta específica de nº 4040-1, a
instituição financeira procurada por um representante desta Secretaria informou que
quando da ordem de bloqueio por parte do judiciário, a mesma não tem como
identificar sobre quais Secretarias cada conta pertence, e que o bloqueio é feito em
qualquer conta que tenha saldo no dia, pois essas contas ainda se encontram vinculadas
ao CNPJ geral (11.040.854/0001-18), da Prefeitura Municipal de Araripina – PE.
Inobstante, e de forma errônea tais valores foram descontados da conta do FUNDEB,
porém, como pode ser visto, o estorno de grande parte destes já foram executados.
Já quanto ao montante restante, a Secretaria Municipal de Educação aduz
que, já está tomando as devidas providencias para a devolução destes para as contas do
FUNDEB.” (grifo do autor)
Análise da equipe
De fato, os bloqueios judiciais se deram nas contas do Fundeb de forma automática pela
instituição bancária em obediência a decisão judicial. Despesas com decisões judiciais
são despesas inelegíveis e não podem ser custeadas com recursos dos Fundeb.
Inicialmente o gestor não havia esclarecido os motivos das retenções judiciais do valor
nas contas do Fundeb, nem se os valores já tinham sido ressarcidos. Entretanto, após
sua manifestação ao relatório preliminar, restou evidenciado que parte dos valores já
foi devolvido ao fundo, restando ser desbloqueado e retornado às contas bancárias do
Fundeb, o total de R$ 130.381,47.
Achado n° 4
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO A NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS FEDERAIS NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE.
Alega esta Douta Autoridade Fiscalizadora, que foi identificado que o município de
Araripina não realiza aquisições de bens e serviços comuns por meio do pregão
eletrônico, tendo sido evidenciada a realização de pregões na modalidade presencial.
Após considerações, conclui seu raciocínio alegando que não prosperam os argumentos
apresentados pelo município para a não utilização do pregão eletrônico, em virtude dos
marcos legais já existentes há vários anos no ordenamento jurídico brasileiro, de
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aplicação cogente, já existindo tempo suficiente para que o município de Araripina
disponibilizasse a estrutura necessária para adoção dessa modalidade.
Contudo, há de se compreender que as coisas não ocorrem como bem quer entender
esta Douta Autoridade, senão vejamos:
A instituição e migração do município para utilização do Pregão Eletrônico, demanda
uma necessidade de utilização de plataforma de uso e acesso específico via internet.
Esta plataforma de uso e acesso específica, demanda de um treinamento próprio, e,
literalmente direcionado, para cada servidor responsável, além de apresentar uma
necessidade de utilização de uma rede lógica completa e eficiente, bem como de um
maquinário da mesma forma.
Contudo, a Prefeitura não possui, ainda, servidor capacitado para a utilização desta
plataforma de acesso ao Pregão Eletrônico. Além disso, a rede lógica da Prefeitura de
Araripina, não possui maquinário que suporte de forma satisfatória a utilização da
conexão para o Pregão Eletrônico em razão da conexão via internet ser inconsistente e
inconstante.
Com isso, temos que para evitar qualquer falha ou impossibilidade de execução dos
pregões o município de Araripina vinha optando pela utilização do Pregão Presencial.
Por fim, e em contrapartida ao alegado por esta Fiscalização, há de se argumentar que
o Decreto Federal nº 5.504/2005, estabelece a preferência do município pela utilização
da modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, não estabelecendo, portanto, sua
obrigatoriedade, nem estabelecendo prazo para que tal demanda seja cumprida.
Em paralelo a isso, e visando se adequar o mais rápido possível as novas solicitações, há
de se informar que em breve, será ministrado um curso de pregão eletrônico no
Município de Araripina.
Por fim, temos que, no último dia 20/09/2019, foi elaborado o Decreto Municipal nº
054, de 20 de setembro de 2019 anexo (Anexo: [...] Decreto Municipal – Pregão
Eletrônico), que institui o Pregão Eletrônico no âmbito municipal.
Além disso, há de se informar a esta Autoridade que o município já cadastrou os
Pregoeiros e Equipe de apoio junto ao Ministério da Economia para acesso ao ambiente
de produtividade de Pregão Eletrônico, conforme arquivo anexo (Anexo: [...] Termo de
Acesso e Cadastro de Responsáveis – Pregão).
Nesse sentido, resta comprovada a intenção do município em se adequar o quanto as
determinações estabelecidas nas leis que norteiam o procedimento para licitações e
suas modalidades previstas.” (grifo do autor)
Análise da equipe
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Inicialmente, deve-se registrar que a alegação do gestor de que “as coisas não ocorrem
como bem quer entender esta Douta Autoridade” não pode ser aceita, por não se tratar
de um simples entendimento, mas sim da aplicação de dispositivos legais que estão em
vigor há vários anos.
Sobre o argumento de que necessitaria de uma “plataforma de uso e de acesso
específico via internet”, deve-se registrar que tais circunstancias estruturais já foram
mencionadas no fato, ressaltando que o município dispõe de computadores e de
internet, em pleno uso. Ademais, o tempo decorrido entre os marcos legais e a situação
encontrada pela fiscalização da CGU já seria suficiente para o suposto ajuste citado na
manifestação, no intuito de implantar a referida modalidade de pregão eletrônico.
A questão de capacitação de servidores também padece de temporalidade, haja vista
que já houve prazo suficiente para capacitação de equipes e, da mesma forma, para a
aquisição de maquinário e implantação de rede lógica e de conexão eficiente de
internet. Apesar das alegações de falta de estrutura e de capacitação, a presente
fiscalização teve diversos documentos disponibilizados de forma digital, bem como
enviados pela internet, devendo-se ressaltar, inclusive, que a Prefeitura já utiliza
assinatura digitais em seus documentos, a exemplo da resposta, ora em análise, que foi
assinada dessa maneira. Portanto, não se observam grandes dificuldades para
implantação da referida modalidade, tendo em vista que o município já adota
procedimentos baseados em ferramentas de informática. Tanto é assim, que em face
dos questionamentos da CGU sobre o tema, apesar de sua inexistência não ser condição
impeditiva para utilização dessa modalidade, o gestor municipal resolveu assinar o
Decreto n º 54, de 20.09.2019, regulamentando o pregão eletrônico no município.
Ressalte-se que, nessa mesma data, foi assinado o novo Decreto Federal sobre o pregão
eletrônico, Decreto nº 10.024, de 20.09.2019, que corrobora o entendimento já
existente sobre a matéria. Assim, diante de tudo que foi exposto, a alegação de opção
pelo pregão presencial, pela falta de estrutura e de capacitação, não pode ser acatada.
Sobre os Decretos Federais anteriores nº 5.450/2005 e 5.504/2005, cabe salientar que
a utilização do pregão eletrônico é a regra há vários anos, só podendo ser
desconsiderado se devidamente comprovada a inviabilidade de sua utilização, que não
é o caso do município de Araripina/PE, consoante já explicitado.
Por fim, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o gestor
municipal informou que “em breve” será realizado um curso sobre pregão eletrônico,
sem, entretanto, especificar datas, e noticiou, apesar de não apresentar a respectiva
publicação, a assinatura do citado Decreto Municipal nº 54/2019, além da assinatura,
em 24.09.2019, do Termo de Acesso para utilização dos subsistemas do Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG do Governo Federal e do pedido
ao Ministério da Economia para cadastro dos pregoeiros e da equipe de apoio, no
referido sistema. Contudo, apesar das medidas adotadas, o gestor não especificou o
cronograma ou o prazo para adoção efetiva do pregão eletrônico em seus processos de
contratação.
Achado n° 5
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Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO A FALHAS NA EXECUÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS REALIZADOS PELO
MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES, NO PERÍODO DE 2017 A 2019: AUSÊNCIA DE CONTROLES SOBRE OS
QUANTITATIVOS DE COMBUSTÍVEIS REGISTRADOS EM ATAS DE REGISTROS DE
PREÇOS, PREÇOS UNITÁRIOS CONTRATADOS DIFERENTES DOS FATURADOS E PREÇOS
UNITÁRIOS DISTINTOS EM DIFERENTES SECRETARIAS PARA UM MESMO PERÍODO.
Alega esta Douta Autoridade Fiscalizadora, que foram encontradas algumas falhas na
execução dos pregões presenciais realizados pelo município para a aquisição de
combustíveis e lubrificantes, no período de 2017 a 2019, dentre as quais:
a) os processos realizados, com exceção do pregão presencial nº 8/2018 (saúde), foram
realizados na modalidade de registro de preços, com o critério de julgamento menor
preço por item; as atas de registro de preços têm como característica a limitação dos
quantitativos a serem contratados e a possibilidade de utilização desses instrumentos
em outros municípios, situação conhecida como “carona”; diante disso, verificou-se que
não consta dos processos e na documentação de controle apresentada pela Prefeitura
qualquer ato no intuito de controlar os limites de quantitativos registrados, por parte
dos órgãos municipais responsáveis pelo gerenciamento das referidas atas; por outro
lado, o município contrata há vários anos combustíveis, podendo, portanto, estimar com
bastante precisão suas necessidades em cada área (educação, saúde, desenvolvimento
social e demais unidades), de forma que não precisaria dar um “cheque em branco” para
a empresa contratada, passível de utilização em outros municípios, sem ter a estrutura
para gerenciar essas diversas atas e seus quantitativos;
b) preços unitários contratados e registrados em ata de registro de preços que não
correspondem aos valores faturados; em diversos processos da relação acima citada,
verificou-se que não constam termos para alteração contratual, mas as notas fiscais
apresentadas pelo município demonstram preços unitários distintos dos preços
contratados; a seguir, estão elencados exemplos não exaustivos, em que se registrou a
situação do combustível diesel S-10, mas a mesma circunstância pode ser verificada em
outros tipos de combustíveis;
c) registros de preços de combustíveis distintos, em diferentes secretarias, apesar de se
tratar de um mesmo período de vigência; o formato adotado pela Prefeitura de licitar
combustíveis isoladamente em cada uma das secretarias citadas e na Sede da Prefeitura
implicou na celebração de atas de registros de preços com preços unitários distintos em
período de vigência comum; observe-se mais detalhadamente os seguintes exemplos,
utilizando-se a situação já apresentada acima: os subempenhos nº 197/2017-42 e
197/2017-43, ambos de 30.12.2017, da Secretaria de Educação (notas fiscais nº 11904
e 11905, emitidas em 18.12.2017 e pagas em 28.12.2017) estão atrelados ao 3º Termo
de Apostilamento contido no PP nº 3/2017-Educação; já o subempenho nº 1291/201776

1, de 28.12.2017, da Secretaria de Saúde (notas fiscais nº 11930, 11931, 11932, 11934,
11935, 11936, 11937, 11938, 11940, 11941, todas emitidas em 28.12.2017 e pagas em
28.12.2017 ) está atrelado ao PP nº 18/2017-Saúde; para cada um desses instrumentos,
com vigências em períodos comuns, foram contratados preços unitários distintos em
cada secretaria, respectivamente, R$ 3,36 e R$ 3,11 (nas notas citadas consta o preço
diferente de R$ 3,17, em função da falha já reportada na alínea anterior); portanto, para
um mesmo período, a mesma empresa vendeu ao município de Araripina/PE o mesmo
combustível, com preços unitários distintos.
Quanto a estas supostas falhas temos que:
• Em relação a alínea “a”:

Os processos licitatórios realizados pelo Município de Araripina para aquisição de
combustíveis e lubrificantes foram realizados na modalidade de pregão presencial,
sendo optado pelo sistema de registro de preços, não para que os postos de
combustíveis viessem a utilizar o registro de preços em outros município, mas sim para
que o registro de preços não comprometesse a dotação orçamentária do Município.
Além disso, em razão do quantitativo de veículos utilizados para cada Secretaria e pela
Sede, estipulou-se que os contratos fossem feitos de acordo com a necessidade mensal
de cada secretaria gestora das atas.
• Em relação a alínea “b”:
Conforme documentos anexos, as divergências nos valores contratados para os valores
faturados, se deram em razão dos sucessivos reajustes nos preços dos combustíveis,
sendo os mesmos praticados de forma unilateral pelo Posto de Combustíveis licitado.
Assim, não se pode deduzir pela culpa por parte do município quanto aos preços
praticados unilateralmente pelos seus fornecedores.
• Em relação a alínea “c”:
Os registros de preços de combustíveis distintos em diferentes secretarias, deve-se ao
fato de o Município licitar combustível isoladamente em cada secretaria ordenadora de
despesas.
Nesse sentido, e em razão das licitações acontecerem em momentos diferentes (dias,
meses), temos a ocorrência de distinção dos preços, que mesmo tendo um único
vencedor nos certamos, este alega que o combustível sobre variações de preços com
frequência, e, portanto, os reajustes são tão frequentes.” (grifo do autor)
Análise da equipe
Inicialmente, deve-se registrar que o gestor não consegue esclarecer a não existência de
controle sobre os quantitativos de combustíveis e lubrificantes registrados em Ata de
Registro de preços e, consequentemente, o “cheque em branco” que é dado à empresa
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contratada possibilitando a utilização de tais atas, na situação conhecida como “carona”;
por outro lado, conforme informou o próprio gestor municipal, se os processos foram
estipulados com base na “necessidade mensal” de cada unidade (secretarias e sede),
não haveria necessidade de registro de preços, tendo em vista a especificação dos
quantitativos necessários nos termos de referência dos editais, sem qualquer tipo de
comprometimento da dotação orçamentária, que, ressalte-se, deve estar prevista nos
editais e nos contratos.
A justificativa apresentada para as diferenças de preços contratados e registrados em
ata e os valores faturados, com base na alteração unilateral dos preços pela empresa
contratada, também não pode ser aceita; em anexo à manifestação, foram anexados
dois conjuntos de arquivos digitais:
1) cópia de duas cartas da empresa contratada para Prefeitura, a saber: a) uma
informação de reajuste de preços destinada ao Secretário de Finanças, datada de
15.02.2018, acompanhado da cópia de um Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
nº 365218, de 27.01.2018, emitido pela empresa Raizen Combustíveis S. A. (CNPJ nº
33.453.598/0323-27; b) outra informação de reajuste de preços da empresa contratada
destinado ao Secretário de Finanças, datada de 05.06.2018, sem documentação anexa;
2) cópia de três ofícios, a saber: a) Ofício nº 075/2018, de 11.06.2018, da Secretaria de
Finanças de Araripina em resposta à empresa contratada sobre o pedido de reajuste de
preços de 05.06.2018, relativo ao Processo nº 14/2018 (PP nº 11/2018-Sede), em
síntese, afirmando a necessidade de cumprimento do contrato original e, se fosse o
caso, a apresentação de planilha de custos para realinhamento de preços, citando ainda
a necessidade de alterar para baixo o preço do óleo diesel – S-10; b) Ofício nº 073/2018,
de 06.06.2018, da Secretaria de Finanças de Araripina solicitando parecer da
Procuradoria Jurídica do Município sobre o pedido de reajustes de 05.06.2018, acima
citado, acompanhado de cópia da Medida Provisória nº 838 de 30.05.2018; c) Ofício nº
119/2018, de 01.11.2018, da Secretaria de Finanças de Araripina em resposta à empresa
contratada, solicitando a redução de preços de combustíveis no referido Processo nº
14/2018 (PP nº 11/2018-Sede).
Os documentos acima citados, referentes a 2018, apenas demonstram o descontrole
sobre os preços, consoante já foi explicitado pela CGU no fato. No primeiro grupo de
arquivos, existem duas informações da empresa destinadas ao Secretário de Finanças
estabelecendo novos preços unitários para os combustíveis, sem indicar a que contratos
se referem, mas que, pela autoridade destinatária dos documentos, deduz-se que se
tratam dos contratos da sede da Prefeitura.
Já no segundo grupo de documentos, percebe-se manifestações da Prefeitura contrárias
à informação de aumento de preços da empresa datada de 05.06.2018, bem como um
ofício da Prefeitura de 01.11.2018, solicitando a redução dos preços, sendo que, nesse
segundo grupo de documentos, menciona-se especificamente o processo da sede nº
14/2018 (PP nº 11/2018).
Sobre os processos citados no fato, inclusive do exercício 2017, não houve qualquer
menção específica, nem foi encaminhada qualquer documentação. Por outro lado, os
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documentos acima detalhados, relativos ao exercício 2018, também não justificam a
aceitação de tais aumentos, sendo certo que o fato de a empresa alterar
unilateralmente seus preços não impõe a obrigação da municipalidade em acatar. Em
nenhum momento, a Prefeitura, ao perpetuar esses contratos, avaliou a vantajosidade
desse tipo de contratação para o Erário Público, de forma que foram faturados
combustíveis nas diversas secretarias da Prefeitura, sem respaldo na documentação dos
processos e, consequentemente, sem respeito ao que foi registrado nas diversas atas
de registro de preços.
Sobre a existência de preços unitários distintos em diferentes secretarias num mesmo
período, o gestor alega que se trata da realização de processos isolados e do fato das
licitações ocorrerem em momentos diferentes; tal circunstância não ocorreria se
houvesse uma unificação dos procedimentos licitatórios; de todo modo, a justificativa
apresentada pelo gestor municipal apenas confirma a circunstância evidenciada pela
CGU, em que o Poder Público Municipal acaba pagando por um mesmo produto, num
mesmo período, com preços distintos.
Achado n° 6
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO A FALHAS NA CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CELEBRADA PELA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA/PE, NO ÂMBITO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017: TERMOS DE APOSTILAMENTO COM VALOR ACIMA
DE 50% DO CONTRATO ORIGINAL, DESORGANIZAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PARA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL, AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA OS ÍNDICES APLICADOS
NAS MODIFICAÇÕES DE PREÇOS, INEXISTÊNCIA NOS PROCESSOS DE PEDIDOS DE
REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA EMPRESA CONTRATADA, PREÇOS
UNITÁRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO E AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA
PROCURADORIA JURÍDICA SOBRE AS ALTERAÇOES DE PREÇO REALIZADAS.
Douta Autoridade Fiscalizadora, quanto as falas apontadas no presente item, há de se
informar a Vossa Senhoria, que a Sede da Prefeitura de Araripina, juntamente com as
suas Secretarias e com a Procuradoria Jurídica, está fazendo o concreto levantamento
de todas elas, para a Instauração de competente Procedimento Administrativo interno,
de modo a apurar responsabilidades, e sanar todas as falhas apontadas em tempo hábil.
Além disso, traz também a informação de que todos os procedimentos licitatórios para
aquisição de combustíveis serão reavaliados a ponto de se entender a necessidade de
continuidade dos mesmos ou não.
Sendo essas as alegações que temos a dispor sobre o tema.” (grifo do autor)
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Análise da equipe
A manifestação da Prefeitura não contesta os fatos apontados pela CGU e noticia o
levantamento das situações, para a posterior instauração de processo administrativo
interno, visando apurar responsabilidades e sanar as falhas evidenciadas em tempo
hábil, sem, contudo, precisar qual seria esse prazo.
Ademais, a Prefeitura informou que todos os procedimentos para aquisição de
combustíveis serão reavaliados, no sentido de ser verificar a necessidade de sua
continuidade, situação que deveria ter sido verificada a cada aditamento ou alteração
de preços promovida na execução dos contratos.
Achado n° 7
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO AS FALHAS NA CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, CELEBRADA PELA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARIPINA/PE, NO ÂMBITO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018: FRAGILIDADES NA PESQUISA DE PREÇOS
REALIZADA, PREÇOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO; SOBREPOSIÇÃO DE VIGÊNCIAS
COM A CONTRATAÇÃO SIMILAR DO EXERCÍCIO 2017, INÍCIO DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO SEM CONSULTA À PROCURADORIA
JURÍDICA.
Douta Autoridade Fiscalizadora, e assim como apontado no item 6 (numeração
ajustada), as falas apontadas no presente item, estão sendo apuradas pela Sede da
Prefeitura de Araripina, juntamente com as suas Secretarias e com a Procuradoria
Jurídica, com o início de execução do concreto levantamento de todas elas, para a
Instauração de competente Procedimento Administrativo interno, de modo a apurar
responsabilidades, e sanar todas as falhas apontadas em tempo hábil.
Além disso, há de se informar também, que todos os procedimentos licitatórios para
aquisição de combustíveis serão reavaliados a ponto de se entender a necessidade de
continuidade dos mesmos ou não.
Por fim, vem afirmar que foram feitas por esta Secretaria as devidas pesquisas de preços
exigíveis para o correto caminhar do processo licitatório. Entretanto, e conforme pode
ser verificado no próprio processo licitatório, apenas uma única empresa se apresentou
ao certame.
Além disso, o fato de o município de Araripina ter cerca de 35 (trinta e cinco) postos de
combustíveis disponíveis na região, não significa que todos eles possuem certificações e
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autorizações com as suas devidas validades para a participação em um certame
licitatório.
Sendo essas as alegações que temos a dispor sobre o tema.” (grifo do autor)
Análise da equipe
Da mesma forma que o fato anterior, a manifestação da Prefeitura não contesta os fatos
apontados pela CGU e noticia o levantamento das situações, para a posterior
instauração de processo administrativo interno, visando apurar responsabilidades e
sanar as falhas evidenciadas em tempo hábil, sem, contudo, precisar qual seria esse
prazo.
Ademais, a Prefeitura informou que todos os procedimentos para aquisição de
combustíveis serão reavaliados, no sentido de ser verificar a necessidade de sua
continuidade, situação que deveria ter sido verificada a cada aditamento ou alteração
de preços promovida na execução dos contratos.
Sobre a questão específica da pesquisa de preços no PP nº 13/2018 mencionada pelo
gestor em sua manifestação, não foram utilizados os parâmetros da ANP, mas sim foram
realizadas pesquisas em apenas três postos, sendo um deles o único que compareceu
ao certame e que vem sendo a empresa fornecedora de combustíveis nos últimos anos,
nas diversas secretarias da Prefeitura, conforme já identificado neste relatório.
Portanto, a pesquisa de preços realizada foi frágil, não utilizou a ANP como parâmetro
balizador e não foi ampliada para outros postos, considerando que existem 35 postos
em atividade na região. O município não tem como presumir que um posto consultado
para formação de preços não tem as qualificações necessárias para habilitação no
certame licitatório. Cabe ao município realizar uma pesquisa de preços para formação
do edital, que traduza a realidade do mercado local de forma consistente. Portanto, a
pesquisa de preços realizada no referido processo não se coaduna com tais preceitos.
Achado n° 8
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO AS FRAGILIDADES NOS CONTROLES DOS ABASTECIMENTOS.
Alega esta Douta Autoridade, que foram identificadas diversas fragilidades nos controles
dos abastecimentos de combustíveis e lubrificantes, realizados pelo município, no
período de 2017 a 2019, potencializando o risco de desvio de finalidade na execução
dessas contratações.
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Entretanto, para se chegar a tal conclusão esta Douta Autoridade utiliza-se de suposta
Auditoria feita pela Controladoria do Município, em que são apontadas diversas falhas
no controle dos combustíveis e lubrificantes.
Diga-se suposta, pois apesar de acostada em um dos processos licitatórios da Sede, a
minuta apontada por esta Fiscalização não se encontra com a devida assinatura da
Controladora do município à época, estando assim, eivada de legalidade quanto a sua
devida análise.
Quanto ao efetivo controle dos combustíveis e lubrificantes, há de se afirmar que o
município de Araripina, vem tentando se aprimorar numa melhor qualidade e
otimização destes controles, conforme pode ser dimensionado nos documentos de
controles de combustíveis anexos a presente defesa (Anexo: [...] Documentos para
Controle de Combustíveis, e [...] Mapas de Abastecimento e Relação de Veículos
Próprios e Contratados).
Tal controle, encontra respaldo no que determina a Instrução Normativa CGM nº
01/2018, já enviada a esta Autoridade Fiscalizadora, e que disciplina o controle de
combustíveis e lubrificantes no município.
Neste sentido, Douta Autoridade, se há de fato alguma fragilidade no controle de
combustíveis do município, esta será devidamente apurada pela Prefeitura, junto a suas
Secretarias e a Procuradoria Jurídica, para que tal “vício” seja devidamente sanado.”
(grifo do autor)
Análise da equipe
O gestor municipal não esclarece os fatos apontados pela fiscalização da CGU no que se
refere às fragilidades nos controles dos contratos de combustíveis e lubrificantes,
firmados pela edilidade.
O gestor se apega ao fato de a equipe de fiscalização ter mencionado um trabalho
específico da Controladoria do próprio município, que, apesar de estar sem assinatura,
indica várias falhas nos controles da execução de certame da Sede da Prefeitura,
existentes também nos controles de outras áreas, inclusive, da Secretaria de Educação.
Essa minuta de Programa de Auditoria aplicado pela Controladoria Geral do Município,
consignada no PP nº 1/2017-Sede (Processo nº 4/2017), foi utilizada apenas como
ilustração das fragilidades nos controles municipais, tendo em vista que tais problemas
já estariam evidenciados pela CGU nos documentos de controle apresentados pela
Prefeitura, situação que não foi afastada na manifestação apresentada. Pelo contrário,
o gestor fala em apuração e saneamento de “vício”, mas não estabelece prazo, nem
informa como será feito tal saneamento.
Diante do acima exposto, não há que se falar da legalidade do documento acima citado,
até porque foi juntado aos autos de um processo da própria Prefeitura e foi utilizado
como ilustração de um fato já evidenciado nos documentos de controle disponibilizados.
Por outro lado, o gestor não negou a existência do referido Programa de Auditoria
realizado por sua Controladoria, nem apresentou o respectivo resultado do trabalho
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assinado, caso entendesse que a minuta constante do processo contivesse alguma
informação improcedente.
Em anexo à manifestação em questão, o gestor voltou a apresentar alguns documentos
de controle já apresentados e avaliados pela equipe durante a presente fiscalização, a
saber:
a) cópias digitais de cupons fiscais, mapa de abastecimento e formulários de Requisição
de Combustível da semana de 05 a 09.08.2019;
b) Cópia digital da relação de veículos próprios e terceirizados;
c) Cópia da Instrução Normativa CGM nº 01/2018, de 04.09.2018.
No tocante aos documentos mencionados acima, não há modificação quanto ao fato já
registrado, servindo apenas para corroborar o que foi destacado pela equipe de
fiscalização da CGU.
Achado n° 9
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO A INADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DOS PROCESSOS
LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, GERANDO
CONTRATAÇÕES ANTIECONÔMICAS.
Afirma esta Douta Autoridade que as contratações de combustíveis e lubrificantes em
vigor são antieconômicas e não espelham a realidade local dos preços de combustíveis.
Para tanto, evidencia que os preços identificados pela CGU são mais baratos que os
preços faturados para o Poder Público Municipal no mesmo período, sendo ofertado
para tanto, um preço acima da média de mercado.
Quanto a isso, temos que, o critério de julgamento em todos os processos licitatórios,
com exceção da venda da folha de pagamento, é de menor preço sobre o especificado
no termo de referência, porém sabe-se que os postos de combustíveis do Município de
Araripina praticam 2 (dois) tipos de preços o valor que está especificado na bomba, à
vista, e o valor a prazo tem um acréscimo definido pelas partes, como acontece no
Município de Araripina.
Nesse sentido, inevitavelmente os preços praticados sofrem alguns reajustes e
diferenças.
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Ademais, cabe apontar a esta Douta Autoridade que a Procuradoria Jurídica do
município, está estudando a melhor forma de Notificar a empresa contratada para que
a mesma explique porque pratica diversos preços nas diferentes áreas em que possui
filiais, e aumenta/onera o seu preço, exclusivamente no posto de combustível que
possui contrato com o município.
Neste sentido, Douta Autoridade, se há de fato algum procedimento diverso nos preços
de combustíveis e lubrificantes praticados contra o município, esta será devidamente
apurada pela Prefeitura, junto a suas Secretarias e a Procuradoria Jurídica, para que tal
“vício” seja devidamente sanado, junto com a empresa contratada.” (grifo do autor)
Análise da equipe
A manifestação do gestor corrobora os fatos apresentados na constatação, inclusive,
informando o acionamento da Procuradoria Jurídica, para avaliar a questão. Entretanto,
o gestor não estabeleceu prazos, nem como essas apurações serão realizadas.
Observe-se que a explicação para prática de dois preços pela empresa contratada (a
vista e a prazo) também não se sustenta, porque a Administração tem que procurar a
vantajosidade nas contratações e não admitir preços acima da média de mercado. Além
disso, verificaram-se diferenças entre os preços das próprias filiais da empresa
contratada (Juvenal Ângelo & Cia Ltda) e entre esses preços e os ofertados ao Poder
Público.
Achado n° 10
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n.º 575/2019, de 15.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPETIÇÃO NOS PREGÕES PRESENCIAIS PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, REALIZADAS ENTRE 2017 E 2019.
INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS E DE DIRECIONAMENTO DOS
RESULTADOS DOS CERTAMES.
Alega esta Douta Autoridade, que diante das circunstâncias apresentadas e
demonstradas no presente item, há clara evidência de ausência permanente de
competição nos certames para aquisição de combustíveis e lubrificantes, como também
indicam a simulação das pesquisas para formação dos preços dos editais e o
direcionamento dos resultados dos pregões presenciais em questão, para uma mesma
empresa.
Quanto aos argumentos acima apresentados, temos que os processos licitatórios são
publicados em diários oficiais, disponibilizados nos sites, vale salientar que em outros
momentos outras empresas forneceram combustíveis e lubrificantes ao Município de
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Araripina/PE, porém, por motivos que não sabemos, deixaram de participar de
Processos Licitatórios com o Município de Araripina/PE.
Quanto à alegação de que o pregoeiro do Município é conhecido do proprietário da
Empresa Geneildo de Souza Batista EPP (CNPJ 11.642.408/0001-83), este declara que
não conhecia o mesmo até a realização do certame.
Ademais, há que se ressaltar que, nos processos licitatórios são exigidos documentos de
Habilitação com relação à qualificação técnica, porém não exigimos que seja de empresa
A ou B, e levando em consideração que a mesma participa e ganha vários processos
licitatórios é sinal de que a mesma cumpres com as exigências relacionadas ao
fornecimento do item licitado.
Reforçamos ainda, que a falta de participantes em certames licitatórios deve ao fato das
empresas que detêm o objeto das licitações publicadas não terem interesse em
participar dos mesmos.
Sendo essas as alegações que temos a dispor sobre o tema.” (grifo do autor)
Análise da equipe
O gestor não consegue justificar a ausência de competividade em seus certames para
aquisição de combustíveis e lubrificantes, mesmo existindo 35 postos em atividade na
região. Invariavelmente, as atas de julgamento dos nove processos citados ao longo
deste relatório só têm a presença de um licitante. A alegação genérica de publicação de
editais em diário oficial não escusa o gestor de ampliar a publicidade do certame, bem
como de revogá-lo ao verificar que não está havendo concorrência. Não se trata apenas
de um processo, foi verificada a mesma situação em nove processos, sendo em oito a
mesma empresa vencedora.
O gestor menciona que em outros momentos outras empresas forneceram
combustíveis ao município, mas não comprova essa alegação, nem informa quais
empresas foram essas.
Sobre as simulações de pesquisas de preços e indícios de direcionamento dos
resultados, o gestor quedou silente, restringindo-se a informar que o pregoeiro declara
não conhecer a empresa citada. Entretanto, não foi essa a afirmação contida no fato.
Para essa situação, o que foi consignado é que o pregoeiro é sócio-responsável de uma
empresa, cujo contador é o mesmo de uma das empresas utilizadas nas pesquisas de
preços do PP nº 8/2018-Saúde. Contudo, deve-se observar que não foi juntada nenhuma
declaração do pregoeiro sobre esse tema à referida manifestação.
No que diz respeito à qualificação técnica, o gestor alega que não estipula quem deve
fornecer os atestados, mas não esclarece porque nos oito processos vencidos pela
empresa Juvenal Ângelo & Cia Ltda aparece apenas um atestado de capacidade técnica
fornecido pelo próprio município de Araripina/PE, entidade interessada na contratação.
Por outro lado, o fato da empresa está sendo beneficiada com vários contratos não
significa que vem cumprindo com as suas exigências, situação que pode ser verificada,
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por exemplo, nos problemas de preços evidenciados na execução contratual e
demonstrados neste relatório. Além disso, conforme já consignado, a empresa
contratada em questão não concorre com nenhuma outra empresa nos certames, ou
seja, os processos licitatórios são atribuídos a ela sem qualquer competição.
Por fim, o gestor alega que o não comparecimento de outras empresas estaria atrelado
a não terem interesse em participar dos certames, mas não apresenta nenhuma prova
dessa alegação, nem nos processos avaliados existe qualquer iniciativa no sentido de
revogar e refazer as respectivas licitações pela falta de competividade. Também não há
iniciativas nos autos para utilização do pregão eletrônico, por exemplo, ampliando a
concorrência e a isonomia dos certames em questão.
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INTRODUÇÃO
Em atendimento à determinação contida na Ação de Controle nº 201902374,
apresentamos os resultados dos exames de avaliação realizados sob atos e
consequentes fatos de gestão, ocorridos no período de 14.06.2017 a 31.08.2019. A
avaliação ocorreu na obra pavimentação em paralelepípedos nos Contrato de Repasse
nº 845563/Ministério das Cidades e Contrato de Repasse nº 847137/Ministério das
Cidades firmado com a Caixa Econômica Federal, no município de Araripina/PE, com o
valor de R$ 493.100, somados ainda o valor da contrapartida de R$ 8.074,60, e R$
245.850, somados ainda o valor da contrapartida de R$ 493, respectivamente,
totalizando o valor de R$ 747.517,60. Ambos os Contratos de Repasses fazem parte do
Programa/Ação 1545120541D730026 - Planejamento Urbano / Apoio à Política Nacional
de Desenvolvimento Urbano.
O objeto avaliado trata-se de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do
município de Araripina/PE, que visa dirimir os problemas causados pela poeira e a lama,
dando ainda conforto aos moradores e usuários.
A presente avalição foi realizada em função da Fiscalização em Entes Federativos (Ciclo
V06), que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação de recursos públicos
federais executados de forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.
Para a realização da avaliação, foram propostas as seguintes questões de auditoria, as
quais focam exclusivamente na edificação construída:
a) A contratação e a execução da obra foram realiza das obedecendo os critérios de
economicidade e qualidade, bem como o certame licitatório foi realizado dentro da
regularidade, sem direcionamento ou restrição à competitividade?
a.1) Legalidade: A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às
formalidades legais?
a.2) Economicidade: A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
a.3) Qualidade: Existem defeitos construtivos na obra passiveis de identificação pelo
gestor?
a.4) Cumprimento dos Prazos: A obra encontra-se paralisada, com riscos de não
atendimento aos objetivos?
As respostas às questões de auditoria constam dos achados incluídos neste Relatório,
cujas conclusões se baseiam nas evidências obtidas em: documentação referente ao
objeto, encaminhada pela Prefeitura de Araripina/PE, solicitada formalmente pela
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Equipe da CGU; consultas a base de dados de órgãos federais; e em visita in loco, no dia
06.08.2019.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira parte,
constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, constarão os
achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses achados que estão
sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para conhecimento dos
Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de Defesa do Estado para
providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências
corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das
providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Riscos da ocorrência de defeitos pela não comprovação da
realização dos controles tecnológicos estabelecidos no Caderno
de Encargos e Especificações Técnicas.
Apesar de terem sido solicitados formalmente os controles tecnológicos da obra, a
Prefeitura não os encaminhou, nem apresentou fundamentação para tanto. Desta
forma, aumentam-se riscos de aparecimento de defeitos.
Esta CGU, por duas oportunidades, solicitou (reiterando em seguida) os controles
tecnológicos, por intermédio das Solicitações de Fiscalização nº 05 e 19, contudo, os
mesmos não foram apresentados, nem foi dada justificativa pela ausência deles.
Como consequência, aumentam-se os riscos de aparecimento de problemas na
pavimentação.

Parte 2 – Gestor Local
2. Restrição à competitividade na Tomada de Preços nº 4/2017,
para a contratação dos serviços de pavimentação em
paralelepípedos.
Ao analisar a Tomada de Preços nº 4/2017, foi verificada cláusula editalícia restritiva à
competividade do certame, ilegal nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas
da União, que restringem a participação de interessados, com a exigência de: visita
prévia ao local da obra pelo responsável técnico da licitante.
Além do mais, não consta do processo licitatório a comprovação da publicação do aviso
da licitação em jornal de grande circulação. Foi encaminhado cópia de uma parte de
uma folha de jornal, mas esta está ilegível.
Ressalta-se que não há registro de quantas empresas tiraram o edital e que apenas três
credenciaram-se para o certame, e tão somente duas propostas de preços foram
habilitadas. A empresa inabilitada foi retirada da disputa por falta de um documento
simples. A empresa habilitada foi desclassificada por deixar de acostar uma certidão. A
proposta vencedora apresentou desconto de apenas 0,65% em relação ao valor orçado
pela Administração. Desta forma, não houve competição de fato.
A exigência de visita prévia, pelo responsável técnico, em data marcada, antes da
habilitação, não encontra respaldo no art. 30, III, da Lei nº 8.666/93. A jurisprudência do
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TCU também ressalva essa exigência, principalmente quando a Administração marca dia
e hora para a visita técnica, além de exigir que seja feita pelo responsável técnico da
licitante, como no caso do certame analisado (Ex.: Acórdão/TCU nº 2.477/2009-P;
Decisão Monocrática/TCU TC-021.115/2010-9 e Acórdão/TCU nº 1.264/2010-P). Já o
Enunciado do Acórdão/TCU nº 1.955/2014-P determina que “é irregular exigir visita técnica
como requisito de habilitação em licitação, a não ser quando for imprescindível o conhecimento das
particularidades do objeto acompanhada de justificativa, sendo suficiente a declaração do licitante de que
conhece as condições locais para a execução do objeto”. Não consta do Processo Administrativo

da licitação fundamentação que demonstre a imprescindibilidade dessa exigência.
Por fim, a publicação do aviso de concorrência em jornal de grande circulação no Estado
é determinada no art. 21, III, da Lei nº 8.666/93. Consta do Processo Administrativo da
licitação comprovantes apenas da publicação no Diário Oficial, o que restringiu a
publicidade do certame.
A causa desse achado, no âmbito federal, reside no fato de que, conforme
jurisprudência do TCU (Acórdão 892/2003 – Plenário, seguido dos Acórdãos 279/2004 –
1ª Câmara, 1.126/2007 – Plenário, 1.076/2008 – Plenário, 6.564/2009 – Plenário), a
Corte de Contas vem se manifestando no sentido de não ser da competência da Caixa
analisar, de modo completo, procedimentos licitatórios. Desta forma, não existem
controles prévios, do Poder Executivo Federal, sobre as licitações realizadas para
atender aos objetos dos contratos de repasse.
Assim, as deficiências nos controles permitiram a realização de contratação a partir de
licitação com restrição à competitividade, que teve como efeito menor desconto na
proposta apresentada, em relação ao orçamento base na Administração, além de
direcionamento da licitação, o que levou à proposta vencedora ter apresentado
descontos ínfimos em relação ao valor orçado pela Administração.

3. Evidências de que a licença ambiental está vencida e não
confecção do diário de obras.
Ao analisar toda documentação fornecida, não foi encontrada a licença ambiental da
obra (fornecida pela Agencia do Meio Ambiental do Município de Araripina – AMMA),
não obstante a mesma ter sido solicitada por intermédio da Solicitação de Fiscalização
nº 5, sendo reiterado o pedido na Solicitação de Fiscalização nº 19.
Contudo, conforme consta nos Relatórios de Acompanhamento de Engenharia,
confeccionados por engenheiro da Caixa, o vencimento da referida licença vencia em
18.03.2019. Conforme o TCU: “é obrigatória apresentação da licença de operação
concedida pelo órgão ambiental do estado onde a licitante esteja localizada e/ou
daquele onde os serviços serão prestados”, Acórdão 247/2009-Plenário.
Também foi evidenciado a ausência do diário de obras, exigido no contrato, na cláusula
9º, item 09.17, página 60, e exigido na Lei das Licitações, § 1º do art. 67 da Lei
8.666/1993. Vários Acórdãos (entre estes, Acórdão 1858/2009-Plenário) foram
exarados pela Egrégia Corte de contas da União, acerca da eminente necessidade de
9

existência de tal documento, a fim de realizar uma fiscalização adequada de forma
concomitante à execução dos serviços, procedendo aos devidos e detalhados registros
nos diários de obras.
As deficiências nos controles permitiram a realização/execução das obras sem o devido
registro das ocorrências e sem que a licença ambiental estivesse no prazo de validade.

4. Atraso no cronograma de execução.
Durante as inspeções realizadas, constatou-se incompatibilidade entre o cronograma
físico-financeiro previsto por ocasião da assinatura do contrato e o executado no mesmo
período. Desde a assinatura do contrato, em julho de 2017, se passaram dezesseis
meses até iniciar efetivamente a obra (início em março de 2019).
Deve-se registrar que os repasses federais somente ocorreram nos meses de março,
junho e agosto de 2019, conforme pesquisa no site plataformamaisbrasil.gov.br, o que
justifica o atraso no início das obras.
Assim, o atraso para início desta obra resulta no prejuízo do bem-estar da população.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foram
encontradas situações que demandam providências de regularização, a partir das
seguintes conclusões, em resposta às questões de auditoria:
a.1) A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às formalidades
legais?
Não. Foi identificada, na análise da Tomada de Preços nº 2/2015, restrição à
competitividade no certame, com a inclusão de cláusulas ilegais no edital de licitação,
bem como não foi dada a devida publicidade do aviso de licitação.
a.2) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
Sim. Foi realizado o cotejamento (de 83% do total licitado) entre o preço contratado e a
referência oficial do SINAPI. Não foram encontradas sobrepreço de contratação.
a.3) Qualidade: Existem defeitos construtivos na obra passiveis de identificação pelo
gestor?
Não. Até o momento da fiscalização realizada in loco, 06.08.2019, não foram
constatados defeitos construtivos. Destaca-se, mais uma vez, que um dos Contratos de
Repasse não tinham boletins de medições (iniciada a poucos dias e menos de 8% de
execução) e o outro, apenas dois boletins.
a.4) Cumprimento dos Prazos: A obra encontra-se paralisada, com riscos de não
atendimento aos objetivos?
Não, a obra não está paralisada. Em ambos os casos (os dois contratos de repasses
objeto desta ação de controle) a obra estava sendo executada, porém fora do
cronograma estipulado no Plano de Trabalho, devido a atrasos na liberação de recursos
federais.
Identificou-se, como causa desses achados, no âmbito federal, o fato de não ser da
competência da Caixa analisar, de modo completo, procedimentos licitatórios.
Espera-se que a avalição realizada traga benefícios de, além de auxiliar o trabalho de
outros órgãos de controle, a reposição ao Erário de valores desviados.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado nº 1
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO Nº 016/2019 – SEINFRA, de 17.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“De fato, não houve realização dos Ensaios de controles tecnológicos, no entanto, foi
inspecionada previamente a qualidade dos materiais utilizados pela construtora,
conforme especificações próprias e normas da ABNT.
Além disso, houve uma rigorosa fiscalização quanto ao traço de argamassa de
rejuntamento de acordo com a planilha licitada.
Tal forma, que durante a fiscalização in loco, não foi constatada por essa Autoridade,
patologias na pavimentação.”
Análise da equipe de auditoria:
O acompanhamento da obra por engenheiro qualificado somente será efetivo se este
dispuser dos instrumentos, orientados em norma e na literatura, que lhe permitam
avaliar tecnicamente a execução dos serviços e relatar, em documento técnico
apropriado, os testes realizados em comparação com os critérios estabelecidos.
A ausência de falhas visíveis, no presente momento, não pode levar a concluir que a
falta dos controles dará segurança e condições de serviço necessários para o futuro.
Fatores como carregamento ao longo do tempo possuem o condão de alterar o
equilíbrio momentâneo, fazendo com que apareçam anomalias antes do tempo
esperado para este tipo de obra.
Conclui-se pela manutenção do achado.
Achado nº 2
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO Nº 016/2019 – SEINFRA, de 17.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“Mesmo que não esteja claro no Edital de Licitação que a visita técnica possa ser
substituída por declaração formal, a comissão de licitação entende que se alguma
empresa optar por apresentar declaração de Abstenção de Visita a mesma será acatada
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pela Comissão, vale salientar que nos Editais de Licitação posteriores já se prevê a
apresentação da Referida declaração.”
Análise da equipe de auditoria:
Considerando o princípio da vinculação ao edital, não caberia à Comissão de Licitação
proceder na forma apresentada na manifestação.
Tendo sido incluída cláusula restritiva e, concluindo a Comissão que esta seria ilegal,
caberia a ela propor a alteração dessa cláusula, antes da abertura das propostas, ou a
nulidade do certame. Nenhuma dessas opções foi tomada, tendo sido realizado o
certame contendo clausula com potencial de afugentar interessados.
Conclui-se pela manutenção do achado.
Achado nº 3
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO Nº 016/2019 – SEINFRA, de 17.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“Após o Município receber a comunicação de Pendencias do contrato de repasse, foi
renovada a LICENÇA AMBIENTAL, em anexo, no dia 02/10/2019.
Quanto a confecção do diário de obras, o mesmo foi aberto no dia 17/07/2018, porém
não houve acompanhamento quanto a sua confecção.”
Análise da equipe de auditoria:
Em relação ao licenciamento ambiental, renovado apenas após o recebimento do
Relatório Preliminar, deve-se registrar que o período de execução das obras sem o
licenciamento evidencia a ausência de controles quanto ao cumprimento das exigências,
contidas no licenciamento, para que não ocorram danos ambientais.
Quanto ao diário de obras, apenas a abertura, sem o preenchimento dia a dia, dos
serviços executados e dos fatos mais relevantes relacionados à obra, não permite
concluir que foi realizada fiscalização adequada, de forma concomitante à execução dos
serviços.
Conclui-se pela manutenção do achado.
Achado nº 4
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO Nº 016/2019 – SEINFRA, de 17.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
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“A Ordem de Início dos Serviços foi emitida no dia 17.07.2018, de acordo com o Contrato
nº 045/2018.
No entanto, apenas no dia 26.03.2019 e 28.03.2019, ou seja, aproximadamente oito
meses após a sua assinatura, foi creditada a OB no valor de R$ 98.620,00 (noventa e oito
mil seiscentos e vinte reais) – Contrato de Repasse 845563/2017 – e R$ 49.170,00
(quarenta e nove mil cento e setenta reais) – Contrato de Repasse 847137/2017 –
respectivamente.
Os demais repasses foram realizados nos dias 05/06/2019 e 27/08/2019 (Contrato de
Repasse 845563/2017) e 23/09/2019 (Contrato de Repasse 847137/2017). Em virtude
do recebimento em tempo hábil dos devidos repasses as obras, consequentemente,
estão em ritmo acelerados.
É sabido, que a não conclusão da obra e seus consecutivos atrasos não só priva a
população de usufruir, como prejudica todo um planejamento municipal. Entretanto, o
atraso está devidamente justificado, uma vez que a OB foi creditada apenas 08 (oito)
meses após a assinatura da ordem de serviço.
Sendo assim, disponibiliza-se esta Secretaria a esclarecer qualquer eventual
questionamento que vir a existir em decorrência do presente relatório.”
Análise da equipe de auditoria:
Como registrado no achado, a Prefeitura apresenta as justificativas para a ocorrência do
atraso, causada pela demora na liberação dos recursos federais.
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INTRODUÇÃO
Em atendimento à determinação contida na Ação de Controle nº 201902375,
apresentamos os resultados dos exames de avaliação realizados sob atos e
consequentes fatos de gestão, ocorridos no período de 01.01.2015 a 31.05.2019. A
avaliação ocorreu na obra de construção de Centro de Referência de Assistência Social
– Cras, no Contrato de Repasse nº 813250/Ministério da Cidadania firmado com a Caixa
Econômica Federal, no município de Araripina/PE, com o valor de R$ 409.172,02. O
referido Contrato de Repasse faz parte do Programa/Ação 0824420372B300026 –
Consolidação do Sistema Único de Assistência social (SUAS) / Estruturação da Rede de
Serviços de Proteção Social Básica.
A presente avalição foi realizada em função da Fiscalização em Entes Federativos (Ciclo
V06), que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação de recursos públicos
federais executados de forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal,
aos Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.
Para a realização da avaliação, foram propostas as seguintes questões de auditoria, as
quais focam exclusivamente na edificação construída:
a) A contratação e a execução da obra foram realiza das obedecendo os critérios de
economicidade e qualidade, bem como o certame licitatório foi realizado dentro da
regularidade, sem direcionamento ou restrição à competitividade?
a.1) Legalidade: A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às
formalidades legais?
a.2) Economicidade: A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
a.3) Qualidade: Existem defeitos construtivos na obra passiveis de identificação pelo
gestor?
a.4) Cumprimento dos Prazos: A obra encontra-se paralisada, com riscos de não
atendimento aos objetivos?
As respostas às questões de auditoria constam dos achados incluídos neste Relatório,
cujas conclusões se baseiam nas evidências obtidas em: documentação referente ao
objeto, encaminhada pela Prefeitura de Araripina/PE e pela Caixa, solicitada
formalmente pela equipe da CGU; consultas a base de dados de órgãos federais; e em
visita in loco, no dia 07.08.2019.
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Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
O objeto avaliado trata-se de construção de Cras, no município de Araripina/PE, que visa
oferta de serviços na área de assistência social (como apoio psicológico e serviço social)
à população do município.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Riscos da ocorrência de defeitos pela não comprovação da
realização dos controles tecnológicos estabelecidos no Caderno
de Encargos e Especificações Técnicas.
Apesar de terem sido solicitados formalmente os controles tecnológicos da obra, a
Prefeitura não os encaminhou, nem apresentou fundamentação para tanto. Além do
mais, nas medições e seus anexos, não foram identificados os controles tecnológicos,
ou referências a realização desses controles para a aprovação das medições. Desta
forma, aumentam-se riscos de aparecimento de defeitos, inclusive estruturais.
A realização dos controles tecnológicos era uma determinação do Caderno de Encargos
e Especificações Técnica, que foi anexado ao processo licitatório para a contratação das
obras. Para a execução dos serviços de Concreto, o Caderno de Encargos determinava a
execução dos controles na dosagem e no processo executivo, atendendo às disposições
da Norma NBR 6118/2003-ABNT.
Examinaram-se as medições e seus anexos, não tendo sido identificados os controles
tecnológicos, ou referências a realização desses controles para a aprovação das
medições.
Esta CGU, por duas oportunidades, solicitou (reiterando em seguida) os controles
tecnológicos, por intermédio das Solicitações de Fiscalização nº 05 e 19, contudo, os
mesmos não foram apresentados, nem foi dada justificativa pela ausência deles.
Como consequência, aumentam-se os riscos de aparecimento de problemas,
principalmente na execução de serviços que necessitem de concreto.

Parte 2 – Gestor Local
2. Restrição à competitividade na Tomada de Preços nº 02/2015,
para a construção do Cras.
Ao analisar a Tomada de Preços nº 2/2015, foi verificada cláusula editalícia restritiva à
competividade do certame (item 05.05.07 do Edital), ilegal nos termos da jurisprudência
do Tribunal de Contas da União, que restringem a participação de interessados, com a
exigência de: visita prévia ao local da obra pelo responsável técnico da licitante.
Ressalta-se que não há registro quantas empresas tiraram o edital e que apenas duas
credenciaram-se para o certame, ambas propostas de preços foram habilitadas. A
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proposta vencedora apresentou desconto próximo aos 5,5% em relação ao valor orçado
pela Administração.
A exigência de visita prévia, pelo responsável técnico, antes da habilitação, não encontra
respaldo no art. 30, III, da Lei nº 8.666/93. A jurisprudência do TCU também ressalva
essa exigência, principalmente quando a Administração exige que seja feita pelo
responsável técnico da licitante, como no caso do certame analisado (Ex.: Acórdão/TCU
nº 2.477/2009-P; Decisão Monocrática/TCU TC-021.115/2010-9 e Acórdão/TCU nº
1.264/2010-P). Já o Enunciado do Acórdão/TCU nº 1.955/2014-P determina que “é
irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação em licitação, a não ser quando for
imprescindível o conhecimento das particularidades do objeto acompanhada de justificativa, sendo
suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto”. Não

consta do Processo Administrativo da licitação fundamentação que demonstre a
imprescindibilidade dessa exigência.
Assim, as deficiências nos controles permitiram a realização de contratação a partir de
licitação com restrição à competitividade, que teve como efeito menor desconto na
proposta apresentada, em relação ao orçamento base na Administração.

3. Não confecção do diário de obras.
Foi evidenciado a ausência do diário de obras, exigido no contrato, na cláusula 9º, item
09.17, folha 1.011 (do processo licitatório fornecido), e exigido na Lei das Licitações, §
1º do art. 67 da Lei 8.666/1993. Vários Acórdãos (entre estes, Acórdão 1858/2009Plenário) foram exarados pela Egrégia Corte de contas da União, acerca da eminente
necessidade de existência de tal documento, a fim de realizar uma fiscalização adequada
de forma concomitante à execução dos serviços, procedendo aos devidos e detalhados
registros nos diários de obras.
As deficiências nos controles permitiram a realização/execução das obras sem o devido
registro das ocorrências e sem que a licença ambiental estivesse no prazo de validade.

4. Atraso no cronograma de execução.
Durante a análise documental, constatou-se incompatibilidade entre o cronograma
físico-financeiro previsto por ocasião da assinatura do contrato e o executado no mesmo
período. Desde a assinatura do contrato, em 20.09.2015, até a conclusão dos serviços,
em 30.10.2018, se passaram 37 meses, uma vez que o prazo para execução dos serviços
foi de nove meses.
Deve-se registrar que os repasses federais somente ocorreram nos meses de junho de
2016, abril de 2018 e julho de 2019, conforme pesquisa no site
plataformamaisbrasil.gov.br, o que justifica o atraso no início das obras.
Assim, o atraso para início desta obra resulta no prejuízo do bem-estar da população.
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5. Evidências de não execução de Vergas e Contravergas em
Concreto Armado falha na execução da impermeabilização.
Na verificação da planilha orçamentária contratada, não foi evidenciada a existência da
previsão de vergas e contravergas na execução da obra. Da mesma sorte, não foi
disponibilizado termo aditivo que verse sobre a inclusão deste serviço.
Adicionalmente, na inspeção in loco realizada pela CGU, identificaram-se defeitos,
fissuras, características do resultado da ausência de contravergas.
A execução das contravergas, sobre o vão de portas, e sob janelas e/ou caixilhos, era
uma determinação do Caderno de Encargos e Especificações Técnica, que foi anexado
ao processo licitatório para a contratação das obras.
As vergas e contravergas tem a função de reduzir os riscos de fissuras, devido à
concentração de tensões, nos vão de janelas e portas, pois possibilitam uma melhor
distribuição de carga nessas regiões, de acordo com o Caderno Técnico de Composições,
do SINAPI, para Verga, Contraverga, Fixação de Alvenaria de Vedação e Cinta de
Amarração de Alvenaria, Lote 1, Versão 002, vigência 03/2016.
Na inspeção in loco, pôde-se caracterizar a ocorrência de defeitos característicos da
ausência de contravergas.
Figuras 1 e 2 - Ilustrações da contraverga, com seu posicionamento, e as
consequências da não instalação (fissuras na parte de baixo da janela).

Fonte: SINAPI – Caderno Técnico de Composições
para Verga, Contraverga, Fixação de Alvenaria de
Vedação e Cinta de Amarração de Alvenaria, Lote
1, Versão 002, vigência 03/2016.

Fonte:
FONSECA,
Lucas.
Manifestações
Patológicas Existentes em Construções Populares
do Programa Cheque moradia. Revista Online
Especialize. IPOG, 2015.

Figuras 3 e 4 - Registros fotográficos realizados pela Equipe da CGU, onde evidenciamse fissuras características da ausência de contravergas.
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Araripina/PE, 07.08.2019.

Araripina/PE, 07.08.2019.

Ainda foi constatado, pela equipe da CGU, problemas na execução da
impermeabilização realizada na obra.
Figuras 5 e 6 - Registros fotográficos realizados pela Equipe da CGU, onde evidenciamse falhas na execução da impermeabilização.

Araripina/PE, 07.08.2019.

Araripina/PE, 07.08.2019.

Com isso, a má-qualidade dos serviços executados resultaram no aparecimento de
manchas nas paredes e teto da edificação.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.

12

CONCLUSÃO
Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foram
encontradas situações que demandam providências de regularização, a partir das
seguintes conclusões, em resposta às questões de auditoria:
a.1) A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às formalidades
legais?
Não. Foi identificada, na análise da Tomada de Preços nº 2/2015, restrição à
competitividade no certame, com a inclusão de cláusulas ilegais no edital de licitação.
a.2) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
Sim. Foi realizado o cotejamento (de 66% do total licitado) entre o preço contratado e a
referência oficial do SINAPI, para o mês de setembro de 2015. Não foi encontrado
sobrepreço de contratação.
a.3) Qualidade: Existem defeitos construtivos na obra passiveis de identificação pelo
gestor?
Sim. No momento da fiscalização realizada in loco, 07.08.2019, foram constatados
defeitos construtivos.
a.4) Cumprimento dos Prazos: A obra encontra-se paralisada, com riscos de não
atendimento aos objetivos?
Não, a obra não está paralisada. Obra finalizada e atendendo aos objetivos.
Identificou-se, como causa desses achados, no âmbito federal, o fato de não ser da
competência da Caixa analisar, de modo completo, procedimentos licitatórios.
Espera-se que a avalição realizada traga benefícios para auxiliar o trabalho de outros
órgãos de controle.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado nº 1
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO SDS/ PMA N° 96/2019, de 16.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“A obra foi realizada tomando todos os cuidados técnicos e de qualidade no processo
executivo, objetivando risco mínimo de ocorrências de defeitos ou problemas após a
conclusão e durante o uso do local.
O concreto armado usado na construção do CRAS foi produzido na obra, porém foram
tomados cuidados na elaboração do traço e aplicação, usando areia peneirada, sem
mistura orgânica ou vegetal, brita 19.
Os traços foram misturados com uso de betoneira, os volumes foram medidos em
´padiola´ para mensurar as proporções dos componentes do traço, na medição da areia,
brita e cimento Portland, e adensado usando vibrador nas peças de concreto armado.

Impermeabilizações das vigas baldrames.

Uso de vibrador e padiola para medir traço.
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Todas as fundações sobre rocha.

Corte de rocha, nivelamento do terreno.”

Análise da equipe de auditoria:
O acompanhamento da obra por engenheiro qualificado somente será efetivo se este
dispuser dos instrumentos, orientados em norma e na literatura técnica, que lhe
permitam avaliar tecnicamente a execução dos serviços e relatar, em documento
técnico apropriado, os testes realizados em comparação com os critérios estabelecidos.
Dentre os controles tecnológicos de execução do concreto, previstos em norma e cuja
realização não foi comprovada, destacam-se:
i) teste de slump, para verificar a consistência do material, atestando sua
adequação para o lançamento nas formas, permitindo sua trabalhabilidade;
e
ii) ensaios de resistência do concreto, para verificar se a resistência de
projeto foi estatisticamente alcançada, mantendo a estrutura os padrões dos
estados limites último e de serviço, com segurança, não permitindo sua
ruína.
A ausência de falhas visíveis, no presente momento, não pode levar a concluir que a
falta dos controles dará segurança e condições de serviço necessários para o futuro.
Fatores como alterações no carregamento e deformação lenta possuem o condão de
alterar o equilíbrio momentâneo.
Conclui-se pela manutenção do achado.
Achado nº 2
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO SDS/ PMA N° 96/2019, de 16.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:

15

“Não deve prosperar nenhuma das afirmações deste tópico do relatório preliminar,
primeiramente porque foi dada ampla publicidade ao certame em tela, conforme
determinação legal. Senão vejamos:
Nas folhas 515, 516, 772, do PL N° 007/2015, constam a publicação do Edital no Diário
Oficial da União, nos dias 14/07/2015, 15/07/2015.
Na folha 770, do PL N° 007/2015, consta a publicação do Edital no Diário Oficial do
Estado, na data de 18/08/2015.
Na folha 771, do PL N° 007/2015, consta a publicação do Edital no Diário Oficial dos
Municípios do Estado de Pernambuco, na data de 18/08/2015.
Na folha 776, do PL N° 007/2015, consta publicação no Diário de Pernambuco,
Classilíder.
E ainda, no sítio da Prefeitura Municipal de Araripina, www.araripina.pe.gov.br, folha
519, do PL N° 007/2015.
Não prospera o alegado também porque no PL N° 007/2015, o qual segue anexo a esta
defesa, constam as empresas que se credenciaram e participaram do Processo
Licitatório, que foram: Oliveira Dias Transportes e Serviços Ltda. EPP, S & V Construtora
e Serviços Ltda., e a Paulo Lopes Construções e Serviços Ltda.
Prospera menos ainda quando afirma que houve restrição a competitividade devido à
exigência de visita prévia, pelo responsável técnico, com hora marcada pela
Administração, ora, na folha nº 135, do PL N° 007/2015, consta os dias da semana, os
horários, os meios de marcação esta visita, inclusive indica que ‘A visita poderá ser
realizada por preposto da empresa’, conforme consta no Edital.

A visita nunca foi restrita ao responsável técnico, nunca teve data marcada e taxada pela
Administração, e nunca teve o intuito de restringir competitividade, nem existe em todo
o PL N° 007/2015 elementos que denotem isso.
Ressalte-se ainda que, os atestados de visita das empresas foram assinados por
funcionários da Secretaria de Infraestrutura em datas diferentes e por colaboradores
diferentes, folhas nº 652, 853, 891, do PL N° 007/2015.
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Registre-se, por fim, que o procedimento licitatório em questão foi realizado na gestão
anterior, razão pela qual a atual gestão não pode ser penalizada por eventuais falhas
que venham a ser consideradas subsistentes apesar das argumentações acima
expendidas.”
Análise da equipe de auditoria:
Em relação à publicação do edital, a manifestação esclareceu o fato que,
consequentemente, foi suprimido do achado.
Quanto à exigência da visita técnica, a manifestação não esclarece o essencial do
achado, que é a ilegalidade dessa exigência, como entende o Tribunal de Contas da
União, conforme jurisprudência apresentada. A ilegalidade não se encontra apenas na
marcação do dia e hora da visita, que é apenas um fato agravante, mas na exigência da
visita sem fundamentação técnica de sua necessidade, permitindo que se conheçam
antecipadamente os licitantes e afastando possíveis interessados.
Conclui-se pela manutenção do achado.
Achado nº 3
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO SDS/ PMA N° 96/2019, de 16.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“O diário de obras foi entregue a empresa e foi preenchido no canteiro de obras,
relatando os serviços executados e os liberados para execução.
Contudo com a desativação do almoxarifado no canteiro de obras todos os documentos,
plantas e inclusive o Diário de Obras, foram levados para a sede da empresa.
Entramos em contato via telefone (whatsapp) com o Eng. Bruno, da empresa Paulo
Lopes Serviços da Construção EIRELI, para que nos enviassem cópia do Diário de Obras,
no dia 04/10/2019, como também foi enviado, com a mesma solicitação, Ofício nº
001/2019 – PROJETO, no dia 07/10/2019 reiterando a necessidade de cumprir os pontos
levantados no Relatório da CGU, como também o prazo para dar as respostas. Ofício e
prints, em anexo.
Até o fechamento e envio da presente defesa, a empresa não enviou nenhum
comunicado a respeito das nossas solicitações.”
Análise da equipe de auditoria:
O diário de obras, além de ser preenchido com os serviços executados, também deve
apontar fatos mais relevantes relacionados à obra, contendo registros da fiscalização
contratual comunicando à contratada esses fatos. Portanto, caberia à fiscalização
contratual manter em sua posse cópia do diário de obras, pois trata-se esse documento
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do registro próprio no qual a fiscalização deve anotar todas as ocorrências relacionadas
à execução do contrato, conforme disposto no §1º, do art. 67, da Lei 8.666/93. A não
disponibilização do diário de obras não permite concluir que foi realizada fiscalização
adequada, de forma concomitante à execução dos serviços.
Conclui-se pela manutenção do achado.
Achado nº 4
Manifestação da unidade examinada:
Por meio de anexo ao OFÍCIO SDS/ PMA N° 96/2019, de 16.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“A justificativa para o atraso da obra, ou seja, para que a conclusão da obra tenha levado
mais que nove meses, não é só plausível e aparente, como é pública e a nível federal,
pois o recurso para a realização deste empreendimento foi programado para ter
liberações em três vezes, 50%, 30% e 20% pelo Fundo Nacional de Assistência Social –
FNAS.
Considerando que a obra foi iniciada em 22/09/2015, e foi emitido o primeiro BM1 em
31/12/2015, o BM2 em 15/02/2016 e o BM3 em 10/05/2016 e que, a primeira parcela
do recurso só foi creditada, através de Ordem Bancária 0800199 em 09/06/2016, a obra
não atendeu ao prazo previsto no ato convocatório devido ao atraso na disponibilidade
do recurso, não se afastando, portanto, este município da jurisprudência desta Corte de
Contas, conforme espelhos de acompanhamento de obras, em anexo.
Com os atrasos nos pagamentos os serviços foram executados em ritmo lento,
realizando a empresa os atos que eram possíveis conforme liberação do recurso.
Portanto, não houve deficiência alguma de controle que levasse ao atraso da obra e não
compatibilidade do uso do recurso com o calendário inicial da obra, pois, o que mitigou/
atrasou o bem-estar da população foram os repasses atrasados do recurso pelo Governo
Federal.
Ressalte-se que, houve outra parada nas obras entre dezembro de 2016 a julho de 2017
devido a atraso na liberação de recursos pelo FNAS.”
Análise da equipe de auditoria:
Como registrado no achado, a Prefeitura apresenta as justificas para a ocorrência do
atraso, causada pela demora na liberação dos recursos federais.
Achado nº 5
Manifestação da unidade examinada:
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Por meio de anexo ao OFÍCIO SDS/ PMA N° 96/2019, de 16.10.2019, a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“Mais um ponto do relatório preliminar em que as afirmações não merecem prosperar,
pois indicam que na obra não foram executadas vergas e contavergas sobre o vão de
portas e janelas, no entanto, nas imagens realizadas à época da execução da obra fica
clara e evidente que as vergas e contravergas foram devidamente executadas, senão
vejamos:

Quanto à impermeabilização da laje da recepção foi implantada uma manta asfáltica
sobre a laje e em seguida uma camada de argamassa com diluente.
Foi solicitada a empresa para fazer os reparos dos vícios construtivos, print com imagens
e uma das solicitações, em anexo.
No caso dos banheiros para o atendimento ao público, em Araripina, é de saber geral
que sofremos com o racionamento de água, chegando a uma média de até 08 (oito) dias
sem água encanada, com isso, advém à necessidade de abastecer por meio de carro
pipa.
19

Durante um desses processos de abastecimento por meio de carro pipa dos
reservatórios superiores, houve o transborde das caixas sobre as lajes dos banheiros, no
entanto, somos cientes da obrigação e responsabilidade que temos, como agentes
públicos, de zelar pelo patrimônio público, por isso, as providências de reparo, bem
como alerta de atenção aos servidores já foram iniciadas.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social permanecerá a tomar os cuidados
necessários para a manutenção e condições de uso de prédio público de acordo com a
sua finalidade, prevista na ANVISA e outras.”
Análise da equipe de auditoria:
O achado registra que, na inspeção in loco realizada pela CGU, identificaram-se defeitos,
fissuras, características do resultado da ausência de contravergas.
Nos registros fotográficos, encaminhados apenas com a manifestação ao Relatório
Preliminar, não deixam dúvidas de que as vergas foram executadas. Contudo para
algumas janelas, os registros não comprovam a execução das contravergas, em baixo
delas.
As contravergas deveriam ter sido executadas obedecendo as melhores
recomendações, no caso aquelas do caderno de Especificações Técnicas do SINAPI,
estendendo 45cm da borda da janela. Esse cuidado tem a função de impedir o
aparecimento das fissuras observadas pela CGU na inspeção in loco.
Quanto às infiltrações identificadas pela CGU, nos anexos à manifestação, há o registro
de mensagem de whatasapp, datado de 27.02.2019, de que a laje da recepção está com
“infiltração e molhando as paredes e na caixa da lâmpada”. A fiscalização da CGU,
realizada quatro meses depois, identificou que o problema persiste, sem que tivessem
sido tomadas as medidas efetivas para a correção.
Conclui-se pela manutenção do achado.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório faz parte do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF), ciclo 06,
e possui como objeto a avaliação dos gastos do Bloco da Atenção Básica em saúde, no
município de Araripina/PE.
No âmbito do Ministério da Saúde, a referida ação foi escolhida em virtude da sua
representatividade dentre os recursos públicos transferidos ao município, tendo sido
delimitado como período de exame, em princípio, o período de janeiro de 2017 a maio
de 2019.
Como escopo dos trabalhos desenvolvidos, foram propostas as seguintes questões a
serem respondidas:
a) Os processos de contratação das empresas com os recursos do Bloco da Atenção
Básica são regulares?
b) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado, para as
contratações realizadas com os recursos da Atenção Básica?
Para responder a essas questões, foram realizadas as seguintes ações: solicitação formal
de documentos e informações junto à Prefeitura; análise de processos de compra e de
documentos relativos à execução das despesas; pesquisas nos sistemas do Governo
Federal; pesquisas jurisprudenciais no sítio do Tribunal de Contas da União (TCU);
pesquisas de preço; e inspeções físicas no município.
Como escopo dos trabalhos, foi avaliada a movimentação financeira das contas federais
da saúde, e, particularmente, no tocante às contratações de pessoas jurídicas, a
avaliação foi restrita às seguintes empresas, com base na relevância do fornecedor entre
as despesas do município, a saber:
- Juvenal Angelo & Cia Ltda, CNPJ nº 04.965.564/0003-81: pregões presenciais nº 1/2017
e 18/2017.
- Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda – ME, CNPJ nº 13.294.370/0001-20: pregão
presencial nº 3/2013.
Além dos processos acima, apesar de fora do escopo, foram utilizados como referência
comparativa outros processos realizados pelo município de Araripina/PE, no período sob
examine, que também tiveram como vencedor as empresas acima citadas.
Não fizeram parte das análises as questões estritamente formais dos processos de
compra citados, bem como foi excluído dos exames a realização de conciliação bancária
nas contas bancárias do programa, tendo sido realizada apenas, a partir de amostra não
estatística, a análise da movimentação financeira das contas, conforme será retratado
ao longo do presente relatório.
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Como limitação dos trabalhos, destaque-se a falta de organização nas respostas
apresentadas pelo município às solicitações de fiscalização da CGU e de uma melhor
ordenação administrativa nos processos de compra, havendo inclusive atrasos na
disponibilização da documentação e de várias informações, algumas não apresentadas
à equipe de fiscalização até a finalização dos trabalhos, bem como a falta de
padronização nos controles e na documentação relacionada à execução da despesa.
Além disso, durante os trabalhos de campo, não foram disponibilizados alguns processos
licitatórios originais solicitados pela equipe de fiscalização. No entanto, essas
circunstâncias não impediram o cumprimento dos objetivos da presente ação de
controle, mas limitaram as análises, principalmente, quanto aos controles existentes no
município e quanto à fidedignidade das cópias digitais relativas aos processos originais
não apresentados à CGU.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor
federal.

Parte 2 – Gestor Local
1. Movimentação financeira dos recursos da saúde fora das
contas federais e sem identificação dos beneficiários finais.
Pagamento indevido de tarifas bancárias.
Para o município de Araripina/PE, dentre as diversas contas bancárias existentes na área
da saúde, foram identificadas inicialmente as principais contas, vinculadas às
transferências de recursos públicos federais da saúde para financiamento do Sistema
Único de Saúde - SUS, segundo informação extraída do Fundo Nacional da Saúde – FNS:
Quadro 1 – Principais contas bancárias da saúde, para o município de Araripina/PE.
Banco

Agência

Conta

Tipo conta

Cnpj

001

6009

271586

CUSTEIOSUS

11.390.957/0001-08

001

6009

271594

INVESTSUS

11.390.957/0001-08

104

7722

66240256

104

7722

66240248

104

7722

66240094

BLATB

11.390.957/0001-08

104

7722

66240108

BLVGS

11.390.957/0001-08

104

7722

66240086

BLAFB

11.390.957/0001-08

104

7722

66240124

BLMAC

11.390.957/0001-08

INVESTIMENTO
(2018)
CUSTEIO
(2018 a março/2019)

11.390.957/0001-08
11.390.957/0001-08

Entidade
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL
DE SAUDE

Fonte: FNS, conforme consultas realizadas em 20.08.2019 e 27.09.2019.

Dentro do escopo da presente fiscalização e considerando os extratos bancários das
contas específicas da saúde CEF - 624008-6 (Farmácia), CEF - 624009-4 (Atenção Básica),
CEF 624012-4 (MAC) e CEF 6624024-8 (Custeio), a partir do exercício 2017, verificou-se
o que segue:
- cobrança indevida de tarifas bancárias;
- transferências eletrônicas sem identificação da titularidade dos beneficiários; e
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- em alguns casos, como por exemplo na conta da atenção básica citada (CEF - 6240094), verificou-se, com o auxílio dos registros contábeis apresentados pela Prefeitura,
indícios de movimentação dos recursos das contas federais para outras contas bancárias
da Prefeitura (ou seja, não houve o pagamento ou a transferência aos beneficiários
diretamente da conta do programa federal, mas mediante a utilização de contas
específicas da Prefeitura, como por exemplo contas de Folha de Pagamento e
Recolhimentos Previdenciários).
Como justificativa, a Secretária de Saúde encaminhou alguns esclarecimentos, com
trechos a seguir destacados:
a) Sobre a cobrança indevida de tarifas bancárias:
A cobrança de tarifas bancárias dar-se em razão de Instrução Normativa do
Banco Central isentar tão somente dessas cobranças as transferências de
Fundo a Fundo, ou do Tesouro Federal para conta do Fundo Municipal de
Saúde. Desta conta converte-se para as contas dos credores, sejam elas conta
corrente ou conta poupança, nas quais são cobradas tarifas bancárias
normalmente. Muito embora a atual gestão tenha formalizado pedido de
dispensa dessas tarifas à Gerência da Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil [...], tendo em vista as suas frequências no dia a dia da movimentação
dessas contas, sem lograr êxito.

b) Sobre a transferência eletrônica sem identificação dos beneficiários (destinatários
finais):
Segundo a Gerência da CAIXA essa situação se dá em razão do Sistema
operado pela Instituição, GovConta, suprir a nomenclatura e identificação dos
beneficiários. Para identificar tais favorecidos os arquivos financeiros e
contáveis da Secretaria de Saúde dispõem da relação completa dos
beneficiários respectivos, em notas de empenhos e comprovantes de
pagamentos, inclusive os referentes aos pagamentos dos descontos da Folha
de Pagamento de todas as categorias. [...]

c) Sobre a movimentação de recursos federais em outras contas bancárias da Prefeitura:
A esse respeito se tem a informar que a conta (CEF-624009-4) se refere à
conta movimento com o CNPJ da Secretaria por onde se paga também a folha
de pagamento da Secretaria (transferida ao Banco Santander) e Empréstimos
consignados. Paralelamente, em razão das dificuldades de se fazer
transferências em pagamento para contas públicas, quaisquer que sejam,
providenciou-se a abertura de um conta no Banco do Brasil, nº 27158-6 no
mês de março de 2019, pela qual se estar efetuando os pagamentos das
despesas de custeios desde abril do exercício corrente.
[...] Por essa última, passamos a realizar pagamentos (via transferências) das
folhas de pagamentos, bem assim das obrigações previdenciárias, uma vez
que as contas CEF 624009-4 e 624024-8, não permitiam transferências de
recursos para quaisquer entes públicos, e sim, para entidades privadas, que
são predominantes [...].

As respostas do gestor confirmam os fatos apontados na medida que reconhecem as
falhas. As justificativas, entretanto, não podem ser aceitas:
11

i) o gestor municipal deveria movimentar seus recursos nas contas originárias, sem
pagamento de tarifas; se optou por movimentar em outras contas, dever arcar com o
ônus da decisão e não utilizar recursos federais da saúde para esse fim; diante das
circunstâncias apresentadas, cabe ao gestor municipal devolver para as contas
respectivas todos os valores gastos a título de tarifas bancárias;
ii) a movimentação financeira das contas públicas deve ser identificada, nos termos do
art. 2º, § 1º, do Decreto nº 7.507, de 27.06.2011, não sendo plausível a explicação
apresentada; nos anexos da manifestação acima transcrita não consta nenhum pedido
do gestor municipal para regularizar essa falha; e
iii) apesar de informar que na nova conta criada houve a regularização da situação, o
gestor acaba reconhecendo a falha apontada quanto à movimentação indevida de
recursos federais para outras contas da Prefeitura.

2. Recursos públicos federais da saúde parados em conta
bancária, sem utilização, na ordem de R$ 150.026,17.
Durante a análise dos extratos bancários das contas da saúde CEF - 624008-6 (Farmácia),
CEF - 624009-4 (Atenção Básica) e CEF - 624012-4 (MAC), foi verificado que a partir de
agosto/2018 para a conta da Farmácia, março/2018 para a conta da Atenção Básica e
fevereiro/2018 para conta MAC, existem saldos nas aplicações financeiras das
respectivas contas bancárias não utilizados nos programas em questão, totalizando
recursos públicos na ordem de R$ 150.026,17 (Farmácia R$ 31.694,28, Atenção Básica
R$ 113.711,32, MAC R$ 4.620,57), considerando os saldos até 31.05.2019.
Diante da não utilização dos recursos públicos federais da saúde nos programas
respectivos, pelo município de Araripina/PE, foi solicitado esclarecimento ao gestor
municipal, que apresentou os seguintes esclarecimentos:
Referente aos saldos nas contas da CEF 624008-6, 624009-4 e 624012-4,
informamos que os recursos não foram utilizados devido ao não acesso da
Gestão Municipal de Saúde ao GOVCONTA motivo de reclamação em
Ouvidoria e de diversas solicitações via e-mail a Instituição Bancária.
Aguardando resolução da situação para o devido uso do recurso.

Em anexo à manifestação acima, o gestor encaminhou mensagens eletrônicas enviadas
à Caixa e um ofício de janeiro de 2019. Entretanto, tais documentos não tratam dos
saldos das contas citadas e sim de outras contas.
De todo modo, caso se configurasse a situação narrada pelo gestor, a questão já deveria
ter sido encaminhada à Procuradoria Jurídica para avaliação e adoção das medidas
cabíveis, em defesa dos interesses do município.
Diante do exposto, confirmam-se a existência de recursos públicos federais paralisados
em contas bancárias do município de Araripina/PE, sem utilização.
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3. Não utilização de pregão eletrônico nas despesas realizadas
com recursos federais no município de Araripina/PE.
A partir da análise das informações constantes da página oficial na internet do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco (Sistema Tome Contas), bem como do mapa de
licitações dos exercícios 2017, 2018 e 2019, foi identificado que o município de
Araripina/PE não realiza aquisições de bens e serviços comuns por meio do pregão
eletrônico, tendo sido evidenciada a realização de pregões na modalidade presencial.
Cabe destacar que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005 e
com o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, nas licitações realizadas no
âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e serviços
comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só poderá
ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.
Nesse contexto, cabe destacar que o município de Araripina/PE recebeu entre janeiro
de 2017 e maio de 2019 mais de R$ 213 milhões em recursos públicos, conforme
consulta extraída do Portal da Transparência do Governo Federal, o que demonstra a
relevância da necessidade de realização do pregão eletrônico no município.
Ao ser indagado durante a presente fiscalização sobre o tema, o município de
Araripina/PE apresentou duas manifestações: a) o pregoeiro da Sede da Prefeitura, com
alegações sobre falta de capacitação; b) a controladora geral do município (controle
interno municipal), recomendando ao prefeito a adoção de medidas para estruturação
da Prefeitura, a realização de capacitação dos servidores responsáveis e,
consequentemente, adoção da modalidade pregão eletrônico em suas aquisições.
Inicialmente, deve-se registrar que a Controladoria Geral do município apenas adotou a
manifestação acima citada, após o questionamento da CGU sobre o tema.
Sobre os argumentos apresentados pelo pregoeiro da sede da Prefeitura, no que se
refere à falta de capacitação, sem maiores dificuldades, por exemplo, verifica-se a
possibilidade de adesão ao já consolidado sistema de compras governamentais,
denominado Comprasnet, inclusive, com acesso às respostas das principais dúvidas no
sítio https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/perguntas-frequentes,
podendo também o município procurar por capacitações, se necessário, em cidades
maiores, como Recife, capital do Estado de Pernambuco.
Ademais, ressalte-se que a presente ação de controle foi realizada com a utilização de
meios de comunicação digitais, com o envio pela internet de diversos arquivos
digitalizados pela Prefeitura, em resposta às Solicitações de Fiscalização emitidas pela
equipe da CGU. Portanto, a Prefeitura já dispõe de internet, de computador e de
servidores com conhecimento de informática, que são os elementos básicos para
implantação do pregão eletrônico no município.
Ainda sobre a estrutura do município, deve-se destacar que existe inclusive um portal
do município de Araripina/PE na internet, não demonstrando a Prefeitura ter problemas
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com a informatização de seus procedimentos, uma vez que já utiliza, por exemplo, a
nota fiscal eletrônica.
Os normativos sobre o pregão eletrônico não foram publicados agora, mas sim há mais
de treze anos, tempo suficiente para que o município de Araripina/PE pudesse
providenciar computadores, acesso à internet e a capacitação da equipe técnica para
essa modalidade de licitação.
Observe-se que o decreto regulamentador do pregão eletrônico, Decreto nº 5.450, de
31.05.2005, precisamente, no art. 4º, §1º, impõe a necessidade de justificativa sobre a
inviabilidade do uso dessa modalidade como requisito obrigatório para não utilização
do pregão eletrônico. Portanto, a escolha na modalidade eletrônica é regra, haja vista
que a sua não utilização dependeria de justificativa da autoridade competente sobre sua
inviabilidade.
Ademais, deve-se destacar que a possibilidade de sessões de julgamento realizadas em
dias posteriores à apresentação das propostas, comum em pregões presenciais, permite
que os representantes das empresas participantes se conheçam antes da oferta de
lances, gerando um risco de conluios e quebra da isonomia dos certames.
Sobre esse último aspecto, ainda que não haja vedação expressa na legislação relativa
ao pregão à realização das fases em datas distintas, tal procedimento deveria ser
adotado apenas se estritamente necessário. Tais ponderações são análogas às
constantes dos Acórdãos nº 110/2012 – Plenário, nº 906/2012 – Plenário e nº
4.968/2011 – Segunda Câmara, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, sobre a
estipulação de data e horário únicos para a realização de vistorias técnicas por
interessados em participar de licitações:
31. Com relação à exigência de que os competidores devem realizar visita
técnica ao local da obra, em dia e hora único, definido no edital, foi
demonstrado que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
repudiar tal medida, por configurar restrição indevida à competitividade do
certame e por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a
falta é suficiente para macular a licitação e ensejar proposta para a anulação
do processo licitatório, sem prejuízo de dar ciência ao omissis que a inserção
no edital de licitação de exigência para a realização de vistoria técnica em um
único dia e horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao
disposto no art. 3º, caput, e §1º, inciso II, da Lei 8.666/1993, além de
favorecer ajustes entre os potenciais competidores (Acórdão nº 110/2012 –
TCU – Plenário).

Assim como a exigência de visita técnica em um único dia e horário a que se refere o
Acórdão do TCU, o edital do pregão presencial define um local, uma data e um horário
para a entrega das propostas, oportunidade em que as licitantes e a Administração
tomam conhecimento de quais são os participantes do certame. E a realização da fase
de lances em dia distinto daquele em que as empresas interessadas se apresentam pode
comprometer a obtenção de proposta mais vantajosa para o município, em razão de
impor ônus excessivo às concorrentes e de que o período entre as duas fases pode
propiciar a realização de ajustes entre as licitantes e delas com a Administração.
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Diante de tudo que foi exposto, não prosperam os argumentos apresentados para a não
utilização do pregão eletrônico, em virtude dos marcos legais já existentes há vários
anos no ordenamento jurídico brasileiro, de aplicação cogente, já existindo tempo
suficiente para que o município de Araripina/PE disponibilizasse a estrutura necessária
para adoção dessa modalidade, em respeito aos princípios da ampla concorrência e da
isonomia, na aplicação de recursos federais para aquisição de bens e serviços comuns.

4. Falhas na execução dos Pregões Presenciais realizados pelo
município de Araripina/PE para aquisição de combustíveis e
lubrificantes, no período de 2017 a 2019: ausência de controles
sobre os quantitativos de combustíveis registrados em Atas de
Registro de Preços, preços unitários contratados diferentes dos
faturados e preços unitários distintos em diferentes Secretarias
para um mesmo período.
O município de Araripina/PE apresentou à equipe de fiscalização da CGU as seguintes
contratações de combustíveis e lubrificantes, realizadas no período de janeiro/2017 a
maio/2019, conforme informações extraídas do sítio Tome Contas do Tribunal de Contas
de Pernambuco – TCE/PE:
Tabela 1 – Processos licitatórios para aquisição de combustíveis realizados entre
janeiro/2017 e maio/2019, no município de Araripina/PE.
Nº
Ordem

Processo

Pregão
Presencial

Área
Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Social
Secretaria
de
Educação

1

3/2017

3/2017

2

3/2017

3/2017

3

1/2017

1/2017

Secretaria
de Saúde

4

18/2017

18/2017

Secretaria
de Saúde

5

4/2017

1/2017

Prefeitura
(Sede)

6

14/2018

11/2018

Prefeitura
(Sede)

7

8/2018

8/2018

8

17/2018

13/2018

Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Social
Secretaria
de
Educação

CNPJ

Valor
Contratado
(R$)

Aditivos
(R$)

Valor Total
das
Contratações
(R$)

04.965.564/
0003-81

115.000,00

-

115.000,00

04.965.564/
0003-81

525.888,00

273.866,33

799.754,33

04.965.564/
0003-81

287.200,00

-

287.200,00

04.965.564/
0003-81

673.800,00

-

673.800,00

04.965.564/
0003-81

984.500,00

-

984.500,00

04.965.564/
0003-81

2.092.220,00

-

2.092.220,00

Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda

04.965.564/
0003-81

66.070,80

-

66.070,80

Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda

04.965.564/
0003-81

350.000,00

-

350.000,00

Empresa
Contratada

Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
Juvenal
Ângelo & Cia
Ltda
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Nº
Ordem

9

Processo

Pregão
Presencial

10/2018

8/2018

Área

Empresa
Contratada

Secretaria
de Saúde

Posto de
Combustíveis
Zuilton Eireli

TOTAL

CNPJ

Valor
Contratado
(R$)

Aditivos
(R$)

Valor Total
das
Contratações
(R$)

16.740.872/
0002-07

768.400,00

-

768.400,00

5.863.078,80

273.866,33

6.136.945,13

Fonte: Processos licitatórios de aquisição de combustíveis disponibilizados pela Prefeitura de Araripina/PE, realizados entre janeiro
de 2017 e maio de 2019, conforme consta nas informações obtidas no sítio Tome Contas do TCE/PE, em extração realizada em
02.08.2019.

A estrutura de compras da Prefeitura de Araripina/PE é descentralizada, de forma que a
Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social,
que possuem Fundos específicos para recebimento de recursos, realizam seus próprios
processos de compra e de execução financeira e, para as demais secretarias, as licitações
são realizadas pela sede da Prefeitura. Tal circunstância gera multiplicidades de
processos com a mesma numeração, sendo esta a primeira dificuldade para separação
dos processos de combustíveis e lubrificantes do município, no período de 2017 a 2019.
Dos processos acima, para área de Saúde, foram selecionados como escopo os pregões
presenciais nº 1/2017 e 18/2017. Entretanto, existem falhas na execução dos contratos
também reproduzidas nos demais processos, com pequenas variações, que não
poderiam deixar de ser consignadas, apesar de se reportarem a outras áreas.
Assim, sobre essas falhas, comuns aos processos da relação acima, inclusive, aos
processos da Secretaria de Saúde selecionados como amostra, destacam-se as
seguintes:
a) os processos realizados, com exceção do pregão presencial nº 8/2018 (saúde), foram
realizados na modalidade de registro de preços, com o critério de julgamento menor
preço por item; as atas de registro de preços têm como característica a limitação dos
quantitativos a serem contratados e a possibilidade de utilização desses instrumentos
em outros municípios, situação conhecida como “carona”; diante disso, verificou-se que
não consta dos processos e na documentação de controle apresentada pela Prefeitura
qualquer ato no intuito de controlar os limites de quantitativos registrados, por parte
dos órgãos municipais responsáveis pelo gerenciamento das referidas atas; por outro
lado, o município contrata há vários anos combustíveis, podendo, portanto, estimar de
maneira mais precisa suas necessidades em cada área (educação, saúde,
desenvolvimento social e demais unidades), de forma que não precisaria dar um
“cheque em branco” para a empresa contratada, passível de utilização em outros
municípios, sem ter a estrutura para gerenciar essas diversas atas e seus quantitativos;
b) preços unitários contratados e registrados em ata de registro de preços que não
correspondem aos valores faturados; em diversos processos da relação acima citada,
verificou-se que não constam termos para alteração contratual, mas as notas fiscais
apresentadas pelo município demonstram preços unitários distintos dos preços
contratados; a seguir, estão elencados exemplos não exaustivos, em que se registrou a
situação do combustível diesel S-10, mas a mesma circunstância pode ser verificada em
outros tipos de combustíveis:
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Tabela 2 – Exemplos de preços unitários contratados, que não correspondem aos
valores faturados.
NF

Preço
contatado

Educação

R$ 3,36

Preço da nota
fiscal na
vigência
contratual

R$ 3,60

Diferenças

R$ 0,24

Registros de
Registro de
Preços e Notas
Saúde
preços e Notas
Fiscais - Educação
Fiscais - Saúde
PP
3/2017
Educação - 3º
Termo
de
PP 18/2017 apostilamento em
Saúde - em
01.09.2017
R$ 3,11 29.10.2017
NF
11930,
11931, 11932 e
19934 a 11938,
11940 e 11941
NF
12220
de
todas
de
28.02.2018
28.12.2017
(subempenho
(subempenho
102/2018-3)
R$ 3,17 1291/2017-1)
-

R$ 0,06

-

Sede
Prefeitura

Registro de
preços e Notas
Fiscais - Sede

R$ 3,08

PP 1/2017 Sede
em
06.04.2017

R$ 3,16

NF 10866, de
05.05.2017
(subempenho
379/2017-2)

R$ 0,08

-

%
7,14%
1,93%
2,60%
Fonte: Processos de combustíveis celebrados pelo município e respectivas despesas, no período de
janeiro de 2017 a maio de 2019.

c) registros de preços de combustíveis distintos, em diferentes secretarias, apesar de se
tratar de um mesmo período de vigência; o formato adotado pela Prefeitura de licitar
combustíveis isoladamente em cada uma das secretarias citadas e na Sede da Prefeitura
implicou na celebração de atas de registros de preços com preços unitários distintos em
período de vigência comum; observe-se mais detalhadamente os seguintes exemplos,
utilizando-se a situação já apresentada acima: os subempenhos nº 197/2017-42 e
197/2017-43, ambos de 30.12.2017, da Secretaria de Educação (notas fiscais nº 11904
e 11905, emitidas em 18.12.2017, e pagas em 28.12.2017) estão atrelados ao 3º Termo
de Apostilamento contido no PP nº 3/2017-Educação; já o subempenho nº 1291/20171, de 28.12.2017, da Secretaria de Saúde (notas fiscais nº 11930, 11931, 11932, 11934,
11935, 11936, 11937, 11938, 11940, 11941, todas emitidas em 28.12.2017 e pagas em
28.12.2017 ) está atrelado ao PP nº 18/2017-Saúde; para cada um desses instrumentos,
com vigências em períodos comuns, foram contratados preços unitários distintos em
cada secretaria, respectivamente, R$ 3,36 e R$ 3,11 (nas notas citadas consta o preço
diferente de R$ 3,17, em função da falha já reportada na alínea anterior); portanto, para
um mesmo período, a mesma empresa vendeu ao município de Araripina/PE o mesmo
combustível, com preços unitários distintos.

5. Falhas na contratação de combustíveis, celebrada pela
Secretaria de Saúde do município de Araripina/PE, no âmbito
dos Pregões Presenciais nº 1/2017 e 18/2017: ausência de
controle sobre o limite de acréscimos legais dos contratos,
preços unitários acima da média de mercado, preços unitários
reajustados sem justificativas, ausência de manifestação da
Procuradoria Jurídica sobre as alterações contratuais de preços,
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sobreposição de vigências entre as contratações realizadas em
2017 e pagamento de despesas sem respaldo contratual.
No que se refere especificamente aos pregões presenciais nº 1/2017 e 18/2017 da
Secretaria de Saúde, realizados para contratação de combustíveis, foram verificadas
falhas específicas vinculadas aos contratos celebrados, conforme detalhamento a
seguir:
a) o município não apresenta no processo qualquer procedimento no sentido de avaliar
a obediência do limite de 25% para acréscimos legais dos contratos em questão, previsto
na Lei de Licitações; por outro lado, os preços unitários dos contratos foram alterados
sem formalização de termos aditivos e sem qualquer avaliação nos autos sobre a
observância desse percentual;
b) os preços previstos nos editais dos PP nº 3/2017 e PP nº 18/2017 estão acima da
média de mercado, a saber:
Tabela 3 – Análise de preços unitários do edital do PP nº 1/2017 – Saúde.
Preço Edital- R$
(em 14.02.2017)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 12.02.2017 a 18.02.2017)

Diferença %

Diesel Comum

3,17

3,057

3,7%

Gasolina Comum

4,07

4,019

1,3%

Combustível

Diesel S-10
3,18
3,077
3,3%
Fonte: Pregão Presencial nº 1/2017 – Saúde e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

Tabela 4 – Análise de preços unitários do edital do PP nº 18/2017 – Saúde.
Combustível
Gasolina Comum

Preço Edital- R$
(em 14.08.2017)

ANP - Preço Médio Revenda - R$
(de 13.08.2017 a 19.08.2017)

Diferença %

4,25

4,215

0,8%

Diesel S-10
3,11
3,103
0,2%
Fonte: Pregão Presencial nº 18/2017 – Saúde e consulta à pesquisa de preços da ANP realizada em
28.08.2019, para o município de Araripina/PE.

c) o contratos decorrentes do PP nº 3/2017 e do PP nº 18/2017 tiveram seus preços
alterados nas notas fiscais apresentadas para pagamento, sem a formalização de
justificativas e de termos aditivos, semelhantes a outros contratos dessa mesma
empresa firmados pelo município em outras áreas; entretanto, nas contratações da
Secretaria da Saúde, em que pese na cláusula segunda haver a indicação de que o valor
a ser pago seria baseado nos valores fixados na proposta da empresa contatada, existia
uma possibilidade de reajustes de preços (cláusula oitava), com base numa fórmula
prevista em edital, a saber:
12.2 – Os preços poderão ser reajustados, durante a execução do Contrato,
utilizando-se da seguinte fórmula:
PM – P% = PF
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Donde:
PM = Preço Médio, por item, obtido no processo;
P% = Percentual, à menor, por item, obtido pela licitante vencedora sobre o
Preço Médio;
PF = Preço a ser faturado para pagamento;
12.2.1 Após a contratação, o Preço Médio (PM) será obtido tendo como
parâmetro, os preços praticados na praça e será previamente informado pela
Secretaria Municipal de Saúde;
12.2.2 A licitante poderá, por motivos operacionais, faturar o preço praticado
normalmente e, ao final, dar o desconto geral obtido nos termos da fórmula
acima;
12.2.3. No entanto, caso o preço praticado pela licitante vencedora seja
menor do que a do óbito pela fórmula supra, prevalecerá o preço praticado.
12.3 – Fica assegurado o restabelecimento do equilibro econômico-financeiro
inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a
inviabilidade de sua execução.

As cláusulas acima não se aplicam à contratação da empresa Juvenal Ângelo & Cia Ltda,
simplesmente, porque não existe percentual de desconto em suas propostas de preço.
A empresa contratada não concedeu nenhum percentual de desconto ao município. Os
preços são exatamente iguais aos preços dos editais. Por outro lado, a Secretaria de
Saúde não apresenta qualquer acompanhamento dos preços praticados no mercado,
tanto é assim, que as contratações em questão foram firmadas com os preços acima da
média de mercado indicada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Além disso, os referidos processos se referem a Registro de Preços e na Ata de Registro
de Preços existe uma cláusula contrária a essa especificação, na medida em que
preceitua que “os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis”, situação semelhante
verificada nos contratos firmados em outras Secretarias e na Sede da Prefeitura, nos
quais os preços são considerados fixos e irreajustáveis; neste particular, deve-se
ressaltar que existe uma falha, no PP nº 18/2017, pois não consta a Ata de Registro de
Preços, apenas o contrato, mas na minuta de Ata, constante no Anexo VII do edital do
referido certame, existe a mesma referência sobre a fixação e irreajustabilidade dos
preços.
Por outro lado, uma suposta alegação, a título de argumentação, fundamentada em
reajuste de preços promovidos pela Petrobras, também não poderia ser aceita para os
reajustes de preços verificados, por ser um argumento genérico; não existe nos autos
comprovação dessa informação, seja por parte da empresa contratada, seja por parte
da Prefeitura de Araripina; portanto, não existem fatos que ensejassem o reequilibro
econômico-financeiro dos contratos e que respaldassem as citadas alterações nos
preços unitários; por outro lado, em virtude das práticas de mercado e da existência de
diversos postos na região, precisaria ser esclarecido se haveria o repasse integral desses
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supostos reajustes ao consumidor final, no caso específico, para a Prefeitura de
Araripina; observe-se que a análise do preço médio de revenda pesquisados pela ANP,
para o município de Araripina/PE, demonstra períodos de quedas nos preços de
mercado do combustível na região e, nessa hipótese, não há qualquer manifestação,
seja da empresa contratada ou da Prefeitura, no sentido de alterar os contratos para
baixo, a saber:
Gráfico 1 – Preços Médios de Revenda em R$, pesquisados pela ANP no município de
Araripina/PE, no exercício 2017.
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Fonte: Gráfico elaborado pela CGU, a partir de dados obtidos no site da ANP em consulta realizada em
28.08.2019.
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Gráfico 2 – Preços Médios de Revenda em R$, pesquisados pela ANP no município de
Araripina/PE, no exercício 2018.
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Fonte: Gráfico elaborado pela CGU, a partir de dados obtidos no site da ANP em consulta realizada em
28.08.2019.

Diante disso, fica evidente que foram realizadas alterações de preços nos contratos da
Secretaria da Saúde sem justificativas plausíveis e comprovadas no processo, sendo
certo que as cláusulas de reajustes previstas no edital não estão em conformidade com
a realidade encontrada no julgamento dos certames (ausência de descontos) e na
execução dos contratos (preços reajustados sem justificativas).
d) também, de forma sistemática, a Procuradoria Jurídica do município não foi instada
a se pronunciar nos autos dos processos em questão, de forma que as alterações de
preços unitários ocorridas na execução dos contratos aconteceram sem sua
manifestação.
e) comparando a vigência dos contratos oriundos do PP nº 1/2017 e do PP nº 18/2017,
foram observadas sobreposições de vigências, não ficando claro qual o contrato que
prevaleceu na Secretaria de Saúde no período coincidente de 29.10.2017 a 31.12.2017,
considerando que existem diferenças nos preços praticados em cada contrato,
conforme resumo abaixo:
Quadro 2 – Comparação de vigência dos processos de aquisição de combustíveis
realizados pela Secretaria de Saúde no exercício 2017.
Processo
Vigência Original
PP 1/2017
10.03.2017 a 31.12.2017
PP 18/2017
29.10.2017 a 31.12.2017
Fonte: Pregão Presencial nº 1/2017 e 18/2017, realizados pela Secretaria de Saúde.
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Tabela 5 – Comparativo de preços dos contratos celebrados nos PP 1/2017 e PP
18/2017.
Combustível

Preços PP 1/2017

Preços PP 18/2017

Diferença %

Diesel Comum

3,17

-

-

Gasolina Comum

4,07

4,25

4,4%

Diesel S-10
3,18
3,11
Fonte: Pregão Presencial nº 1/2017 e 18/2017, realizados pela Secretaria de Saúde.

-2,2%

f) com o fim da vigência do contrato decorrente do PP nº 18/2017, em 31.12.2017, os
pagamentos realizados no exercício 2018 à empresa Juvenal Ângelo & Cia Ltda ficaram
sem respaldo contratual, haja vista que a Secretaria de Saúde só firmou novo contrato
de combustível em 23.07.2018, contratando outra empresa (Posto Zuilton Combustíveis
Eireli, CNPJ nº 16.740.872/0002-07), por meio do PP nº 8/2018-Saúde).

6. Fragilidades nos controles dos abastecimentos.
Os processos licitatórios para aquisição de combustíveis e lubrificantes no município de
Araripina utilizaram como critério de julgamento o menor preço por item, conforme já
consignado neste relatório.
No caso da Secretaria de Saúde, foram realizadas duas contratações no mesmo exercício
de 2017, com prorrogação de vigência até o exercício seguinte, sem juntada aos autos
de termos aditivos de prazo. No segundo semestre de 2018, a referida Secretaria de
Saúde celebrou novo certame mantendo o critério de julgamento citado.
Esse critério de contratação, considerando que ao longo de pouco mais de dois anos
(janeiro/2017 a maio/2019) foram realizadas cerca de nove licitações com esse objeto
pela Prefeitura de Araripina/PE, impõe um nível de acompanhamento e controle
incompatíveis com a estrutura verificada no município de Araripina/PE.
Observou-se anteriormente que não existe uma uniformidade nas contratações e
aditamentos dos contratos, de forma que coexistem contratos com vigências comuns,
mas com preços unitários distintos.
Por outro lado, verificou-se que os formulários de solicitação de abastecimento
utilizados pelas diversas secretarias municipais padecem de um maior controle, já que
são preenchidos de forma manual, inclusive, em várias oportunidades, sem a
observância de todos os campos, a exemplo da assinatura do frentista e da informação
da quilometragem do veículo.
Os cupons fiscais de abastecimento gerados pelo posto contratado não identificam o
condutor, a quilometragem e a placa de cada veículo, sendo a conferência limitada
apenas ao próprio formulário de Requisição da Prefeitura, não existindo sistema
informatizado para controle desses abastecimentos e para gerenciamento da frota
utilizada pelo município.
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Corroborando as questões de fragilidades nos controles do município, a equipe da CGU
encontrou, na cópia digitalizada de um dos processos da Sede (PP nº 1/2017-Sede,
Processo nº 4/2017-Sede), anexada ao final do processo, mas sem numeração das
folhas, uma minuta de um Programa de Auditoria realizado pela Controladoria Geral do
município de Araripina/PE. Nessa minuta, que não está assinada, mas consta com datas
de aplicação de procedimentos entre 25 e 27.06.2018, verificou-se que o trabalho da
Controladoria diz respeito à “data-base” 31.12.2017 e apresentou alguns
“comentários”, cujos principais trechos estão a seguir transcritos:
Quadro 3 – Transcrição dos Comentários realizados pela Controladoria Geral do
Município de Araripina/PE na minuta de Programa de Auditoria, anexada ao PP nº
1/2017-Sede (Processo nº 4/2017-Sede).
“Procedimentos de Auditoria”
“1. De posse da documentação selecionada no item II-3.1 do
Programa de Legalidade/Finalidade Pública/Contabilidade
das Despesas, solicite oficialmente a relação de veículos da
Entidade, [...], elabore um papel de trabalho relacionando
tais despesas, de forma a evidenciar os testes a seguir:
a) Verifique se houve despesas com combustível, sem a
instauração do devido certame licitatório [...].

2. Quanto ao sistema de controle para as despesas com
combustível, verifique:
a) Se há utilização de demonstrativo diário e mensal de
combustível. Caso não exista tal demonstrativo, solicitar
oficialmente ao representante legal da Entidade que seja
utilizado tal demonstrativo [...].
b) Se as despesas com combustível indicam o número da
placa do veículo abastecido na respectiva nota fiscal.
c) Se há utilização de formulário específico para a compra do
combustível, como preceituam as decisões T. C. 789/93 e
1072/93. Em caso negativo, solicitar oficialmente ao
representante legal da Entidade que seja adotado tal
procedimento.

3. Caso a Entidade possua mapas de controle de
abastecimento diário (por veículo), solicite oficialmente os
mesmos, bem como as requisições de fornecimento de
combustíveis. Selecione um mês e juntamente com a relação
de veículos fornecida verifique: [...]
b) Se as requisições contêm informações sobre: data de
fornecimento, tipo do veículo, placa do veículo, quantidade,
valor, tipo do combustível, quilometragem do veículo na
ocasião do abastecimento, assinatura do responsável pelo
setor de transporte, assinatura do motorista por ocasião do
abastecimento, assinatura do funcionário do posto
abastecedor.

c) Se nos mapas de controle de abastecimento estão
registradas todas as requisições utilizadas e as notas de

“Comentários”

“Processo Licitatório N° 004/2017,
sendo que o item ‘Óleo Diesel B 500’
não consta na tabela de itens a serem
fornecidos.”

“Não há a utilização de Demonstrativo
Diário e Mensal de Combustível”

“Não há referência”
“Há apenas um bloco de autorização,
fornecido por meio de número
sequencial, contendo os campos:
nome; data; placa n°; km; qtde litros;
valor total; carimbo e assinatura do
chefe de gabinete. Porém alguns
desses itens não são preenchidos de
forma correta.”
“Não há mapa de controle de
abastecimento diário. Há apenas as
requisições de fornecimento de
combustíveis.”
“As requisições não contêm: tipo de
veículo; não é preenchido o número da
placa do veículo e a quilometragem do
veículo na ocasião do abastecimento;
não há assinatura do responsável pelo
setor de transporte; não há assinatura
do motorista por ocasião do
abastecimento; não há assinatura do
funcionário do posto abastecedor.”
“Não há”
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“Procedimentos de Auditoria”
“Comentários”
abastecimentos efetuadas através de suprimento individual
(quando em viagens). [...]
e) Confira as quantidades e valores das requisições com os “Não há informações suficientes para
mapas de controle de abastecimento diário da Entidade (por executar essa atividade.”
veículo), e cruze os valores constantes nestes mapas com o
mapa-resumo de abastecimento mensal. Confira ainda o
valor total do mapa-resumo de abastecimento mensal com
o valor total pago, conforme nota de liquidação da despesa
e Razão contábil.
f) Havendo diferença, averiguar as razões com base nos “Não há informações suficientes para
mapas de controle de abastecimento diário (por veículo), executar essa atividade.”
calcular o consumo médio, relacionando quilômetro/litro,
atentando para as possíveis divergências entre o consumo
médio e consumo máximo de acordo com o manual do
veículo, caso em que dever-se-á investigar, evidenciando nos
papéis de trabalho para os comentários cabíveis no Relatório
de Auditoria.
4. Confronte a relação de veículos da Entidade com as notas “São abastecidos diversos veículos; foi
de empenho, acompanhada das respectivas notas fiscais, consumido Diesel 5500 sendo que este
verificando se os tipos de combustíveis consumidos pela não costa como um dos itens licitados.”
Entidade correspondem àqueles que deveriam abastecer os
veículos de sua propriedade. [...]”
Fonte: Minuta de Programa de Auditoria da Controladoria Geral do Município de Araripina/PE, sem
assinatura, encontrada anexada no final do PP nº 1/2017-Sede, sem numeração de folhas.

Os testes acima, indicados pela Controladoria Geral do Município, apenas confirmam as
fragilidades de controle pontuadas pela fiscalização da CGU.
Da documentação de controle apresentada pelo município, verificou-se que em
04.09.2018 foi assinada a Instrução Normativa CGM nº 01/2018, da lavra da
Controladora Geral do Município, que disciplinou o controle de combustíveis e
lubrificantes no município. No referido ato, foram aprovados alguns modelos de
documentos, dentre eles: o formulário de Requisição de Combustível, o Diário de Bordo
e o Mapa de Controle de Abastecimento Mensal.
Apesar de ter sido solicitada toda documentação de controle no período de 01.01.2017
a 31.05.2019, a Secretaria de Saúde, para os documentos citados, encaminhou cópias
digitalizadas de alguns mapas de controle mensais (2018 e 2019), diários de bordo dos
veículos e cupons fiscais (2018 e 2019), não tendo encaminhado as Requisições de
Combustíveis da Secretaria de Saúde.
Os diários de bordo dos veículos, como regra geral, aparecem com preenchimento
manual e, parte deles, com rasuras.
Sobre as Requisições de Combustíveis, foi verificado em campo, que tais documentos
não são preenchidos na sua totalidade pelo responsável do contrato, haja vista a falta
de preenchimento de alguns campos, a exemplo da quilometragem inicial. Ademais, na
execução dos abastecimentos, o responsável pela autorização deveria acompanhar in
loco o abastecimento, tendo em vista que se faz necessário preencher o campo
quantidade no formulário em questão. Não há como saber de forma antecipada e
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precisa a quantidade que cada veículo comportará em cada abastecimento, haja vista
que os tanques não estão totalmente vazios. Dessa forma, não necessariamente as
Requisições são preenchidas pelo responsável designado para controlar o contrato,
sendo esse um risco para Administração, já que podem ser autorizados, por hipótese,
quantitativos excessivos, passíveis de desvios para outra finalidade, diante da fragilidade
desses controles.
Sobre os cupons fiscais apresentados, confrontando-os com as orientações do art. 14 da
Instrução Normativa CGM nº 01/2018, verificou-se que tais documentos não possuem:
número da placa do veículo abastecido, a quilometragem na ocasião do abastecimento,
o nome do condutor e o nº do CPF do condutor.
Ainda no tocante à fiscalização contratual, Secretaria de Saúde apresentou declaração,
datada de 19.08.2019, informando que:
a indicação da pessoa responsável estava contida diretamente no corpo do
Termo de Referência enviado à Comissão Permanente de Licitação, e que, tão
logo solicitada a existência de formalidade via Portaria, todos os próximos
processos constarão de Gestor e Fiscal de Contrato.

Analisando os Termos de Referência dos processos da amostra, PP nº 1/2017 e PP nº
18/2017, verificou-se que no primeiro não consta designação para função e no segundo
consta a indicação de dois servidores. Em conjunto com a solicitação dos atos de
designação dos fiscais dos contratos, a fiscalização da CGU solicitou a apresentação de
toda documentação comprobatória da atuação da fiscalização, que não foi apresentada.
Nas cópias das notas fiscais apresentadas, verificou-se a aposição de atestos genéricos,
sem datas, pela fiscalização contratual, entretanto, deve-se frisar que tais documentos
fiscais não identificam a que contrato se referem, dificultando qualquer tipo de
acompanhamento, haja vista a existência concomitante na própria Secretaria de Saúde
de mais de um contrato, inclusive, com vigências sobrepostas.
Diante do exposto, ficam configuradas fragilidades nos controles dos abastecimentos de
combustíveis e lubrificantes, realizados pelo município de Araripina/PE, no período de
2017 a 2019, que potencializam o risco de desvio de finalidade na execução dessas
contratações.

7. Inadequação do critério de julgamento dos processos
licitatórios para contratação de combustíveis e lubrificantes,
gerando contratações antieconômicas.
Além das fragilidades nos controles, o formato de contratação escolhido pelo município
de Araripina/PE para aquisição de combustíveis e lubrificantes gerou contratações
antieconômicas para a Administração.
Durante a semana de campo da presente fiscalização, comparou-se os preços de
mercado na região com os preços vigentes nas contratações da Prefeitura, naquele
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momento. Foram visitados catorze postos em 08.08.2019, durante a semana de campo
da presente fiscalização (06.08 a 09.08.2019), inclusive os dois postos com contratos em
vigor com a Prefeitura de Araripina/PE (Juvenal Ângelo & Cia Ltda, CNPJ
04.965.564/0003-81, e Posto de Combustíveis Zuilton Eireli, CNPJ nº 16.740.872/000207), tendo sido verificado que os preços dos contratos, atualmente em vigor, estão
acima dos preços médios de mercado verificados pela CGU. Como ilustração, foram
comparados os preços contidos nos documentos de controle para faturamento dos
abastecimentos realizados na referida semana em duas Secretarias (Educação e Saúde),
com os preços médios encontrados pela CGU na região. A situação fica resumida da
seguinte forma:
Tabela 6 – Comparativo de preços coletados pela CGU em 08.08.2019 x Preços de
combustíveis em vigor na Secretaria de Educação.
Combustível

Preço CGU

Preço em vigor na
Secretaria de
Educação - contrato

Preço na documentação de
controle para faturamento Diferença
(semana de 06 a
%
09.08.2019)

Diesel Comum

3,416

3,860

3,860

13,00%

Gasolina Comum

4,694

4,880

4,880

3,96%

Diesel S-10

3,487

3,920

3,920

12,42%

Fonte: Pesquisa de preços da CGU realizada em 08.08.2019, documentos de controle para faturamento
dos abastecimentos realizados na semana de 06.08 a 09.08.2019 das áreas de Educação e Saúde, PP nº
13/2018-Educação e PP nº 8/2018-Saúde.

Tabela 7 – Comparativo de preços coletados pela CGU em 08.08.2019 x Preços de
combustíveis em vigor na Secretaria de Saúde.
Combustível

Preço CGU

Diesel Comum

3,416

Preço em vigor na
Secretaria de Saúde contrato (não consta
aditivos no processo)
-

Preço na documentação de
controle para faturamento Diferença
(semana de 06 a
%
09.08.2019)
-

Gasolina Comum

4,694

4,860

4,990

6,31%

Diesel S-10

3,487

3,530

3,760

7,83%

Fonte: Pesquisa de preços da CGU realizada em 08.08.2019, documentos de controle para faturamento
dos abastecimentos realizados na semana de 06.08 a 09.08.2019 das áreas de Educação e Saúde, PP nº
13/2018-Educação e PP nº 8/2018-Saúde.

Deve-se registrar que na Secretaria de Saúde estão sendo faturados preços unitários que
não constam do PP nº 8/2018, processo mais recente da referida Secretaria, uma vez
que não existe qualquer tipo de aditivo nos autos do referido processo.
Comparando os preços encontrados pela CGU em 08.08.2019 nas empresas contratadas
pelas Secretarias de Educação e Saúde, com os preços contidos nos documentos de
controle para faturamento da semana de 06 a 09.08.2019, surgem as seguintes
diferenças nos preços unitários:
Tabela 8 – Diferença de preços entre os preços faturados nas Secretarias de Educação
e na Secretaria de Saúde na semana de 06 a 09.08.2019 e os preços encontrados pela
CGU no dia 08.08.19 na empresa contratada.
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Combustível

Preços
Preços
faturados
faturados
pela empresa
Preço Preço - Posto
pela empresa
Posto de
Juvenal
de
Juvenal
Combustíveis
Ângelo, Combustíveis
Ângelo para
Zuilton para verificado
Zuilton,
Sec. de
Sec. de
pela CGU
verificado
Educação na
Saúde na
em
pela CGU em
semana de
semana de 08.08.2019 08.08.2019
06.08.2019 a
06.08.2019 a
(R$)
(R$)
09.08.2019
09.08.2019
(R$)
(R$)

Diferença %
Diferença %
entre Preço
entre Preço
Posto de
Juvenal
Combustíveis
Ângelo em
Zuilton em
08.08.2019 x
08.08.2019 x
Preços
Preços
faturados
faturados
para Sec. de
para Sec. de
Educação
Saúde

Diesel
3,860
3,399
13,56%
Comum
Gasolina
4,880
4,990
4,800
4,59
1,67%
8,71%
Comum
Diesel S-10
3,920
3,760
3,359
3,349
16,70%
12,27%
Fonte: Pesquisa de preços da CGU realizada em 08.08.2019 e documentos de controle para faturamento
dos abastecimentos realizados na semana de 06.08.2019 a 09.08.2019 das áreas de Educação e Saúde.

Do acima exposto, verifica-se que as contratações em vigor são antieconômicas e não
espelham a realidade local dos preços dos combustíveis. Os preços verificados em
campo no dia 08.08.2019 pela equipe da CGU nas empresas contratadas são mais
baratos que os preços faturados para o Poder Público Municipal no mesmo período. Ou
seja, para a Prefeitura não é vendido o preço em bomba que é ofertado para o
consumidor privado, pelo contrário, é ofertado um preço acima da média de mercado,
conforme comparativo anterior, a partir do levantamento de preços em catorze postos
da região, inclusive, nas empresas contratadas. Essa situação fica evidenciada nos
próprios documentos utilizados para controle do faturamento dos abastecimentos
realizados (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final,
denominado de cupom fiscal pela Prefeitura), que demonstram preços diferentes dos
preços unitários verificados nas bombas pela CGU. A seguir tem-se a reprodução de
exemplos desses cupons fiscais, relativos a abastecimentos realizados pelas referidas
Secretarias em 08.08.2019, na empresa Juvenal Ângelo (Secretaria de Educação) e no
Posto de Combustíveis Zuilton (Secretaria de Saúde):
Figura 1 – Cupom fiscal de abastecimento de diesel comum, realizado em 08.08.2019,
pelo contrato da Secretaria de Educação.
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Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Secretaria de Educação (semana de
06.08.2019 a 09.08.2019).

Figura 2 – Cupom fiscal de abastecimento de gasolina comum, realizado em
08.08.2019, pelo contrato da Secretaria de Saúde.

Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Secretaria de Saúde (semana de
06.08.2019 a 09.08.2019).

Deve-se registrar que existem diferentes preços também nos contratos de
abastecimento das outras unidades da Prefeitura, a exemplo da própria Sede e da
Secretaria de Desenvolvimento social, cujas contratações não estão no escopo desta
fiscalização, mas a documentação correlata foi utilizada para efeito de comparação e
demonstração do padrão do comportamento desse tipo de contratação no município,
conforme se observa dos exemplos abaixo:
Figura 3 – Cupom fiscal de abastecimento de diesel S-10, realizado em 08.08.2019,
pelo contrato da Sede da Prefeitura.

Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Sede da Prefeitura (semana de
06.08.2019 a 09.08.2019).
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Figura 4 – Cupom fiscal de abastecimento de gasolina comum, realizado em
07.08.2019, pelo contrato da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Fonte: Documentos de controle de abastecimento do contrato da Secretaria de Desenvolvimento Social
(semana de 06.08.2019 a 09.08.2019).

Por fim, a equipe de fiscalização da CGU também verificou que as filiais da empresa
Juvenal Ângelo & Cia Ltda, dentro do próprio município de Araripina/PE, praticam preços
distintos, mas a filial contratada comparece perante a Administração Municipal, nas
licitações e durante a execução contratual, com os preços unitários mais altos. A seguir,
tem-se um resumo da situação encontrada na inspeção realizada em 08.08.2019 pela
equipe da CGU:
Tabela 9 – Comparativo de Preços entre as filiais da empresa Juvenal Ângelo & Cia em
08.08.2019.
Combustível

Preço - Juvenal Ângelo &
Cia Ltda - Posto Shell
(04.965.564/0003-81) –
Empresa Contratada – R$

Preço - Juvenal Ângelo &
Cia Ltda – Posto Shell Alto
da Boa Vista
(04.965.564/0005-43) – R$

Diferença % entre
Postos Filiais da
Rede Juvenal

Diesel Comum

3,399

3,450

1,50%

Gasolina Comum

4,800

4,800

0,00%

Diesel S-10
3,359
3,750
11,64%
Fonte: Pesquisa de preços realizada pela equipe da CGU em 08.08.2019, no município de Araripina/PE.

Considerando que segundo a ANP, o município de Araripina dispõe de cerca de 35 postos
em operação, uma das opções possivelmente viável seria a contratação pelo critério da
maior taxa de desconto por item, ao invés do menor preço por item. Dessa forma,
independentemente da possível oscilação de mercado dos preços dos combustíveis,
estaria assegurada a maior taxa de desconto para cada item licitado sobre o preço
contido na bomba de abastecimento, exigindo-se ainda a disponibilização de sistema
informatizado para gerenciamento de frota, com a utilização de senhas pessoais e
intransferíveis para cada condutor, além de outros mecanismos de monitoramento,
evitando-se as fragilidades de controles anteriormente citados.
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A opção adotada pela Prefeitura, além de não possibilitar o devido acompanhamento,
gera uma demanda indevida, mas contínua, por alteração dos preços dos combustíveis,
que a própria Prefeitura não demonstra condições administrativas de acompanhar. Por
outro lado, conforme já consignado neste relatório, os preços praticados nas diversas
unidades além antieconômicos (acima da média de mercado) são diferentes, gerando
situações de pagamento com preços diferentes para um mesmo produto em um mesmo
período.
Diante da análise acima, fica evidenciada a adoção de critérios de julgamento
inadequados nos processos licitatórios analisados, gerando contratações
antieconômicas para a edilidade para aquisição de combustíveis e lubrificantes, no
período de 2017 a 2019.

8. Ausência de competição nos pregões presenciais para
aquisição de combustíveis e lubrificantes, realizados entre 2017
e 2019. Indícios de simulação de pesquisas de preços e de
direcionamento dos resultados dos certames.
Dos nove processos de licitação para aquisição de combustíveis e lubrificantes
realizados pelo município de Araripina, entre 2017 e 2019, oito foram vencidos pela
empresa Juvenal Ângelo & Cia Ltda, CNPJ 04.965.564/0003-81. Em nenhum desses
certames apareceu mais de um proponente, apenas a empresa vencedora apresentou
proposta e não houve qualquer desconto em relação ao preço estipulado no edital.
Observe-se que no único pregão presencial não vencido pela empresa acima citada (PP
nº 8/2018-Saúde), a empresa vencedora fica situada a mais de 10 km da sede do
município (Posto de Combustíveis Zuilton Eireli, CNPJ nº 16.740.872/0002-07), sendo
também a única empresa a apresentar proposta de preços, devendo-se, entretanto,
registrar que, na ata de julgamento desse certame, o procurador da empresa Juvenal
Ângelo & Cia Ltda, inscrito no CPF sob o nº ***614.783-**, que atuou em todos os oito
processos vencidos por ela, aparece assinando o referido documento como “ouvinte”,
não apresentando qualquer proposta na referida licitação.
Portanto, pode-se concluir que nos nove processos para aquisição de combustíveis e
lubrificantes realizados pelo município de Araripina/PE, no período em questão, não
houve qualquer tipo de competição. Como consequência, em nenhum dos processos
houve desconto sobre o valor do preço unitário dos combustíveis previstos nos editais
desses diversos processos, nem houve qualquer tipo de aceitação de negociação
durante as sessões de julgamento respectivas.
Por outro lado, em relação aos processos citados, a formação de preços dos editais
oscilava entre pesquisa na ANP e/ou pesquisas em três empresas da região; para o caso
de processos que utilizaram pesquisas em empresas, observou-se que das três empresas
consultadas uma era sempre a empresa predominantemente vencedora dos certames
no município (Juvenal Ângelo & Cia Ltda). Além disso, não existia uma ampliação das

30

empresas pesquisadas, pelo contrário, existiam inclusive repetições, conforme resumo
abaixo:
Quadro 4 – Resumo das pesquisas de preços realizadas nos processos de aquisição de
combustíveis e lubrificantes, entre 2017 e 2019.
Objetos pesquisados nos Processos Licitatórios de combustíveis e lubrificantes
Pesquisas

CNPJ

ANP

-

Juvenal
Ângelo &
Cia Ltda
Arilson
Ferreira da
Silva - ME
Neandro
Coelho
Modesto
Posto
Chapada
do Araripe
Com. Var.
de
Combustível Ltda
E. M.
Sobrinho
Lubrificantes ME
Posto de
Combustíveis
Gomes
Ltda - EPP
Félix
Combustíveis
Araripina
Ltda
Francisco
Antonio de
Souza
Magalhães
Eirelli - EPP

17/2018
3/2017
3/2017
1/2017
18/2017
4/2017
14/2017
8/2018
10/2018
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
(PP
13/2018)
3/2017) - 3/2017) - 1/2017) - 18/2017) 1/2017) - 11/2018) 8/2018) 8/2018) SDS
Educação
Saúde
- Saúde
Sede
- Sede
SDS
Saúde
Educação
Combustível

Combustível

04.965.564
/0003-81

-

Lubrificante

11.343.036
/0001-94

-

11.188.227
/0002-00

Combustível

Combustível

-

-

-

-

-

-

Lubrificante

Combustível e
lubrificante

Combustível

Combustível e
lubrificante

Combustível

Lubrificante

-

-

-

-

-

-

-

-

Lubrificante

-

-

-

-

Combustível

-

-

13.161.251
/0001-08

-

-

-

-

Lubrificante

-

-

-

-

08.955.070
/0001-05

-

-

-

-

Lubrificante

-

-

-

-

-

Combustível e
lubrificante

-

Combustível e
lubrificante

-

Combustível

Combustível e
lubrificante

-

-

-

Combustível

20.554.816
/0001-74

-

-

Combustível

-

-

09.266.633
/0001-10

-

-

-

-

-

Combustível e
lubrificante

24.395.660
/0001-87

-

-

-

-

-

-

Geneildo
de Souza 11.642.40
Combustível
Batista
8/0001-83
EPP
Fonte: Processos licitatórios de aquisição de combustíveis realizados pelo município de Araripina/PE,
entre 2017 e 2018.
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Deve-se considerar, que, segundo o sítio da ANP na internet, no município de
Araripina/PE existem cerca de 35 postos de combustíveis em operação, não sendo
razoável aceitar pesquisas realizadas em poucas e repetidas empresas, bem como a
ausência de competição no resultado dos certames.
Diante dessas opções de consulta, no mínimo, pelo dever da prudência, o município
deveria ter ampliado as pesquisas de preços em outros postos de combustíveis, inclusive
com visitas simples para confirmação dos preços ofertados na região, haja vista que os
preços ficam expostos em placas e nas bombas, no intuito de realizar uma formação de
preços de editais compatível com o mercado, a exemplo do que fez a equipe da CGU na
semana de campo, quando visitou catorze postos, dentre eles, as duas empresas
contratadas pelo município nos últimos dois anos.
Além disso, em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados do Governo Federal,
verificou-se algumas informações que depõem contra as cotações de preços realizadas,
destacando-se as relações entre empresas, bem como entre elas e pessoas vinculadas
ao Fundo Municipal de Educação, indicando, na prática, a existência de indícios de
simulação desses atos, a saber:
a) O sócio-responsável da empresa Juvenal Angelo & Cia Ltda é sócio responsável da
empresa Posto Chapada do Araripe Com. Var. de Combustível Ltda, utilizada na pesquisa
de preços do PP 1/2017-Sede.
b) A empresa Posto de Combustíveis Gomes Ltda EPP, no PP 13/2018 da Secretaria de
Educação, atuou como empresa pesquisada, tendo como sócia uma pessoa vinculada ao
Fundo Municipal de Educação do Município de Araripina/PE (CPF nº ***.478.204-**).
c) O contador (CPF nº ***.829.464-**) da empresa V&S Comércio de Artigos
Farmacêuticos Ltda (CNPJ nº 21.772.922/0001-97), empresa que tem como sócioresponsável um dos pregoeiros do município (CPF nº ***.000.314-**) no período
analisado, também é contador da empresa Geneildo de Souza Batista EPP (CNPJ nº
11.642.408/0001-83), empresa utilizada em cotação de preços para o PP nº 8/2018 da
Secretaria de Saúde.
d) As empresas Arilson Ferreira da Silva - ME (CNPJ nº 11.343.036/0001-94) e E. M.
Sobrinho Lubrificantes – ME (CNPJ nº 08.955.070/0001-05), utilizadas para pesquisa de
preços nos PP nº 3/2017-Educação e PP nº 1/2017-Sede, respectivamente, não
aparecem com funcionários na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
e) O responsável pela empresa Neandro Coelho Modesto (CNPJ nº 11.188.227/0002-00)
tem uma irmã (CPF nº ***.104.604-**) vinculada ao Fundo Municipal de Educação do
Município de Araripina/PE; a referida empresa foi utilizada para cotação de preços nos
PP nº 3/2017 da Secretaria de Educação e PP nº 8/2018 da Secretaria de
Desenvolvimento Social.
Deve-se registrar, ainda, que em cada um dos oito processos de aquisição de
combustíveis, vencidos pela empresa Juvenal Angelo & Cia Ltda, consta apenas um
atestado de capacidade técnica fornecido pelo próprio município de Araripina/PE.
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Por fim, a empresa contratada Juvenal Angelo & Cia Ltda, além dos oito processos
mencionados na presente fiscalização, também venceu mais dezenove licitações no
município de Araripina/PE, entre Prefeitura e Câmara de Vereadores, totalizando 27
processos licitatórios, no período compreendido entre 2010 e 2018, em que a referida
empresa participou e sagrou-se vencedora, conforme consulta realizada no sítio na
internet do Tome Contas do Tribunal de Contas de Pernambuco, a saber:
Tabela 10 – Outros processos vencidos pela empresa Juvenal Angelo & Cia Ltda no
município de Araripina/PE.
Unidade jurisdicionada
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Câmara Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina
Prefeitura Municipal de
Araripina

Modalidade
Nº/Ano
Pregão Presencial
6/2010
Convite 7/2010
Pregão Presencial
2/2011
Pregão Presencial
1/2011
Pregão Presencial
18/2011
Convite 4/2013
Pregão Presencial
19/2013
Pregão Presencial
1/2014
Pregão Presencial
7/2014
Pregão Presencial
22/2014
Pregão Presencial
1/2015
Pregão Presencial
7/2015
Pregão Presencial
7/2015
Pregão Presencial
5/2015
Pregão Presencial
14/2015
Pregão Presencial
1/2016
Pregão Presencial
10/2016
Pregão Presencial
1/2016
Pregão Presencial
7/2016

Descrição
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes
Combustíveis e
lubrificantes

Data
Homologação

Total Licitado

08.07.2010

454.749,98

09.08.2010

77.765,00

14.03.2011

824.289,26

13.04.2011

415.680,00

16.11.2011

220.287,50

28.02.2013

55.150,00

02.07.2013

351.285,00

06.03.2014

94.800,00

19.05.2014

513.880,00

06.10.2014

532.000,00

02.03.2015

69.400,00

08.04.2015

915.525,00

14.07.2015

445.575,00

02.09.2015

236.000,00

18.12.2015

622.000,00

29.01.2016

82.000,00

28.06.2016

511.950,00

14.07.2016

1.759.560,00

21.07.2016

619.980,00

Total

8.801.876,74

Fonte: Consulta sítio na internet do Tome Contas – TCE/PE, em 02.08.2019.

Diante do exposto, as circunstâncias apresentadas demonstram a ausência permanente
de competição nos certames para aquisição de combustíveis e lubrificantes, como
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também indicam a simulação das pesquisas para formação dos preços dos editais e o
direcionamento dos resultados dos pregões presenciais em questão, para uma mesma
empresa.

9. Falhas na contratação de locação de veículos com condutor,
celebrada pela Secretaria de Saúde do município de
Araripina/PE, no âmbito do Pregão Presencial nº 3/2013: falhas
nas especificações dos quantitativos contratados, ausência de
planilha de custos no edital para composição dos preços,
propostas de preços sem detalhamento de custos, aditivos de
prazo sem avaliação da vantajosidade para Administração,
ausência de formalização nos autos de aditivos de prazo para os
exercícios 2017 e 2018.
Para as despesas com recursos da saúde de locação de veículos com condutor, verificouse que a empresa selecionada como amostra, Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda –
ME (CNPJ nº 13.294.370/0001-20) é detentora de várias contratações nos últimos anos
no município de Araripina.
Conforme consulta realizada no sítio Tome Contas do Tribunal de Contas de
Pernambuco, foi possível observar as seguintes contratações:
Tabela 11 – Processos licitatórios vencidos pela empresa Siga Aluguel de Carros e
Serviços Ltda, no município de Araripina/PE.
Unidade
Jurisdicionada

Modalidade
Nº/Ano

Descrição

Data
Homologação

Total Licitado

Total
Adjudicado

Prefeitura
Municipal de
Araripina

Dispensa
15/2012

Locação de veículos

10.11.2012

40.000,00

40.000,00

Prefeitura
Municipal de
Araripina

Pregão
Presencial
3/2013 –
Saúde

Locação de veículos

04.04.2013

189.172,60*

189.172,60*

Prefeitura
Municipal de
Araripina

Pregão
Presencial
14/2013 –
Educação**

Locação de veículos

13.08.2013

251.877,08**

251.877,08**

Prefeitura
Municipal de
Araripina

Pregão
Presencial
16/2014 –
SDS

Locação de veículos

16.12.2014

19.800,00

19.800,00

Prefeitura
Municipal de
Araripina

Pregão
Presencial
2/2018 –
Educação

Locação de veículos

16.03.2018

610.200,00

154.800,00
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Total

1.111.049,68

655.649,68

Fonte: Tome Contas – TCE/PE em 25.09.2019, contrato nº 12/2013 extraído do Tome Contas (PP 14/2013)
e PP nº 3/2013-Saúde (contrato nº 8/2013).
(*) Valor mensal.
(**) Licitação não disponibilizada pelo município de Araripina/PE à equipe de fiscalização da CGU.

Segundo o Tome Contas, em consulta realizada em 26.09.2019, constam os seguintes
valores empenhados, liquidados e pagos em favor da referida empresa, desde 2013:
Tabela 12 – Valores empenhados, liquidados e pagos em favor da empresa Siga
Aluguel de Carros e Serviços Ltda, pela Prefeitura de Araripina/PE.
Valo Empenhado R$
10.443.873,59
Fonte: Tome Contas – TCE/PE em 26.09.2019.

Valo Liquidado R$
10.360.023,59

Valo Pago R$
8.480.654,53

Para o processo selecionado como amostra, PP nº 3/2013, que foi executado até 2018
pelo município, foi observado um valor contratual anual de R$ 2.437.292,70, para o
último aditivo existente nos autos do processo ( 5º Termo Aditivo), cuja vigência foi de
01.01.2016 a 31.12.2016, sem que exista no processo outro instrumento de prorrogação
de prazo, para dar suporte à execução das despesas nos exercícios 2017 e 2018. Além
desse problema, foram verificadas outras falhas no referido processo, detalhadas a
seguir:
a) falhas nas especificações dos quantitativos contratados; o contrato original foi
assinado em 05.04.2013; em pouco mais de um mês depois (em 16.05.2013), foi
solicitado aditivo para aumento de um ônibus, demonstrando-se, assim, a inadequação
dos quantitativos licitados;
b) ausência de planilha de custos no edital para composição dos preços; a contratação
em questão trata de locação com condutor, mas o edital não especificou como seria
detalhado os custos desse serviço, principalmente, considerando a existência de mão de
obra e dos seus encargos sociais; as exigências de especificação desses custos em
planilhas e memoriais de cálculo são fundamentais para se verificar a correção do valor
proposto pelo particular perante a Administração Pública;
c) propostas de preços sem detalhamento de custos; como decorrência da falha
anterior, a proposta de preços vencedora não apresenta o detalhamento dos seus
custos, de forma que a comissão de licitação não avaliou a pertinência desses valores
diante da proposta final apresentada;
d) aditivos de prazo sem avaliação da vantajosidade para Administração; no presente
processo foram verificados cinco aditivos, sendo três de prorrogação de prazos e dois
de acréscimo de quantitativos; observa-se que não há qualquer avaliação da
vantajosidade da continuação dessa contratação pelo município, devendo-se ressaltar
novamente que, para os exercícios 2017 e 2018, não constam termos aditivos de
prorrogação de vigência nos autos do PP nº 3/2013, apesar do contrato ter continuado
em execução, conforme se verifica na documentação de despesa apresentada.
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10. Fragilidades nos controles do contrato de locação e aditivos,
firmados no âmbito do Pregão Presencial nº 3/2013. Ausência de
designação do fiscal para o contrato.
Da análise dos documentos de controle referentes à execução contratual do PP nº
3/2013, apresentados pela Prefeitura de Araripina, observam-se fragilidades a seguir
elencadas:
a) a documentação de controle para o contrato de locação em questão restringe-se,
basicamente, aos documentos de execução da despesas: notas fiscais e relatório da
empresa para o mês de competência respectivo; sobre esses documentos, verificou-se
que são apresentados nos relatórios da empresa as placas dos veículos, a descrição do
veículo e o valor de cada unidade; não constam registros sobre a execução dos serviços,
sobre a pertinência e adequação dos veículos disponibilizados, sobre o estado dos
veículos e sobre o atendimento aos requisitos do edital; nas notas fiscais são apostos,
sem data, atestos genéricos de serviço prestado.
b) não constam nos documentos apresentados qualquer tipo de relatório de viagem,
pelos usuários, atestando a regularidade da prestação dos serviços.
c) não existe um controle sobre a disponibilização dos veículos, de forma que nos
relatórios apresentados nas notas fiscais não é possível saber se de fato o veículo
informado foi disponibilizado, no mês de competência respectivo; trata-se apenas de
uma relação para pagamento, sem maiores conferências.
d) ademais, sobre a fiscalização contratual a Secretaria de Saúde apresentou declaração,
datada de 19.08.2019, informando que:
a indicação da pessoa responsável estava contida diretamente no corpo do
Termo de Referência enviado à Comissão Permanente de Licitação, e que, tão
logo solicitada a existência de formalidade via Portaria, todos os próximos
processos constarão de Gestor e Fiscal de Contrato.

Analisando o Termo de Referência do PP nº 3/2013 verificou-se a seguinte prescrição
(item 7.1): “a fiscalização/gestão do contrato ficará a cargo da unidade na qual o serviço
será prestado, a ser designado, formalmente, quando da formalização contratual [...]”.
Analisando o contrato firmado (cláusula 10.1), verificou-se a genérica regra:
Será gestor do contrato o Coordenador do Programa, no qual pertence ao
corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como gestor do
contrato, o que será responsável pela fiscalização e demais assuntos
relacionados a futura avença.

O que se percebe dos atos acima citados é que não existe designação formal do fiscal
do contrato, situação confirmada na declaração da atual Secretária de Saúde. As
cláusulas genéricas acima citadas apenas servem para confirmar as fragilidades dos
controles existentes. Em conjunto com a solicitação dos atos de designação dos fiscais
36

dos contratos, a fiscalização da CGU solicitou a apresentação de toda documentação
comprobatória da sua atuação, que também não foi apresentada para o objeto
contratado no PP nº 3/2013 e posteriores aditivos.

11. Ausência de competição no pregão presencial para locação
de veículos realizada em 2013. Indícios de simulação de
pesquisas de preços e de direcionamento do resultado do
certame.
Da análise dos autos do PP nº 3/2013, observam-se diversos atos que demonstram a
falta de competitividade do certame, a saber:
a) foi utilizado o pregão presencial, ao invés do pregão eletrônico;
b) apenas quatro empresas compareceram ao certame, sendo que duas foram
“descredenciadas”, segundo a ata da sessão de julgamento, ou seja, não puderam
sequer participar da fase de lances; sobre essa questão observou-se a inadequação das
razões desse “descredenciamento”, uma vez que se utilizou como motivação a suposta
incompatibilidade dos objetos sociais das empresas com o objetivo do certame; foram
as seguintes empresas participantes, com os respectivos resultados do credenciamento:
1- Valeria Cristina Nunes Feitosa & Cia Ltda - ME (atual Siga Aluguel de Carros e Serviços
Ltda, CNPJ nº 13.294.370/0001-20) – credenciada;
2- Antonio Ricardo Santana Guimarães da Silva ME (CNPJ nº 17.687.370/0001-41) –
credenciada;
3- Valdeir de Santana Bezerra & Cia Ltda (atual Conceito Construtora Ltda, CNPJ nº
15.520.835/0001-40) – descredenciada.
4- Kaymontur Viagens e Turismo Ltda - ME (CNPJ nº 09.082.452/0001-34) –
descredenciada;
No caso da empresa nº 3 citada acima, consta no seu objeto social a atividade de serviços
de transporte de passageiros e locação de automóveis, suficientes para adequá-la nos
objetivos do certame.
Já no caso da empresa nº 4, no seu objeto social consta a atividade secundária de
transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, entre outras, também suficientes
para amoldá-la à hipótese do processo.
A Prefeitura não utilizou os mesmos critérios ao aceitar os atestados de capacidade
técnica apresentados pela empresa vencedora, na documentação de habilitação. Nesses
atestados, inclusive, um emitido pela própria Secretaria de Saúde, não consta
expressamente que a empresa desempenhou a atividade de “locação com condutor”,
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havendo, na verdade, descrições genéricas dos serviços prestados e, mesmo assim, os
citados documentos foram aceitos para habilitá-la na referida contratação.
Observe-se, por fim, que a empresa descredenciada Kaymontur Viagens e Turismo Ltda
- ME (CNPJ nº 09.082.452/0001-34) serviu para compor a pesquisa de preços do
certame, tendo apresentado cotação, ao lado da própria Siga Aluguel de Carros e
Serviços Ltda (CNPJ nº 13.294.370/0001-20) e da empresa José de S. e Silva (CNPJ nº
08.337.316/0001-85 ), mas não serviu para participar da sessão de julgamento, segundo
o critério posterior adotado pela comissão.
c) na sessão de julgamento, na disputa entre as duas empresas restantes, de seis itens
licitados, apenas no item 1 houve lance, com um desconto irrisório de R$ 260,
contrariando a própria clausula 9.8 do edital que exigia um desconto mínimo de R$ 693
para esse item, na fase de lances; destaque-se que a outra empresa não apresentou
lance, apesar da diferença ínfima em questão, não havendo qualquer tipo de disputa,
nem qualquer tipo de recurso, ao final.
Além da ausência de competitividade no certame, em pesquisas realizadas nos sistemas
informatizados do Governo Federal, verificou-se algumas informações que depõem
contra as cotações de preços realizadas, destacando-se as relações entre empresas, bem
como entre elas e pessoas vinculadas ao município, indicando, na prática, a existência
de indícios de simulação desses atos, a saber:
i) uma das empresas que participou da pesquisa de preços (empresa Kaymontur Viagens
e Turismo Ltda) foi descredenciada na sessão de julgamento, como já relatado; já a outra
empresa que participou da cotação de preços (empresa José de S. e Silva) tem como
contadora a portadora do CPF nº ***.168.834-**, que é contadora do município no
Programa da Farmácia Popular e também é ex-empregada do Fundo Municipal de Saúde
e do município de Araripina/PE; ressalte-se, que além dessas duas empresas, apenas a
própria vencedora do certame foi consultada para formação de preços do edital;
ii) a Secretária de Saúde que assinou o Termo de Referência (CPF nº ***.578.574-**), na
época do certame, é irmã do sócio-responsável pela empresa vencedora, Siga Aluguel
de Carros e Serviços Ltda (CPF **.624.534-**); atualmente ela tem vínculo com a
Secretaria de Educação, onde a mãe do referido responsável da empesa vendedora
também tem vínculo, devendo-se destacar que a empresa contratada, também sagrouse vencedora, em 2018, de alguns itens do PP nº 2/2018, para locação de veículos na
Secretaria de Educação;
iii) a Secretária de saúde que assina o contrato com a empresa Siga Aluguel de Carros e
Serviços Ltda (CPF nº ***.857.754-**) trabalha no Instituto Social das Merendeiras da
Paz, local onde trabalhou a irmã do sócio-responsável da empresa vencedora, que
assinou o Termo de Referência do certame, conforme acima citado;
iv) o controlador interno do município na época do PP 3/2013 (CPF nº ***.089.974-**),
presente na sessão de julgamento do certame em questão, é diretor da associação Lazer
Maçônico de Araripina (CNPJ nº 11.474.632/0001-03), que tem como presidenteresponsável o portador do CPF nº ***.538.934-**, que é tio do sócio-responsável da
38

licitante descredenciada Kaymontur Viagens e Turismo Ltda - ME (CPF nº ***.608.634**);
v) o membro da comissão licitante do PP nº 3/2013 (CPF nº ***.173.824-**) é exempregado da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (CNPJ nº
33.787.094/0001-40), onde também já trabalhou o portador do CPF nº ***.092.925-**,
que é contador da licitante Antonio Ricardo Santana Guimarães da Silva Eireli (CNPJ nº
17.687.370/0001-41);
vi) o referido membro da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Saúde,
na época, inscrito no CPF sob o nº ***.173.824-** tem endereço residencial idêntico ao
endereço da responsável pela empresa TB Cavalcante Lacerda (CNPJ nº
23.015.004/0001-49 ), inscrita no CPF sob o nº ***.481.114-**, que, em 2018, participou
com a empresa Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda do PP nº 2/2018 da Secretaria de
Educação, e também venceu alguns itens;
vii) o sócio responsável da empresa vencedora, Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda,
já trabalhou na Câmara de Vereadores do Recife (CNPJ nº 08.903.189/0001-34), local
onde também já trabalhou o portador do CPF nº ***.283.544-** e sua irmã, inscrita no
CPF sob o nº ***.283.554-**, sendo o primeiro sócio-responsável pela empresa G A
Transportes Ltda – EPP (CNPJ nº 17.533.674/0001-54), que dominou o transporte
escolar no município de Araripina/PE, de 2014 até 2017, por meio do contrato oriundo
da Concorrência nº 1/2014 da Secretaria de Educação; sobre a referida empresa G A
Transportes Ltda deve-se registrar que seu ex-funcionário, portador do CPF nº
***.298.304-**, representou a empresa Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda no já
citado PP nº 2/2018 da Secretaria de Educação.
Diante do exposto, as circunstâncias apresentadas demonstram a ausência de
competição no PP nº 3/2013 para locação de veículos com condutor, como também
indicam a simulação das pesquisas para formação dos preços dos editais e o
direcionamento do resultado do pregão presencial nº 3/2013, com favorecimento de
uma empresa específica.

12. Embaraço aos trabalhos da equipe de fiscalização da CGU.
Durante os trabalhos de campo foram solicitados diversos documentos e processos à
Prefeitura de Araripina de forma articulada e por meio de solicitações de fiscalização.
Entretanto, a Prefeitura, por meio de sua Controladoria, passou apenas a encaminhar
repostas isoladas de cada secretaria, sem, contudo, observar o conteúdo específico
requerido e sem atender ao prazo estabelecido, atrasando os trabalhos da equipe de
fiscalização, gerando a necessidade de diversos pedidos de reiteração.
Ademais, ao se solicitar os processos originais a seguir listados, a Prefeitura de
Araripina/PE, apesar das reiterações, não apresentou os processos, mas apenas cópias
digitalizadas, não sendo possível asseverar se a cópia apresentada corresponderia aos
processos solicitados na sua integridade. Neste particular, destacam-se os seguintes
processos originais não apresentados, por empresa contratada:
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- Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda – ME (CNPJ nº 13.294.370/0001-20): Processo
nº 4/2013 (saúde), relativo ao pregão presencial nº 3/2013;
- P Cunha Gomes (CNPJ nº 20.943.960/0001-00): Processo nº 1/2015 (assistência social),
relativo ao pregão presencial nº 1/2015.
Em relação ao processo a seguir, nem a cópia digitalizada foi disponibilizada à equipe de
fiscalização da CGU:
- Siga Aluguel de Carros e Serviços Ltda – ME (CNPJ nº 13.294.370/0001-20): Pregão
Presencial nº 14/2013 (contrato nº 12/2013).
Neste último caso, após reiterações, foram encaminhadas cópias digitais de um
processo com numeração idêntica, mas com outro fornecedor e com outro objeto,
diferente do fornecedor requerido pela CGU.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão
proposta:
a) Os processos de contratação das empresas com os recursos do Bloco da Atenção
Básica são regulares?
Os processos examinados não foram realizados de forma regular, necessitando de
adoção de providências por parte do Poder Público.
b) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado, para as
contratações realizadas com os recursos da Atenção Básica?
Os processos examinados indicam que os preços contratados não correspondem à
realidade de mercado, beneficiando fornecedores específicos.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 1
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“1) Movimentação financeira dos recursos da saúde fora das contas federais e sem
identificação dos beneficiários finais. Pagamento indevido de tarifas bancárias;
Em relação ao tópico observado, solicitamos esclarecimentos, uma vez que não
conseguimos identificar tais transações, ou seja, transferências das contas do Fundo
Municipal de Saúde para as contas da Prefeitura Municipal. Ressaltamos ainda não ter
havido utilização dos recursos federais para uso diferente da sua finalidade. Em tempo,
informamos que a alteração de domicilio bancário Caixa Econômica Federal, para Banco
do Brasil não caracteriza utilização destes recursos fora de contas federais, uma vez que
a mesma (27158-6) passou a ser nossa conta de custeio e que a modificação do banco
sanou a situação de cobrança e identificação de titularidade. Acionamos a Procuradoria
Jurídica através de Oficio GS/SMS nº 242/2019 (anexo 01) para a representação da
Instituição Bancária.” (grifo do autor)
Análise da equipe
Sobre a solicitação de esclarecimento do gestor, foi consignado no fato que, por
exemplo, na conta federal CEF-624009-4 houve saída de recursos para contas da
Prefeitura para pagamento de folha e recolhimentos previdenciários, situação
reconhecida pela própria Prefeitura e constante do fato. A alegação de que não houve
desvio de finalidade na aplicação dos recursos da saúde não foi o objeto da constatação,
mas também não foi comprovada pelo gestor, uma vez que existem saídas de recursos
para outras contas da Prefeitura, conforme exemplos citados, não sendo possível
confirmar, a partir dos extratos bancários analisados, por exemplo, a elegibilidade de
despesas com folha de pagamento e com recolhimentos previdenciários que são feitos
a partir de outras contas da Prefeitura. Esses lançamentos foram percebidos pela equipe
de fiscalização da CGU, a partir dos documentos de movimentação contábil (razões) das
contas em questão, já que os extratos bancários apresentados não estavam
identificados. Observe-se que a movimentação de recursos financeiros em outras contas
da prefeitura fragiliza o controle e o rastreamento da aplicação dos recursos.
Sobre a identificação dos beneficiários finais, a Prefeitura alega que a mudança de
domicílio bancário resolveu essa questão, mas para o período examinado a situação
43

existiu e está reconhecida pela própria Prefeitura, devendo-se salientar que o art. 2º,
§1º, do Decreto nº 7.507/2011 exige a movimentação financeira identificada.
Além disso, foi encaminhado em anexo à manifestação cópia do Ofício GS/SMS nº
242/2019, de 14.10.2019, em que a Secretaria de Saúde solicita da Procuradoria Jurídica
o acionamento da Caixa Econômica Federal para solução da questão de identificação
dos beneficiários das transações e a cobrança indevida de tarifas bancárias. Deve-se
registrar que não consta nesse expediente o recebimento do referido órgão jurídico
municipal.
Apesar de só agora ter sido acionada a Procuradoria Jurídica do município, o gestor
municipal não apresentou a solução definitiva para os problemas apontados, inclusive,
quanto à devolução de todos dos recursos federais da saúde empregados no pagamento
de tarifas bancárias.
Deve-se salientar que também consta na documentação anexa à manifestação uma
copia digital do Ofício nº 112/2019, de 09.10.2019, da lavra do Gerente Geral da Caixa
da Agência Araripina, destinado à Secretaria de Saúde, solicitando a indicação das contas
e o período em que foram feitas cobranças de tarifas, para análise.
Achado n° 2
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“2) Recursos Públicos federais da saúde parados em conta bancária, sem utilização, na
ordem de R$ 150.026,17;
Após diversas intervenções à instituição bancária, Caixa Econômica Federal, a mesma
disponibilizou a informação sobre o acesso (anexo 02 e 03), até então aguardando a
validação do cadastro para iniciar a movimentação dos recursos.” (grifo do autor)
Análise da equipe
A manifestação do gestor confirma o fato apresentado sobre a existência de recursos
federais da saúde paralisados em contas bancárias do município de Araripina/PE e sem
utilização, não havendo a comprovação de uma solução definitiva para questão.
Achado n° 3
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
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“3) Não utilização de Pregão Eletrônico nas despesas realizadas com recursos federais
no município de Araripina-PE;
Considerando que o Pregão Eletrônico demanda necessidade da utilização de uma
plataforma de uso e acesso específico via internet. A utilização dessa plataforma de uso
e acesso específica necessita de treinamento próprio, e, literalmente direcionado, a
depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede lógica completa e eficiente
bem como maquinário da mesma forma. A prefeitura não possui servidor capacitado
para utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva plataforma. A rede lógica
da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, bem como seu maquinário não suporta a
utilização da conexão para o Pregão Eletrônico por inconsistente e inconstante a
conexão via internet utilizada, bem como o desenvolvimento do maquinário, podendo
vir a prejudicar, sobremaneira, o procedimento. Informamos, ainda, que será ministrado
um curso de Pregão Eletrônico, pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto
Guimarães, no Município de Araripina, com data a ser definida pela própria Escola.
Conforme Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, o Município de
Araripina/PE, elaborou o Decreto nº 054, de 20 de setembro de 2019, que institui o
Pregão Eletrônico no Âmbito do Município de Araripina/PE, além disso o Município já
cadastrou os Pregoeiros e Equipe de apoio junto ao Ministério da Economia para acesso
ao ambiente de produtividade de Pregão Eletrônico. Todos os documentos que
compõem essa informação seguem anexos. (Anexo 04 e 05)” (grifo do autor)
Análise da equipe
Sobre o argumento de que necessitaria de uma “plataforma de uso e de acesso
específico via internet”, deve-se registrar que tais circunstancias estruturais já foram
mencionadas no fato, ressaltando que o município dispõe de computadores e de
internet, em pleno uso. Ademais, o tempo decorrido entre os marcos legais e a situação
encontrada pela fiscalização da CGU já seria suficiente para o suposto ajuste citado na
manifestação, no intuito de implantar a referida modalidade de pregão eletrônico.
A questão de capacitação de servidores também padece de temporalidade, haja vista
que já houve prazo suficiente para capacitação de equipes e, da mesma forma, para a
aquisição de maquinário e implantação de rede lógica e de conexão eficiente de
internet. Apesar das alegações de falta de estrutura e de capacitação, a presente
fiscalização teve diversos documentos disponibilizados de forma digital, bem como
enviados pela internet, devendo-se ressaltar, inclusive, que a Prefeitura já utiliza
assinatura digitais em seus documentos, a exemplo da resposta, ora em análise, que foi
assinada dessa maneira. Portanto, não se observam grandes dificuldades para
implantação da referida modalidade, tendo em vista que o município já adota
procedimentos baseados em ferramentas de informática. Tanto é assim, que em face
dos questionamentos da CGU sobre o tema, apesar de sua inexistência não ser condição
impeditiva para utilização dessa modalidade, o gestor municipal resolveu assinar o
Decreto n º 54, de 20.09.2019, regulamentando o pregão eletrônico no município.
Ressalte-se que, nessa mesma data, foi assinado o novo Decreto Federal sobre o pregão
eletrônico, Decreto nº 10.024, de 20.09.2019, que corrobora o entendimento já
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existente sobre a matéria. Assim, diante de tudo que foi exposto, a alegação de opção
pelo pregão presencial, pela falta de estrutura e de capacitação, não pode ser acatada.
Sobre os Decretos Federais anteriores nº 5.450/2005 e 5.504/2005, cabe salientar que
a utilização do pregão eletrônico é a regra há vários anos, só podendo ser
desconsiderado se devidamente comprovada a inviabilidade de sua utilização, que não
é o caso do município de Araripina/PE, consoante já explicitado.
Por fim, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o gestor
municipal informou que será realizado um curso sobre pregão eletrônico, sem,
entretanto, especificar datas, e noticiou, apesar de não apresentar a respectiva
publicação, a assinatura do citado Decreto Municipal nº 54/2019, além da assinatura,
em 24.09.2019, do Termo de Acesso para utilização dos subsistemas do Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG do Governo Federal e do pedido
ao Ministério da Economia para cadastro dos pregoeiros e da equipe de apoio, no
referido sistema. Contudo, apesar das medidas adotadas, o gestor não especificou o
cronograma ou o prazo para adoção efetiva do pregão eletrônico em seus processos de
contratação.
Achado n° 4
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“4) Falhas na execução dos Pregões Presenciais realizados pelo Município de
Araripina/PE para aquisição de combustíveis e lubrificantes, no período de 2017 a
2019: ausência de controles sobre os quantitativos de combustíveis registrados em
Atas de Registro de Preços, preços unitários contratados diferentes dos faturados e
preços distintos em diferentes secretarias para um mesmo período;
a) Os Processos Licitatórios realizados pelo Município de Araripina para aquisição de
combustíveis e lubrificantes foram realizados na modalidade de Pregão Presencial,
sendo optado pelo sistema de Registro de Preços, não para que os postos de utilizassem
esse registro em outros municípios, mas sim porque o registro de preços não
compromete a dotação orçamentária do Município e a idéia era que os contratos fossem
feitos de acordo com a necessidade mensal de cada Secretaria gestora das atas. Quanto
ao citado como a situação conhecida como “carona”, em que o fato de o Município de
Araripina passaria a dar um “cheque em branco” para as empresas contratadas, inexiste,
uma vez que outro município só adere ao nosso Registro de Preços se houver
autorização por parte do ordenador de despesas responsável pela ata;
b) De fato as alterações passaram a existir no decorrer do contrato, porém, por
deficiência quanto a atuação ineficiente de um fiscal de contrato não chegou a ser
devidamente alterada contratualmente, fato esse já sanado pela Secretaria de Saúde.
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c) Quanto aos registros de preços de combustíveis distintos em diferentes Secretarias
deve-se ao fato de o Município realizar a sua licitação isoladamente em cada Secretaria
ordenadora de despesas. As licitações por Secretarias Ordenadora ocorrem em
momentos diferentes (dias, meses), e, mesmo que seja um único vencedor o mesmo
alega que combustível sofre variações de preços com frequência sendo impossível
manter um preço padronizado por Secretaria.” (grifo do autor)
Análise da equipe
Inicialmente, deve-se registrar que o gestor não consegue esclarecer a não existência de
controle sobre os quantitativos de combustíveis e lubrificantes registrados em Ata de
Registro de preços e, consequentemente, o “cheque em branco” que é dado à empresa
contratada possibilitando a utilização de tais atas, na situação conhecida como “carona”;
por outro lado, conforme informou o próprio gestor municipal, se os processos foram
estipulados com base na “necessidade mensal” de cada unidade (secretarias e sede),
não haveria necessidade de registro de preços, tendo em vista a especificação dos
quantitativos necessários nos termos de referência dos editais, sem qualquer tipo de
comprometimento da dotação orçamentária, que, ressalte-se, deve estar prevista nos
editais e nos contratos. Deve-se salientar, que incorre em equívoco a manifestação do
gestor ao afirmar que “inexiste” na espécie a situação do “carona”, por depender do
ordenador de despesas a autorização para adesão. A situação não só existe como está
prevista nas Atas de Registro de Preços assinadas, sendo uma possibilidade concreta,
que pode ser utilizada pela empresa e autorizada pela Prefeitura, sem maiores
controles, já que não controla os próprios quantitativos utilizados por ela.
Para as circunstâncias de diferenças de preços contratados e registrados em ata e os
valores faturados, o gestor indica que se trata de falha na atuação da fiscalização
contratual, informando que tais fatos foram sanados, sem, contudo, apresentar
comprovação documental.
Sobre a existência de preços unitários distintos em diferentes secretarias num mesmo
período, o gestor alega que se trata da realização de processos isolados e do fato das
licitações ocorrerem em momentos diferentes; tal circunstância não ocorreria se
houvesse uma unificação dos procedimentos licitatórios; de todo modo, a justificativa
apresentada pelo gestor municipal apenas confirma a circunstância evidenciada pela
CGU, em que o Poder Público Municipal acaba pagando por um mesmo produto, num
mesmo período, com preços distintos.
Achado n° 5
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“5) Falhas na contratação de combustíveis, celebrada pela Secretaria de Saúde do
município de Araripina-PE, no âmbito dos Pregões Presenciais n 1/2017 e 18/2017:
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ausência de controle sobre o limite de acréscimos legais dos contratos, preços
unitários acima da média de mercado, preços unitários reajustados sem justificativa,
ausência de manifestação da Procuradoria Jurídica sobre as alterações contratuais de
preços, sobreposição de vigências entre as contratações realizadas em 2017 e
pagamento de despesas sem respaldo contratual;
Os preços previstos nos editais de licitação foram encontrados através de pesquisas de
preços em vários postos de combustíveis do Município de Araripina/PE, vale salientar
que os postos praticam dois tipos de preços, à vista, especificado na bomba, e à prazo
valor a definir diretamente com o contratante.” (grifo do autor)
Análise da equipe
A manifestação do gestor não justifica os fatos apresentados, limitando-se a tratar
apenas da pesquisa de preços dos processos. Sobre essa questão, foi demonstrado no
fato que as pesquisas que formaram os preços do edital estão acima do preço médio
pesquisado na ANP para as datas dos referidos editais dos Pregões Presenciais nº 1/2017
e nº 18/2017. Deve-se observar que a explicação para prática de dois preços pela
empresa contratada (a vista e a prazo) também não se sustenta, porque a Administração
tem que procurar a vantajosidade nas contratações e não admitir preços acima da média
de mercado. Além disso, verificaram-se diferenças entre os preços das próprias filiais da
empresa contratada (Juvenal Ângelo & Cia Ltda) e entre esses preços e os ofertados ao
Poder Público, conforme consignado em registro próprio deste relatório.
Sobre os demais aspectos tratados na constatação, o gestor não apresentou
manifestação.
Achado n° 6
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“6) Fragilidade nos controles dos abastecimentos;
Em relação a esse tópico, reafirmamos a existência de Instrução Normativa CGM nº
01/2018 (anexo 06) que disciplina os requisitos mínimos a serem observados quanto ao
controle de combustíveis e lubrificantes automotivos do município de Araripina. A
Secretaria de Saúde compromete-se a otimizar o controle de abastecimento de acordo
com os pontos elencados no presente relatório.” (grifo do autor)
Análise da equipe
O gestor municipal reconhece os fatos apontados pela fiscalização da CGU no que se
refere às fragilidades nos controles dos contratos de combustíveis e lubrificantes,
firmados pela edilidade.
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Em anexo à manifestação em questão, o gestor apresenta cópia da Instrução Normativa
CGM nº 01/2018, de 04.09.2018, já mencionada no fato, e se compromete a otimizar os
referidos controles de acordo com os apontamentos da CGU, mas não informa como,
nem quando, implantará essas mudanças.
Achado n° 7
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“7) Inadequação de julgamento dos processos licitatórios para contratação de
combustíveis e lubrificantes, gerando contratações antieconômicas;
O critério de julgamento em todos os processos licitatórios, é o de menor preço sobre o
especificado no Termo de Referência, porém, sabe-se que os postos de combustíveis do
Município de Araripina praticam 2 (dois) tipos de preços o valor que está especificado
na bomba, à vista, e o valor a prazo tem um acréscimo definido pelas partes, como
acontece no Município de Araripina.” (Grifos no original)
Análise da equipe
A manifestação do gestor apenas corrobora os fatos apresentados na constatação.
Observe-se que a explicação para prática de dois preços pela empresa contratada (a
vista e a prazo) também não se sustenta, porque a Administração tem que procurar a
vantajosidade nas contratações e não admitir preços acima da média de mercado. Além
disso, verificaram-se diferenças entre os preços das próprias filiais da empresa
contratada (Juvenal Ângelo & Cia Ltda) e entre esses preços e os ofertados ao Poder
Público.
Achado n° 8
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“8) Ausência de competição nos pregões presenciais para aquisição de combustíveis e
lubrificantes, realizados entre 2017 e 2019. Indícios de simulação de pesquisas de
preços e de direcionamento dos resultados do certame;
Os Processos Licitatórios são publicados em Diários Oficiais, disponibilizados nos sites.
São exigidos documentos de Habilitação com relação à qualificação técnica, porém não
exigimos que seja de empresa A ou B. Quando se enfatiza que a mesma empresa
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participa e ganha vários Processos Licitatórios leva-nos a entender que tal fato decorre
do cumprimento das exigências relacionadas ao fornecimento do item licitado.
Reforçamos que a falta de participantes em certames licitatórios deve-se ao fato das
empresas que detêm o objeto das licitações publicadas não terem interesse em
participar dos mesmos.” (grifo do autor)
Análise da equipe
O gestor não consegue justificar a ausência de competividade em seus certames para
aquisição de combustíveis e lubrificantes, mesmo existindo 35 postos em atividade na
região. Invariavelmente, as atas de julgamento dos nove processos citados ao longo
deste relatório só têm a presença de um licitante. A alegação genérica de publicação de
editais em diário oficial não escusa o gestor de ampliar a publicidade do certame, bem
como de revogá-lo ao verificar que não está havendo concorrência. Não se trata apenas
de um processo, foi verificada a mesma situação em nove processos, sendo em oito a
mesma empresa vencedora.
Sobre as simulações de pesquisas de preços e indícios de direcionamento dos
resultados, o gestor permaneceu silente.
No que diz respeito à qualificação técnica, o gestor alega que não estipula quem deve
fornecer os atestados, mas não esclarece porque nos oito processos vencidos pela
empresa Juvenal Ângelo & Cia Ltda aparece apenas um atestado de capacidade técnica
fornecido pelo próprio município de Araripina/PE, entidade interessada na contratação.
Por outro lado, o fato da empresa está sendo beneficiada com vários contratos não
significa que vem cumprindo com as suas exigências, situação que pode ser verificada,
por exemplo, nos problemas de preços evidenciados na execução contratual e
demonstrados neste relatório. Além disso, conforme já consignado, a empresa
contratada em questão não concorre com nenhuma outra empresa nos certames, ou
seja, os processos licitatórios são atribuídos a ela sem qualquer competição.
Por fim, o gestor alega que o não comparecimento de outras empresas estaria atrelado
a não terem interesse em participar dos certames, mas não apresenta nenhuma
evidência dessa alegação, nem nos processos avaliados existe qualquer iniciativa no
sentido de revogar e refazer as respectivas licitações pela falta de competividade.
Também não há iniciativas nos autos para utilização do pregão eletrônico, por exemplo,
ampliando a concorrência e a isonomia dos certames em questão.
Achado n° 9
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
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“9. Falha na contratação de locação de veículos com condutor, celebrada pela
Secretaria de Saúde do Município de Araripina/PE, no âmbito do Pregão
Presencial3/2013: falhas nas especificações dos quantitativos contratados, ausência
de planilha de custos no Edital para composição dos preços, propostas de preços sem
detalhamento de custos, aditivos de prazo sem avaliação da vantajosidade para a
administração, ausência de aditivos de prazo para os exercícios de 2017 e 2018.
A composição de preços para o pregão presencial ora citado teve como referência
cotações de preços realizadas em empresas do ramo de atividade compatível com a
licitação.
Para o referido Processo, não foi exigida planilha de custos para a licitação em questão
pelo fato da possibilidade de alteração nos preços finais da licitação.
Ao contrário do que mencionado no tópico ‘d’ sobre a não existência de termos
contratuais que justifiquem as prorrogações para os anos de 2017 e 2018, anexamos as
cópias de 3 termos aditivos para prorrogação de prazo para o referido contrato
confeccionado nos anos de 2017 e 2018 contrariando o disposto no presente tópico
(anexo 05).” (grifo do autor)
Análise da equipe
A justificativa do gestor para sua formação de preços não justifica a ausência de planilha
de custos para avaliação da correta precificação do edital. A alegação de que não foi
exigida planilha de custos, em face da possibilidade de mudança no preço final da
licitação, não se aplica, porque o vencedor do certame deve ser instado a atualizar sua
planilha de custos e sua proposta de preços, após o final da disputa, quando ela de fato
existe.
Por fim, sobre o último argumento apresentado, o relatório continua correto ao afirmar
que não constam dos autos do referido processo os termos aditivos de prorrogação de
vigência para os exercícios 2017 e 2018. A apresentação posterior por parte da
Prefeitura, fora dos autos, de cópias de termos aditivos (6º, 7º e 8º), inclusive, sem a
identificação e a assinatura de testemunhas, não elide o fato de que não existem nos
autos tais documentos, formalizados e anexados ao processo na época oportuna. De
todo modo, deve-se ressaltar que nenhuma análise sobre a vantajosidade da
prorrogação dessas contratações foi realizada, permanecendo silente o gestor municipal
sobre esse aspecto.
Achado n° 10
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
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“10) Fragilidade nos controles do contrato de locação e aditivos firmados no âmbito
do Pregão Presencial nº 03/2013. Ausência de designação do fiscal de contrato.
Aos tópicos apontados para essa análise já está sendo dada a devida atenção através de
designação formal de responsável pelo acompanhamento dos contratos firmados pela
Secretaria de Saúde.” (grifo do autor)
Análise da equipe
O gestor reconhece as falhas apontadas e informa que está dando “a devida atenção”
ao tema, apesar de não comprovar a designação formal do fiscal do contrato. Por outro
lado, o gestor também não informa como e quando serão implementadas ferramentas
efetivas de controle para esse tipo de contratação no município.
Achado n° 11
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“11) Ausência de competição no Pregão Presencial para locação de veículos realizada
em 2013. Indícios de simulação de pesquisas de preços e de direcionamento do
resultado do certame.
a) Essa situação será alterada com a capacitação de pessoal para o uso da modalidade
Pregão Eletrônico que será realizada em novembro de 2019;
b) quanto à participação em certames, a quantidade de licitantes não é definida pela
Prefeitura Municipal de Araripina e sim pela quantidade de empresas interessadas nas
contratações que são objetos das licitações. As empresas Kaymontur Viagens e Turismo
LTDA, CNPJ 09.082.452/0001-34 e Valdeir Santana Bezerra & CIA LTDA, CNPJ
15.520.835/0001-40, foram descredenciadas porque não possuíam objeto compatível
com a licitação conforme ata de sessão pública anexa aos autos do Processo Licitatório.
c) O Edital de licitação previa um mínimo, para oferta de lance, de R$ 693,00 (seiscentos
e noventa e três reais), o que aconteceu na sessão de licitação foi que a empresa Valéria
Cristina Nunes Feitosa & CIA LTDA – ME, CNPJ 13.294.370/0001-20), já era vencedora
do item, o que houve foi uma negociação reduzir mais o valor do item, já vencedor pela
mesma empresa. O valor de negociação após fase de lances não está previsto no Edital
de licitação ficando o pregoeiro e licitante definir o valor se for o caso. Conforme consta
nos autos do Processo Licitatório 04/2013, Pregão Presencial 03/2013 várias empresas
obtiveram o Edital, porém por motivos alheios não participaram do certame. Quanto a
apresentação de recursos, aos licitantes que se sentirem prejudicados caberia a
imposição de recurso, porém não manifestaram intenção de recurso.” (grifo do autor)
Análise da equipe
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O gestor informa que a utilização do pregão eletrônico será implementada com a
capacitação a ser realizada em novembro de 2019, sem a especificação da data.
Por outro lado, tenta, sem sucesso, explicar o descredenciamento das duas empresas
por não possuírem objeto compatível, situação já esclarecida no fato e não admissível,
principalmente, considerando a ausência de competição observada no certame.
Sobre a questão do lance mínimo, está claro na ata que foi dado um lance irrisório e não
negociação após a fase de lance. No texto da ata da sessão (fls. 130 a 133 dos autos),
constam quadros para cada item, denominados “Rodada de Lance”. Nesses quadros,
quando não havia lance foi consignada a expressão “sem lance”. Apenas o item 1 houve
registro de alteração de preços, com a expressão “R$ 50.800,00 com negociação”. Logo,
trata-se do lance ofertado para o referido item. De todo modo, mesmo que se admitisse
por hipótese a alegação do gestor (“negociação”), observa-se que o desconto obtido foi
irrisório e apenas corrobora a ausência de concorrência no certame.
Além da ausência de competição, também não houve recurso no processo, não havendo
qualquer tipo de iniciativa do gestor municipal em revogar o certame em face da falta
de concorrência.
Por fim, deve-se registrar que o gestor permaneceu silente sobre as informações
registradas no fato a respeito do relacionamento entre empresas, bem como entre elas
e pessoas vinculadas ao Município, indicando simulação das cotações de preços, bem
como indícios de direcionamento do resultado do certame, com favorecimento de uma
empresa específica.
Achado n° 12
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS n.º 243/2019, de 14.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“12) Embaraço aos trabalhos da equipe de fiscalização da CGU.
No tocante a essa observação, a Secretaria de Saúde, desde a notificação de visita,
manteve-se acessível a todos os questionamentos oriundos do processo de auditoria em
questão, procurando facilitar e tornar eficiente a busca por informações alvo do
presente Relatório.” (grifo do autor)
Análise da equipe
O gestor na sua manifestação não explica a não apresentação à equipe de fiscalização
da CGU dos processos originais citados no fato, bem como a não disponibilização nem
da cópia do Pregão Presencial nº 14/2013 (contrato nº 12/2013).
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Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo:V06
A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.
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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade verificar a regularidade da contratação e dos
pagamentos realizados pela Secretaria de Saúde do Município de Araripina, realizados
no âmbito do bloco de investimentos, mediante recursos repassados pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS), advindos de Propostas de Emendas Parlamentares, durante o
período de janeiro de 2017 a maio de 2019.
A Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1160-02 destinou R$ 500mil,
visando à aquisição de equipamentos e mobiliários para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA).
Até maio/2019, do valor acima citado, só haviam sido executados R$ 45.176 relativos às
despesas decorrentes do Pregão Presencial nº 19/2018, cujo objeto é a aquisição de
Eletroeletrônicos e Mobiliários para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA de
Araripina-PE com o intuito em ampliar a rede de urgência e emergência no âmbito do
município, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes do
Termo de Referência (anexo I).
Já a Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1177-04 destinou R$ 663 mil,
visando à construção de uma Unidade Básica de Saúde.
O trabalho em questão faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes
Federativos, cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de
gestores estaduais, distritais e municipais.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas.
Importante destacar que, para fins de facilitar a compreensão da leitura, a apresentação
dos achados neste relatório será feita para cada proposta.
O objetivo específico para avaliação da regularidade das contratações em comento,
relacionadas à Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1160-02, buscou
responder as seguintes questões:
a) Os processos de aquisição dos bens com recursos do bloco de investimento são
regulares?
b) É adequada a fundamentação para aquisição dos bens/equipamentos com recursos
do bloco de investimento, em termos quantitativo e qualitativo?
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c) Os recursos foram devidamente aplicados na execução do objeto das propostas de
investimento e, em caso negativo, houve a devolução do valor?
d) Os equipamentos adquiridos estão sendo utilizados no objeto previsto nas propostas
de investimento?
No que concerne à Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1177-04, o
presente trabalho deve responder as seguintes questões de auditoria:
a) A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às formalidades legais?
b) A obra foi contratada e executada resguardando economicidade?
c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor?
d) A obra encontra-se paralisada, com riscos de não atendimento aos objetivos?
A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização
de fiscalizações in loco, de entrevistas e de análise documental.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Em princípio, não foram identificados achados cuja solução esteja a cargo do gestor
federal, no tocante à Proposta nº 11390.957000/1160-02.
Já em relação à Proposta nº 11390.957000/1177-04 houve o seguinte achado:

1. Atraso na execução da obra de construção da Unidade Básica
de Saúde (UBS) – Porte 1.
Em consulta à documentação fornecida pelo gestor referente ao Processo licitatório (PL)
nº 07/2018, Tomada de Preço (TP) nº 01/2018, constatou-se atraso na execução da obra
da UBS, localizada no Conjunto Habitacional Nossa Senhora do Carmo. A ordem de
serviço (OS) foi emitida no dia 16.07.2018, de acordo com o Contrato nº 12/2018 e o
cronograma físico financeiro da obra. O prazo para sua execução era de seis meses,
portanto, a data prevista para o término da obra, conforme consta na OS, era dia
16.01.19.
No entanto, apenas no dia 12.04.2019, ou seja, aproximadamente nove meses após a
sua assinatura, foi creditada a Ordem Bancária (OB) no valor de R$ 663 mil na conta
corrente específica da proposta de investimento (c/c nº 27159-4, agência nº 600-9,
Banco do Brasil).
Tal fato prejudicou o andamento da obra, tendo em vista o boletim de medição (BM) nº
01, referente ao período de 16.07.2018 a 30.04.2019, só ter sido pago no dia 09.05.2019.
De acordo com o BM nº 04, referente ao período de 11 a 25.06.2019, só foram
executados 27,17% dos serviços.
Por fim, cabe registrar que de acordo com o Terceiro Termo Aditivo, de 10.07.2019, o
prazo de vigência da obra foi prorrogado por mais seis meses, até o dia 15.01.2020.
Tal fato não se coaduna com o contrato, quando diz que a obra pode ter o seu prazo de
vigência prorrogado pelo mesmo período. Destaca-se que o Primeiro Termo Aditivo foi
assinado no dia 11.01.2019, tendo prorrogado a obra para o dia 15.07.2019. Logo, a obra
foi prorrogada, ao todo, em doze meses.

Parte 2 – Gestor Local
2. Não utilização de Pregão eletrônico nas despesas realizadas
com recursos federais no município de Araripina/PE no âmbito
da Proposta nº 11390.957000/1160-02.
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A partir da análise das informações constantes da página oficial na internet do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco (Sistema Tome Contas), foi identificado que o
município de Araripina/PE não realiza aquisições de bens e serviços comuns por meio
do Pregão eletrônico, tendo sido evidenciada a realização de Pregões na modalidade
presencial no âmbito da Proposta nº 11390.957000/1160-02.
Cabe destacar que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005 e
com o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, nas licitações realizadas no
âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e serviços
comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do Pregão, que só poderá
ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.
Ademais, deve-se destacar que a possibilidade de sessões de julgamento realizadas em
dias posteriores à apresentação das propostas, comum em pregões presenciais, permite
que os representantes das empresas participantes se conheçam antes da oferta de
lances, gerando um risco de conluios e quebra da isonomia dos certames.
Sobre esse último aspecto, ainda que não haja vedação expressa na legislação relativa
ao pregão à realização das fases em datas distintas, tal procedimento deveria ser
adotado apenas se estritamente necessário. Tais ponderações são análogas às
constantes dos Acórdãos nº 110/2012 – Plenário, nº 906/2012 – Plenário e nº
4.968/2011 – Segunda Câmara, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, sobre a
estipulação de data e horário únicos para a realização de vistorias técnicas por
interessados em participar de licitações:
31. Com relação à exigência de que os competidores devem realizar visita
técnica ao local da obra, em dia e hora único, definido no edital, foi
demonstrado que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
repudiar tal medida, por configurar restrição indevida à competitividade do
certame e por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a
falta é suficiente para macular a licitação e ensejar proposta para a anulação
do processo licitatório, sem prejuízo de dar ciência ao omissis que a inserção
no edital de licitação de exigência para a realização de vistoria técnica em um
único dia e horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao
disposto no art. 3º, caput, e §1º, inciso II, da Lei 8.666/1993, além de
favorecer ajustes entre os potenciais competidores (Acórdão nº 110/2012 –
TCU – Plenário).

Assim, de forma semelhante à exigência de visita técnica em um único dia e horário a
que se refere o Acórdão do TCU, o edital do pregão presencial define um local, uma data
e um horário para a entrega das propostas, oportunidade em que as licitantes e a
Administração tomam conhecimento de quais são os participantes do certame. E a
possibilidade de realização da fase de lances em dia distinto daquele em que as
empresas interessadas se apresentam pode comprometer a obtenção de proposta mais
vantajosa para o Município, em razão de impor ônus excessivo às concorrentes e de que
o período entre as duas fases pode propiciar a realização de ajustes entre as licitantes e
delas com a Administração.
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3. Ausência de estudos técnicos/levantamentos que
justificassem a quantidade contratada, no âmbito da Proposta
nº 11390.957000/1160-02.
Foi constatado, considerando a documentação enviada pela Prefeitura de Araripina,
que, previamente a elaboração do Termo de Referência, para aquisição de
equipamentos e mobiliários para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), não existiu
nenhum estudo técnico/levantamento que demonstrasse a quantidade real necessária
para suprir a demanda do município.
Tal levantamento é essencial para saber se houve ou não um mau dimensionamento nas
quantidades adquiridas, que possa ter acarretado um desperdício de recursos públicos.

4. Falhas na metodologia para obtenção do preço de referência
para o Pregão presencial nº 19/2018, no âmbito da Proposta nº
11390.957000/1160-02.
Verificou-se que a pesquisa de preços realizada para obtenção dos preços de referência
para o Pregão presencial nº 19/2018, foi realizada, apenas, de forma direta com três
fornecedores.
Ocorre que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, apesar de estabelecer três
como o número mínimo aceitável de orçamentos para a pesquisa de preços, vem
reconhecendo que os orçamentos de fornecedores não refletem, necessariamente, o
preço de mercado. Daí a necessidade de se considerar outras fontes para obtenção de
preços reais:
Acórdão TCU 299/2011-Plenário:
[...]
2.14. A estimativa que considere apenas cotação de preços junto a
fornecedores pode apresentar preços superestimados, uma vez que as
empresas não têm interesse em revelar, nessa fase, o real valor a que estão
dispostas a realizar o negócio. Os fornecedores têm conhecimento de que o
valor informado será usado para a definição do preço máximo que o órgão
estará disposto a pagar e os valores obtidos nessas consultas tendem a ser
superestimados. (grifo nosso)
[...]
Acórdão 2.816/2014-Plenário:
[...]
b) recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de
Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público que orientem os órgãos e
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entidades a eles vinculados sobre as cautelas a serem adotadas no
planejamento de contratações de empresas para prestação de serviços de
organização de eventos, de modo a não restringir a pesquisa de preços às
cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando também
outras fontes como parâmetro, principalmente as contratações similares
realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, conforme previsto no art.
2º da IN 5/2014 SLTI/MPOG, c/c o art. 15, V, da Lei 8.666/93; (grifo nosso)
[...]
Acórdão 2.637/2015-Plenário:
(...)
9.3. com base no art. 7º da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência à Fundação
Nacional de Saúde sobre as seguintes impropriedades, relativas ao pregão
eletrônico 2/2015, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à
prevenção de ocorrências semelhantes:
[...]
9.3.2. realização de pesquisa de preços com amplitude insuficiente, restrita
ao possível envio de dois e-mails a oito empresas do ramo, tendo-se obtido
apenas três orçamentos, não obstante o mercado fornecedor do serviço ser
vasto; e, ainda, que não se considerou a utilização de preços de contratações
similares na Administração Pública e a informações de outras fontes, tais
como o ComprasNet e outros sites especializados, afrontando o art. 26,
parágrafo único, incisos II e III, e o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993,
conforme entendimento do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.170/2007 e
819/2009, ambos do Plenário;
(...)

Assim, foi observado que não houve uma ampla pesquisa de preços, abrangendo mais
fontes além de fornecedores, visando à obtenção de preços de referência mais próximos
aos realmente praticados pela Administração Pública.
Deve-se acrescentar, ainda, que em relação às três cotações de preços obtidas junto aos
fornecedores, foram constatadas algumas impropriedades, as quais fragilizam a
qualidade e a confiabilidade dos referidos documentos, tais como:
a) ausência de registro dos pedidos de cotações, de modo a permitir a identificação da
forma usada para obter tais documentos;
b) em nenhuma das cotações há a identificação da pessoa responsável da empresa que
assinou o referido documento;
c) em duas cotações (Eletrobela Computer Ltda e Magazine Padre Cícero) não há a data
da cotação; e
d) duas cotações (Bartolomeu D. de Castro Ltda. e Eletrobela Computer Ltda) foram
enviadas sem identificação do logotipo da empresa.
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5. Restrição à competitividade e competição ausente ou
insignificante no Pregão presencial nº 19/2018, no âmbito da
Proposta nº 11390.957000/1160-02.
Devido à não adoção do Pregão Eletrônico, de acordo com o descrito no achado nº 1, da
Parte 2 – Gestor Local, deste Relatório, o qual torna viável um maior número de
participantes nos Pregões em razão da possibilidade de participação de forma remota
nas sessões públicas, a competitividade foi restrita.
Para corroborar o argumento acima exposto, somente dois licitantes compareceram à
sessão pública do Pregão presencial nº 19/2018, mesmo o objeto da contratação
(aquisição de eletroeletrônicos e mobiliários para a UPA) possuindo um mercado
bastante amplo, devido à ausência de complexidade em suas especificações.
Há de se acrescentar, ainda, que além do reduzido número de licitantes participantes
(dois), praticamente não houve competição entre os mesmos. Isto porque dos doze
itens licitados, somente para três itens houve apresentação de propostas por parte de
ambas as licitantes:
Tabela 1 – Propostas apresentadas para os itens licitados no Pregão presencial nº
19/2018 da Prefeitura Municipal de Araripina/PE.
ITEM

MEDVASF (R$)

CRALAB (R$)

1

X

1.823,27

2

X

X

3

864,00

X

4

3.070,00

X

5

510,00

521,10

6

2.350,00

X

7

X

X

8

530,00

530,43

9

X

891,00

10

2.400,00

X

11

X

155,17

12

255,00

259,33

Fonte: Histórico do Pregão presencial nº 19/2018 da Prefeitura Municipal de Araripina/PE.

Ressalta-se que, até para os três itens em que poder-se-ia ter disputa, isto praticamente
não ocorreu, pois, poucos lances foram ofertados, mesmo havendo pequena diferença
entre as melhores ofertas, culminando com rápidas desistências:
Tabela 2 – Lances realizados na sessão pública do Pregão presencial nº 19/2018 da
Prefeitura Municipal de Araripina/PE.
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ITEM

MEDVASF

CRALAB

(R$)

(R$)

5

510,00

521,10

8

515,00

520,00

509,00

510,00

509,00

510,00

249,00

250,00

249,00

250,00
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Fonte: Histórico do Pregão presencial nº 19/2018 da Prefeitura Municipal de Araripina/PE.

Diante da situação acima exposta, restou patente que com a não adoção do Pregão
eletrônico na licitação em comento, não possibilitando que um maior número de
empresas do ramo participasse, a competitividade ficou extremamente restrita.

6. Falhas no procedimento de verificação das condições de
participação no Pregão presencial nº 19/2018, no âmbito da
Proposta nº 11390.957000/1160-02.
O Edital do Pregão presencial nº 19/2018 dispõe, em seu item 4.2, letra “e”:
(...)
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão:
(...)empresas que estejam declaradas inidôneas no Portal da Transparência
do Governo Federal, no dia do presente certame;
(...)

Entretanto, no item 5 da Ata da Sessão do Pregão presencial nº 19/2018, consta que:
(...)
5 – Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da(s) licitante(s)
de melhor proposta e, a devida consulta ao Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a administração pública, conforme
registros em anexo; constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram
atendidos. Analisada a Documentação de Habilitação foi constatado o
atendimento ao solicitado no Edital. Após a aclamação do(s) vencedor(es)
foram dadas vistas a todos os presentes na(s) proposta(s) e documentos de
habilitação do(s) vencedor(es). Em seguida, o Pregoeiro proclamou o
seguinte:
(...)
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A condição de possibilidade de participação de uma empresa no certame deveria ter
sido verificada previamente a todas as etapas da sessão pública. Assim, se uma empresa
estivesse impossibilitada por algum dos motivos elencados no Edital, ela não poderia ter
sequer participado do credenciamento.
Contudo, da leitura do trecho da Ata da sessão pública acima transcrito, constatou-se
que a verificação da condição de possibilidade de participação ou não na licitação foi
efetuada em momento posterior ao previsto no Edital, sendo efetuada junto à análise
dos documentos de habilitação.
Cumpre ressaltar, ainda, que em relação à consulta para observar se as empresas
interessadas em participar da licitação estavam declaradas inidôneas no Portal da
Transparência do Governo Federal, não houve a juntada nos autos de comprovantes de
tal situação, os quais poderiam ser obtidos no endereço eletrônico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

7. Uso de equipamentos contratados mediante o Pregão
presencial nº 19/2018 em finalidade distinta da prevista na
proposta de investimento, no âmbito da Proposta nº
11390.957000/1160-02.
Durante fiscalização in loco realizada na Secretaria de Saúde do Município de Araripina,
nos dias 06 e 07.08.2019, observou-se que equipamentos (desktops, monitores e
impressoras) já adquiridos com os recursos provenientes da Proposta de Emenda
Parlamentar nº 11390.957000/1160-02 estão sendo utilizados em uma destinação
distinta da que foi prevista como motivação do repasse dos recursos (aquisição de
equipamentos/mobiliários para a UPA), conforme registrado no Termo de Vistoria. Tais
objetos estão sendo usados em diversos setores/departamentos da referida Secretaria.

8. Inexistência de controles na distribuição do objeto
contratado, no âmbito da Proposta nº 11390.957000/1160-02.
Foi verificado, durante vistoria realizada na Secretaria de Saúde do Município de
Araripina, nos dias 06 e 07.08.2019, não existir controle sobre o recebimento e
distribuição dos bens contratados mediante o Pregão presencial nº 19/2018, pois não
foram apresentados documentos em que constasse a localização dos referidos objetos.
Em consequência disto, a referida vistoria estendeu-se mais que o previsto, visto que
foram necessárias várias idas e vindas a diversos setores da citada Secretaria em busca
dos referidos equipamentos.
Após os dois dias de realização da fiscalização in loco, não foram localizadas três estantes
em aço e duas mesas em MDF com gavetas, cujo valor total foi de R$ 1.767 à época da
aquisição:

15

Tabela 3 – Valores dos objetos contratados mediante o Pregão presencial nº 19/2018
da Prefeitura Municipal de Araripina/PE que não foram localizados.
ITEM

QTDE.

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

(R$)

(R$)

Estante em aço com 06 prateleiras

03

249,00

747,00

Mesa em MDF com 02 gavetas

02

510,00

1.020,00

TOTAL

1.767,00

Fonte: Notas Fiscais nº 1423 e 1450 emitidas pela empresa MEDVASF DISTRIBUIDORA.

Há de se acrescentar, ainda, que a distribuição dos objetos foi feita antes mesmo de
todos possuírem identificação de tombamento patrimonial, de acordo com o observado
na vistoria.
A situação acima descrita, de ausência de controles na distribuição e falta de
tombamento patrimonial, colabora para que os equipamentos possam vir a ser
desviados da sua finalidade precípua.

9. Restrição à competitividade por exigência de serviços não
previstos no Orçamento Básico para fins de comprovação da
capacidade técnico profissional da empresa, no âmbito da
Proposta nº 11390.957000/1177-04.
Em análise ao edital do PL nº 07/2018, TP nº 01/2018, verificou-se que o subitem 12.5.6
exige para fins de comprovação da qualificação técnico profissional da empresa serviços
não previstos no Orçamento Básico, quais sejam:
a) pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de
cimento e areia (6.696,65) no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total previsto para
construção, totalizando para esta licitação uma relevância técnica de, no mínimo,
3.348,47 m2.
b) assentamento de guia (meio fio) (2.221,40) no mínimo 50% (cinquenta por cento) do
total previsto para construção, totalizando para esta licitação uma relevância técnica de,
no mínimo, 1.110,70 m.
A licitação tem como objeto a construção de uma UBS, porte 1. Em análise ao
Orçamento Básico, não se verificou a existência dos referidos serviços de modo que
pudessem ser exigidos com fins de comprovação da capacidade técnico profissional dos
licitantes. Logo, tal exigência se coaduna como uma cláusula restritiva ao caráter
competitivo da licitação.
Ademais, ressalta-se que a empresa vencedora da licitação não demonstrou, por meio
dos atestados de capacidade técnica apresentados, ter executado os referidos serviços.
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10. Ausência da Planilha de Encargos Sociais no Orçamento
Básico e nas Propostas de Preços, no âmbito da Proposta nº
11390.957000/1177-04.
Em análise ao PL nº 07/2018, TP nº 01/2018, não se identificou no Orçamento Básico
elaborado pela Prefeitura, nem na documentação anexa ao Edital, tampouco nas
propostas de preços apresentadas pelas empresas licitantes a planilha de Encargos
Sociais.
Conforme item 13.5, alínea “c” do Edital, a proposta de preços deve estar acompanhada,
sob pena de desclassificação, das Planilhas de Composição de Custo Unitário, das taxas
de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das taxas de Encargos Sociais.
O item 23.15 do referido Edital, acerca das condições mínimas para a execução dos
serviços, dispõe que a proposta deverá conter as referidas planilhas em formato
analítico e sintético. O item 23.18 dispõe que os encargos sociais deverão ser
apresentados na forma da planilha anexa, no entanto, não foi disponibilizada, tampouco
identificada na documentação apresentada pela Prefeitura, a referida planilha.
Ressalta-se que a proposta de preços da empresa vencedora da licitação (S & V
Construtora e Serviços Ltda) foi com desoneração, mas na planilha do BDI o valor
correspondente a CPRB está zerado.

11. Não apresentação de documentação obrigatória quando do
pagamento das faturas da obra de construção da UBS – Porte 1,
no âmbito da Proposta nº 11390.957000/1177-04.
Em análise aos documentos relativos aos pagamentos efetuados à empresa S & V
Construtora e Serviços Ltda (CNPJ nº 10.704.604/0001-72), responsável pelos serviços
de construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte 1, no Conjunto Habitacional
Nossa Senhora do Carmo, constatou-se irregularidades na liquidação das despesas,
conforme segue:
1. Boletins de medição (BM) sem apresentação das memórias de cálculo das medições
da obra e sem a assinatura do fiscal do contrato.
O §8º da Resolução TC n.º 003/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco –
TCE determina que:
§ 8º Os boletins de medição, que correspondem à fase de liquidação da
despesa, serão emanados por representante da Administração, e vir,
necessariamente, acompanhados das respectivas memórias de cálculo,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos
serviços executados, bem como, obrigatoriamente, conter a data de
aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as
assinaturas de um representante da Administração, de um representante do
contratado e do responsável técnico pela fiscalização dos serviços.
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No caso em tela, as memórias de cálculo não vieram anexas aos boletins de medição e
os BMs vieram assinados apenas pelo Secretário de Infraestrutura e pelo representante
da empresa contratada.
2. Não inclusão de documentos obrigatórios nas solicitações de pagamentos da empresa
contratada à Prefeitura de Araripina.
De acordo com o item 20 do Edital do PL nº 07/2018 (TP nº 01/2018) e o item 9 do
Contrato nº 12/2018, o pagamento do 1º BM está condicionado à apresentação de
cópias autenticadas em cartórios da ART da execução da obra/serviço perante o
CREA/PE e comprovante de matrícula da obra/serviço perante o INSS, bem como deve
ser acompanhado do relatório fotográfico (sob pena de invalidade) e dos comprovantes
de pagamento dos salários dos funcionários da empresa da obra.
Para os pagamentos das medições seguintes à primeira medição, serão exigidas cópias
autenticadas em cartório, dos seguintes documentos:
a) Comprovação de recolhimento do INSS através da GPS correspondente ao mês
anterior;
b) Comprovante de recolhimento do FGTS, através da GFIP, com o respectivo arquivo
SEFIP, do mês anterior e Certificado de Regularidade do FGTS;
c) Demonstrativo de gerenciamento dos riscos ocupacionais do ambiente de trabalho
através de Laudo Técnico fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança
do trabalho;
e) Relatório fotográfico, sob pena de invalidade; e
f) Comprovante de pagamento dos salários dos funcionários da empresa na obra.
Não foram identificados os documentos elencados acima na documentação
disponibilizada pelo gestor referente aos pagamentos realizados à empresa contratada
pela execução da obra. Identificou-se, tão somente, as Notas de Empenho, Notas Fiscais,
Boletins de Medição e os comprovantes dos pagamentos efetuados.

12. Pagamento de serviços não executados na forma devida no
valor de R$ 2.412,47, no âmbito da Proposta nº
11390.957000/1177-04.
Após inspeção física realizada no dia 06.08.2019 e análise dos boletins de medição da
obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde porte 1, no Conjunto Habitacional
Nossa Senhora do Carmo, constatou-se a existência de pagamentos por serviços não
devidamente executados.
A referida obra é proveniente do contrato nº 008/2018, assinado entre a Prefeitura
Municipal de Araripina e a empresa S&V Construtora e Serviços Ltda (CNPJ nº
10.704.604/0001-72). De acordo com os BM de nº 01 ao nº 04, foram realizados
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pagamentos de serviços que durante a visita de fiscalização não foram devidamente
comprovados, por terem sido executados em descordo com o orçado no projeto.
Tabela 4 - Serviços pagos não executados.
Item

Serviço

Qtde.

1.5

Ligação provisória de energia elétrica em canteiro
de obras

1 und

02

R$ 1.541,23

1.7

Ligação provisória de água

1 und

02

R$ 871,24

TOTAL

BM

Valor

R$ 2.412,47

Fonte: Boletins de medição e registros fotográficos.

Constatou-se que a ligação provisória da água e da energia elétrica foram executadas de
forma improvisada, aproveitando-se das ligações de água e de energia elétrica de uma
outra residência.
A ligação de água não foi executada conforme havia sido orçada na sua composição de
custo e não foi identificada no orçamento a composição do custo da ligação de energia
elétrica.
Figura 1 - Ligação improvisada de água e energia realizada pelo meio da rua.

Fonte: Araripina/PE, 06.08.2019.

Figura 2 - Ligação de água e energia feita a partir das instalações de uma residência.
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Fonte: Araripina/PE, 06.08.2019.

Figura 3 - Ligação improvisada de água e energia.

Fonte: Araripina/PE, 06.08.2019.

Diante do exposto, conclui-se que houve pagamento indevido por serviços não
executados na forma indevida no valor de R$ 2.412,47.

20

13. Recolhimento intempestivo do INSS da obra de construção
da UBS – Porte 1, no âmbito da Proposta nº 11390.957000/117704.
Em análise aos pagamentos efetuados à empresa S & V Construtora e Serviços Ltda
(CNPJ nº 10.704.604/0001-72), responsável pelos serviços de construção de uma
Unidade Básica de Saúde - Porte 1, no Conjunto Habitacional Nossa Senhora do Carmo,
constatou-se que o valor correspondente ao INSS foi descontado pela Prefeitura quando
do pagamento à empresa, mas não restou comprovado o seu recolhimento à época.
Tabela 05 - Pagamentos efetuados pela Prefeitura e valores devidos ao INSS – UBS.
BM

PERÍODO
NF Nº
VALOR
DATA
16.07.2018 a
1 30.04.2019
59 R$ 45.093,66 09.05.2019
30.04.2019 a
2 03.06.2019
62 R$ 65.246,41 04.06.2019
03.06.2019 a
3 11.06.2019
66 R$ 29.911,64 25.06.2019
11.06.2019 a
4 25.06.2019
67 R$ 43.645,44 02.07.2019
Fonte: Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos.

INSS

ISS

LÍQUIDO

R$ 1.736,11 R$ 2.254,68 R$ 41.102,87
R$ 2.511,99 R$ 3.262,32 R$ 59.472,10
R$ 1.151,60 R$ 1.495,58 R$ 27.264,46
R$ 1.680,35

R$ 872,91 R$ 41.092,18

O gestor efetuou o pagamento do INSS e ISS, referentes às notas fiscais emitidas dos
pagamentos efetuados da obra apenas após o questionamento da CGU, em
outubro/2019. Ou seja, o recolhimento das obrigações tributárias foi intempestivo.

14. Ausência de fundamentação técnica para assinatura do
segundo termo aditivo da obra de construção da UBS – Porte 1,
referente ao pagamento do boletim de medição 03, no âmbito
da Proposta nº 11390.957000/1177-04.
Em análise aos boletins de medição referentes à obra de construção de uma UBS - Porte
1, no Conjunto Habitacional Nossa Senhora do Carmo, verificou-se o pagamento de
serviços em quantidade superior ao previsto no contrato, o que ocasionou a assinatura
do segundo termo aditivo (TA), em 27.05.2017, no valor de R$ 29.911,64, referente ao
acréscimo de 4,62% do valor total da obra.
Como justificativa para a assinatura do TA, a empresa alegou a necessidade da realização
de serviços de nivelamento (corte e aterro) do terreno e complemento do muro de
contenção para a implantação da UBS. Porém, não foi apresentado qualquer projeto ou
memória de cálculo que justificasse a quantidade a maior dos referidos serviços que
ocasionaram a emissão do segundo termo aditivo, que se refere ao BM 03.
A seguir, tabela comparativa entre as quantidades previstas no contrato e a quantidade
aditivada.
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Tabela 06 - Quantidade Contratual x Quantidade Termo Aditivo
Item
17.1

17.2

17.3

17.4

Descrição Item
Escavação manual
de valas
Reaterro apiloado
de vala com
material da obra
Forma de
madeira comum
para fundação
com
reaproveitamento
5x
Embasamento
com pedra
argamassada
utilizada
arg./cim/areia 1:4

Quantidade Quantidade
contratual acrescentada
(m2)
TA (m2)

Valor
contratual
(R$)

Valor
Termo
Aditivo (R$)

Percentual
acréscimo

13,66

46,25

855,12

2.895,25

338%

4,55

316,39

173,05

12.007,00

695%

62,15

78,03

5.839,61

7.331,70

126%

9,11

20,23

3.457,43

7.677,69

222%

10.325,21

29.911,64

TOTAL
Fonte: Planilha contratual e BM 03.

Das informações acima, infere-se que a quantidade aditivada foi bastante superior à
quantidade contratada, existindo serviço com cerca de sete vezes a mais da quantidade
inicial do projeto.
Porém, não foi apresentada qualquer documentação técnica (projetos/memória de
cálculos) de modo a fundamentar as quantidades aditivadas e, consequentemente, a
assinatura do segundo termo aditivo.
Ademais, caso restasse fundamentada a necessidade de acréscimo de tais serviços,
restaria configurada falhas no planejamento da Administração, seja na concepção do
Projeto, no não conhecimento das particularidades do terreno ou, ainda, no
levantamento da quantidade necessária dos serviços para a execução da obra.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.

23

CONCLUSÃO
No que concerne à Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1160-02, que se
refere à aquisição de equipamentos e mobiliários para a UPA, conclui-se:
a) Os processos de aquisição dos bens com recursos do bloco de investimento são
regulares?
Diante dos documentos enviados à equipe de fiscalização, constatou-se que para a
contratação dos equipamentos com recursos provenientes da Proposta nº
11390.957000/1160-02, mediante o Pregão presencial nº 19/2018, ocorreu a existência
das falhas apontadas nos achados 1 ao 5, da Parte 2 - Gestor Local.
b) É adequada a fundamentação para aquisição dos bens/equipamentos com recursos
do bloco de investimento, em termos quantitativo e qualitativo?
A fundamentação para aquisição dos equipamentos mediante o Pregão presencial nº
19/2018 é adequada com a finalidade prevista na Proposta nº 11390.957000/1160-02,
ressaltando não ter sido elaborado estudo técnico/levantamento que justificasse as
quantidades.
c) Os recursos foram devidamente aplicados na execução do objeto das propostas de
investimento e, em caso negativo, houve a devolução do valor?
Os recursos provenientes da Proposta nº 11390.957000/1160-02 (aquisição de
equipamentos e mobiliário para a UPA) foram aplicados, parcialmente, até maio/2019,
em consonância com a finalidade prevista na referida proposta.
d) Os equipamentos adquiridos estão sendo utilizados no objeto previsto nas propostas
de investimento?
Os equipamentos adquiridos mediante o Pregão presencial nº 19/2018 não estão sendo
utilizados para a finalidade que foi prevista na Proposta nº 11390.957000/1160-02.
No que concerne à Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1177-04, que se
refere à obra de construção de uma UBS, conclui-se:
a) A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às formalidades legais?
Constatou-se falhas na realização do PL nº07/2018, TP nº 01/2018 (restrição à
competitividade e ausência de planilha de encargos sociais). No que tange ao
acompanhamento da obra, constatou-se as seguintes irregularidades: pagamentos
realizados sem apresentação da documentação obrigatória, pagamento de serviços
executados em desacordo com o projeto e recolhimento intempestivo do INSS pela
Prefeitura.
b) A obra foi contratada e executada resguardando economicidade?
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Não foi identificado sobrepreço na análise dos itens de maior relevância do orçamento,
mas se constatou a assinatura do segundo termo aditivo sem apresentar projetos e
estudos técnicos de modo a comprovar a necessidade de acréscimo dos serviços.
c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor?
Não foram identificados defeitos construtivos durante a visita de fiscalização.
d) A obra encontra-se paralisada, com riscos de não atendimento aos objetivos?
Constatou-se atraso na liberação dos recursos por parte do Governo Federal e que a
obra está atrasada, tendo sido executado 27,17% dos serviços até o mês de junho de
2019.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 01
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2019, de 10.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
"Da Análise do presente tópico, quanto ao pagamento para a referida obra ter sido
creditada apenas em 12.04.2019. Por ser uma obra realizada com recursos federais, só
nessa data o recurso passou a ser liberado pelo Governo federal.
Em relação a prorrogação do contrato, diante da Cláusula Décima Segunda– Da Vigência
para o Contrato 012/2018, tomamos por base o expresso no art. 57, inciso II da Lei de
Licitações, autorizando a sua prorrogação até o limite máximo de sessenta meses."
Análise da equipe de auditoria
Tendo em vista que a cláusula 10.1 do Contrato nº 12/2018 dispõe que a vigência do
contrato é de seis meses, prorrogável por igual período, entende-se que, a partir da data
do crédito da Ordem Bancária, que foi em 12.04.2019, poderia a obra ser prorrogada
por seis meses, tendo em vista que o atraso na liberação dos recursos federais impactou
na execução dos serviços.
No que concerne ao art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, citado pelo gestor em sua resposta,
refere-se a serviços de duração continuada, portanto, não se coaduna ao caso em
comento, que se refere ao serviço de construção de uma UBS.
Porém, o que se destaca não é o fato de a obra ter sido prorrogada, mas de estar
atrasada diante do que foi previsto (seis meses para sua execução). O contrato foi
assinado em julho de 2018 e a obra deveria estar pronta em janeiro de 2019 ou até o
mês de julho de 2019.
Portanto, devido a atrasos na liberação dos recursos por parte do Governo Federal, os
serviços de construção da UBS estão atrasados e a população deixa de ser beneficiada
pela construção de uma UBS.
Achado n° 02
Manifestação da unidade examinada
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Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
"Considerando que o Pregão Eletrônico demanda necessidade da utilização de uma
plataforma de uso e acesso específico via internet. A utilização dessa plataforma de uso
e acesso específica necessita de treinamento próprio, e, literalmente direcionado, a
depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede lógica completa e eficiente
bem como maquinário da mesma forma. A prefeitura não possui servidor capacitado
para utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva plataforma. A rede lógica
da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, bem como seu maquinário não suporta a
utilização da conexão para o Pregão Eletrônico por inconsistente e inconstante a
conexão via internet utilizada, bem como o desenvolvimento do maquinário, podendo
vir a prejudicar, sobremaneira, o procedimento. Informamos, ainda, que será ministrado
um curso de Pregão Eletrônico, pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto
Guimarães, no Município de Araripina, com data a ser definida pela própria Escola.
Conforme Decreto Federal 10.024 de 20 de setembro de 2019, o Município de
Araripina/PE, elaborou o Decreto nº 054, de 20 de setembro de 2019, que institui o
Pregão Eletrônico no Âmbito do Município de Araripina/PE, além disso o Município já
cadastrou os Pregoeiros e Equipe de apoio junto ao Ministério da Economia para acesso
ao ambiente de produtividade de Pregão Eletrônico. Todos os documentos que
compõem essa informação seguem anexos. (anexo 01 e 02)."
Análise da equipe de auditoria
Sobre o argumento de que para realização do Pregão eletrônico seria necessário utilizar
uma “plataforma de uso e acesso específico via internet”, deve-se ressaltar que o
município dispõe de computadores e de internet, em pleno uso. Ademais, o tempo
decorrido entre os normativos referentes ao assunto e a situação encontrada pela
fiscalização da CGU já seria suficiente para o ajuste citado na manifestação, no intuito
de implantar a referida modalidade de Pregão eletrônico.
A questão de capacitação de servidor também padece de temporalidade, haja vista que
já houve prazo suficiente para capacitação de equipes e, da mesma forma, para a
aquisição de maquinário e implantação de rede lógica e de conexão eficiente de
internet. Apesar das alegações de falta de estrutura e de capacitação, a presente
fiscalização teve diversos documentos disponibilizados de forma digital, bem como
enviados pela internet, devendo-se ressaltar, inclusive, que a Prefeitura já utiliza
assinatura digitais em seus documentos, a exemplo da resposta, ora em análise, que foi
assinada dessa maneira. Portanto, não se observam grandes dificuldades para
implantação da referida modalidade, tendo em vista que o município já adota
procedimentos baseados em ferramentas de informática. Tanto é assim, que em face
dos questionamentos da CGU sobre o tema, apesar de sua inexistência não ser condição
impeditiva para utilização dessa modalidade, o gestor municipal resolveu assinar o
Decreto n º 54, de 20.09.2019, regulamentando o Pregão eletrônico no município.
Ressalte-se que, nessa mesma data, foi assinado novo Decreto Federal versando sobre
o Pregão eletrônico, Decreto nº 10.024, de 20.09.2019, que corrobora o entendimento
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já existente sobre a matéria. Assim, diante de tudo que foi exposto, a alegação de opção
pelo Pregão presencial, pela falta de estrutura e de capacitação, não pode ser acatada.
Por fim, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o gestor
municipal informou que será realizado um curso sobre Pregão eletrônico, sem,
entretanto, especificar datas, e noticiou, apesar de não apresentar a respectiva
publicação, a assinatura do citado Decreto Municipal nº 54/2019, além da assinatura,
em 24.09.2019, do Termo de Acesso para utilização dos subsistemas do Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG do Governo Federal e do pedido
ao Ministério da Economia para cadastro dos pregoeiros e da equipe de apoio, no
referido sistema. Contudo, apesar das medidas adotadas, o gestor não especificou o
cronograma ou o prazo para adoção efetiva do Pregão eletrônico em seus processos de
contratação.
Achado n° 03
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“Em relação ao que foi constatado em que, previamente à confecção do Termo de
Referência, não ter sido feito estudo técnico/levantamento do quantitativo necessário
para contratação, o quantitativo considerado é o existente na Proposta de Emenda
Parlamentar 11390.957000/1160-02.”
Análise da equipe de auditoria
Um dos pilares que fundamentam a eficiência das contratações públicas é o seu devido
planejamento. Isto para que possam ser otimizados os parcos recursos públicos. Assim,
previamente a qualquer processo licitatório, deve-se realizar um cuidadoso estudo
técnico/levantamento da quantidade que se quer contratar, de modo que o quantitativo
do objeto não seja mal dimensionado.
Sobre a argumentação do Gestor de não ter sido feito estudo técnico/levantamento do
quantitativo necessário para contratação e de que o quantitativo considerado foi o
existente na Proposta de Emenda Parlamentar 11390.957000/1160-02, isto nos remete
à conclusão de que algum trabalho foi feito para que fosse definido o referido
quantitativo. Porém, em nenhum momento foi apresentada à fiscalização desta CGU
documentação que comprovasse tal informação.
Ademais, há de se ressaltar que a citada Proposta foi do ano de 2016, ao passo que o
processo licitatório para contratação do objeto teve sua sessão pública realizada em
22.11.2018, ou seja, foram decorridos quase dois anos entre os dois marcos temporais
mencionados.
Achado n° 04
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Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“As cotações de preços para definição de valores de referência em processos licitatórios
sempre foram realizadas através de pesquisas de preços em empresas que detêm objeto
compatível com a licitação.
a) Não está clara a forma de pedido das cotações, porém pelo formato da cotação da
empresa Bartolomeu D de Castro LTDA, entendemos que as solicitações foram enviadas
via e-mail. Uma vez que a cotação da empresa Bartolomeu D de Castro LTDA, foi enviada
para o e-mail de Marcelo Araújo, no período do setor de compras da Secretaria
Municipal de Saúde.
b) O Município de Araripina/PE utiliza uma ferramenta de gestão que é o e-pública, onde
no cadastro das cotações não é necessário informar o responsável pelo preenchimento
do orçamento apenas o nome da empresa que forneceu os orçamentos.
c) As cotações que não possuem data foram levadas em consideração que as pesquisas
de preços foram realizadas no período em que estava sendo elaborado o Termo de
Referência para abertura do presente Processo Licitatório.
d) A cotação da empresa Eletrobela Computer LTDA, está redigida com uma
identificação da empresa na primeira página e a identificação do carimbo na última,
tornando suficiente para esta Comissão de Licitação, a cotação da empresa Bartolomeu
D de Castro LTDA, foi elaborada em papel timbrado da Prefeitura Municipal de Araripina
e na parte superior das folhas uma data, 11/10/2018 e um email, Marcelo Araújo –
Outlook, dando a entender que está cotação foi enviada para o e-mail de Marcelo na
data de 10 de outubro de 2018.”
Análise da equipe de auditoria
Sobre a resposta do Gestor de que as cotações de preços para definição de valores de
referência em processos licitatórios sempre foram realizadas através de pesquisas de
preços em empresas que detêm objeto compatível com a licitação, demonstra que,
conforme jurisprudência do TCU já indicada no registro do achado, o munícipio de
Araripina/PE está indo de encontro ao entendimento expressado por aquela Corte de
Contas, contribuindo, assim, para que os preços de referências obtidos e,
consequentemente os preços contratados, não reflitam de forma mais fidedigna os
preços realmente praticados pela Administração Pública.
Deve-se acrescentar que, em relações às cotações de preços obtidas para definição do
valor de referência do Pregão presencial nº 19/2018, elas apresentam impropriedades,
as quais fragilizam a qualidade e a confiabilidade dos referidos documentos, senão
vejamos, já considerando a resposta do Gestor:
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a) Para reforçar o princípio da transparência, os pedidos de cotações feitos diretamente
aos fornecedores, deveriam estar presentes nos autos, inclusive possíveis reiterações,
de forma a demonstrar claramente o esforço empreendido para a coleta de tais
documentos;
b) Sobre a ferramenta de gestão utilizada pelo município de Araripina/PE para cadastro
das cotações de preços, que é o e-pública, onde não é necessário informar o responsável
pelo preenchimento do orçamento apenas o nome da empresa que forneceu os
orçamentos, é frágil pois possibilita que qualquer pessoa de uma empresa, sem poderes
de gestão, informe dados para a Administração Pública, podendo padecer de vir a ser
questionada por ter sido encaminhada por uma pessoa sem poderes para tais atos;
c) Uma das informações básicas que devem constar nas cotações de preços é a data das
mesmas, pois isto é um dos principais meios que possibilita aos órgãos fiscalizadores
averiguar a regularidade dos processos licitatórios; e
d)Fato que, no mínimo, causa estranheza é uma empresa apresentar cotação de preços
em um papel timbrado da Prefeitura Municipal de Araripina, ainda mais por não possuir
identificação, nem o cargo, de quem assinou o referido documento.
Achado n° 05
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“O Município de Araripina/PE sempre dá ampla divulgação em seus processos
licitatórios publicando avisos de licitação em diários oficiais, disponibilizando os Editais
e seus anexos no site www.araripina.pe.gov.br. Quanto a adoção do pregão eletrônico,
o município já está tomando as providências para que todos os pregões sejam
eletronicamente. O valor das propostas e dos lances não é definido pelo pregoeiro e sim
pelos licitantes presentes.”
Análise da equipe de auditoria
A divulgação dos processos licitatórios, publicando avisos de licitação em diários oficiais,
disponibilizando os Editais e seus anexos no site www.araripina.pe.gov.br, não torna isso
suficiente para que se permita uma ampla concorrência, pois a adoção do Pregão
presencial inviabiliza a presença uma quantidade grande de possíveis interessados,
considerando a necessidade de um representante da empresa estar fisicamente no
local, uma cidade distante aproximadamente 680 quilômetros da capital do estado,
incorrendo num custo elevado para tanto.
No tocante à adoção do Pregão eletrônico, conforme já analisado no achado nº 01, a
Prefeitura Municipal de Araripina já dispunha de meios, à época, para poder realizar tal
modalidade de licitação.
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Ademais, não custa reforçar que, o Pregão eletrônico torna viável um maior número de
participantes nos Pregões em razão da possibilidade de participação de forma remota nas
sessões públicas o que, consequentemente, traz maior competitividade ao certame.
Achado n° 06
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“Nos Editais de Licitação sempre coloca-se as condições de participação como
impossibilidades de participação empresas que estejam declaradas inidôneas no portal
da transparência do Governo Federal, porém muitas vezes não fazemos a busca pelo
fato de a comissão acreditar que as empresas participantes não sejam declaradas
inidôneas, e tem ainda o fato de empresas que participam de licitação assinarem uma
declaração de que não há fatos impeditivos de participação em licitações.”
Análise da equipe de auditoria
Consta expressamente no Edital do Pregão presencial nº 19/2018 item dispondo que
não poderiam participar do referido Pregão empresas que estivessem declaradas
inidôneas no Portal da Transparência do Governo Federal, no dia do certame.
Conforme o art. 41, da Lei nº 8.666/1993, a Administração não pode descumprir as
normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada, ou seja, não cabe
à comissão, discricionariamente, decidir deixar de aplicar uma exigência prevista no
instrumento convocatório da licitação, por considerar que as empresas participantes
não fossem inidôneas.
Atos declaratórios não podem substituir meios de prova legais, quando estes são
facilmente acessíveis por meio de consultas a internet. Afinal, no papel pode-se afirmar
o que bem entender. Cumpre à Administração ter o devido zelo de bem observar todas
as condições impeditivas.
Achado n° 07
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“Em virtude da Unidade de pronto Atendimento – UPA ainda não está em
funcionamento como seu cadastro no CNES, e haver sido adquirido equipamentos
através da proposta Emenda Parlamentar 11390.957000/1160-02, os objetos foram
distribuídos em alguns setores da Secretaria de saúde como forma de ser dada utilidade
não deixando os mesmos parados quando da necessidade existente. Tão logo esteja a
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UPA 24h funcionando, os equipamentos, devidamente tombados, serão colocados em
seu devido local.”
Análise da equipe de auditoria
O objeto do Edital do Pregão presencial nº 19/2018 era a aquisição de Eletroeletrônicos
e Mobiliários para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Araripina-PE com o
intuito em ampliar a rede de urgência e emergência no âmbito do município, de acordo
com as especificações, quantidades e condições constantes do Termo de Referência.
Deve-se ressaltar que a Proposta de Emenda Parlamentar nº 11390.957000/1160-02, a
qual destinou recursos para a citada contratação, foi do ano de 2016, ao passo que o
processo licitatório para contratação do objeto teve sua sessão pública realizada em
22.11.2018, ou seja, foram decorridos quase dois anos entre os dois marcos temporais
mencionados.
Assim, houve tempo suficiente para que se fizesse um levantamento das deficiências
estruturais existentes na Secretaria de Saúde de Araripina, para que se planejasse uma
licitação específica para aquisição dos itens necessários para sanar essas pendências.
Independentemente de a UPA ainda não estar funcionando, quando da contratação do
objeto licitado, o Gestor deveria providenciar local adequado para armazenamento dos
referidos itens, visando permitir que os mesmos estivessem em plena capacidade de uso
quando da inauguração da referida Unidade de Pronto Atendimento.
Achado n° 08
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“Em relação ao controle de distribuição dos objetos contratados, reconhecemos a falha
apontada ao tempo em que assumimos o compromisso de designar pessoal para
assumir, desde o recebimento até a distribuição aos setores da Secretaria de Saúde, de
todo objeto por nós contratado. Quanto aos objetos não localizados quando da visita no
mês de agosto/2019, o setor de compras da Secretaria de Saúde está fazendo busca nos
setores da SMS no intuito da localização.
Análise da equipe de auditoria
O Gestor concorda com a falta de controle dos objetos destinados à Secretaria Municipal
de Saúde de Araripina/PE, entretanto não apresentou cronograma de implantação das
mudanças a serem efetuadas.
Registre-se, ainda, que permanecem sem serem localizados, desde a fiscalização, três
estantes em aço e duas mesas em MDF com gavetas, cujo valor total foi de R$ 1.767 à
época da aquisição, conforme registrado no achado.
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Achado n° 09
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
"Com relação ao Processo Licitatório 07/2018, Tomada de Preços 01/2018, pertencente
a Secretaria de Saúde de Araripina/PE, ficou claro um erro no que diz respeito à
exigência da Relevância Técnica, porém a Comissão de Licitação, tomando uma postura
de razoabilidade, tendo em vista que o exigido não condizia com a estrutura da obra
licitada, não levou em consideração a relevância técnica analisando apenas os aspectos
que estavam relacionados com a licitação."
Análise da equipe de auditoria
O fato de o gestor informar que ocorreu um erro no edital quanto à exigência de serviço
não previsto no Orçamento Básico para fins de comprovação de capacidade técnica e
que, por essa razão, a Comissão de Licitação não considerou tal requisito, não redime a
falha apontada pela CGU.
Não se pode negar que a referida exigência restringiu o caráter competitivo da licitação,
tendo em vista que empresas que não tinham executado o referido serviço estavam
impossibilitadas de serem classificadas no certame.
Achado n° 10
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
"Não foi apresentado a Planilha de Encargos sociais uma vez que na composição da Caixa
Econômica ela já encontra-se embutida.”
Análise da equipe de auditoria
De acordo com a Súmula 258 do TCU, as composições de custos unitários, o
detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto
básico da obra ou serviço de engenharia, devendo constar dos anexos do edital de
licitação e das propostas das licitantes, não podendo ser indicada mediante o uso da
expressão “verba” ou de unidades genéricas.
Portanto, apresentar a planilha de encargos sociais é uma exigência de todo projeto
básico, conforme jurisprudência do TCU, quando devem ser verificadas as taxas de
encargos sociais e complementares do orçamento, se estão de acordo com as taxas
adotadas pelo SINAPI ou por outro sistema de referência de preços.
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Achado n° 11
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
"Quanto ao tópico 1, a secretaria de Infraestrutura, responsável pela criação das
memórias de cálculo das medições da obra, confirma a existências dos mesmos,
conforme (anexo 03) e passará a encaminhar junto ao Boletim de Medição para a
Secretaria de Saúde. Em relação ao Fiscal de Contrato, a contratante fará a alteração do
servidor até a complementação da obra.
Em relação ao tópico 2, a Secretaria de Saúde fará, junto a Infraestrutura, a inspeção
para o cumprimento da inclusão de documentos que são obrigatórios nas solicitações
de pagamento."
Análise da equipe de auditoria
Quanto ao tópico 1: As memórias de cálculo apresentadas pela Prefeitura se referem
aos Boletins de Medição de nº 01 e nº 02. Não foram disponibilizadas as memórias de
cálculo referentes aos Boletins de Medição de nº 03 e nº 04. Ressalta-se que as
memórias de cálculo estão assinadas pelo representante da empresa, mas não tem a
assinatura do fiscal do contrato. No que concerne à ausência da assinatura do fiscal do
contrato nos Boletins de Medição, a Prefeitura limitou a informar que fará a alteração
do servidor até a complementação da obra.
Quanto ao tópico 2: O gestor reconhece a falha apontada pela CGU e se compromete a
incluir os documentos que são exigidos no contrato, quando da realização dos
pagamentos da obra.
Achado n° 12
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2019, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
"Todos os observações feitas quanto aos serviços não executados ou executados na
forma indevida já foram sanados, porém vale salientar que, em relação ao apontado
como um depósito dentro de um barracão, registra-se que de fato existia um depósito
ao lado de um barracão, fato esse já resolvido coma separação de ambos, como a
inclusão de uma caixa d’agua solucionando o citado como ligação provisória de
abastecimento de água, conforme fotos (anexo 04)."
Análise da equipe de auditoria
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É importante destacar a necessidade de os serviços contratados serem executados de
acordo com o que foi projetado e orçado.
Muito embora o gestor informar que solucionou o aspecto da ligação de água com a
colocação de uma caixa d’água, ressalta-se que não é possível o pagamento de serviço
não realizado conforme descrito no orçamento básico ou, até mesmo, o pagamento
antecipado de serviço, tendo em vista que o gestor, após constatação da CGU, realizou
o serviço conforme havia sido orçado.
No que concerne à ligação improvisada de energia elétrica, o gestor não se pronunciou
sobre o fato.
Achado n° 13
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2049, de 11.10.2019, a prefeitura apresentou a seguinte
manifestação:
“Encaminhamos os comprovantes de recolhimento (anexo 05).”
Análise da equipe de auditoria
O gestor encaminhou os comprovantes de pagamento do INSS e do ISS referentes às
Notas Fiscais emitidas dos pagamentos efetuados da obra. Porém, constatou-se que os
pagamentos só foram realizados em outubro de 2019, após a observação da CGU, não
tendo sido realizados tempestivamente.
Achado n° 14
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 240/2049, de 11.10.2019, a unidade apresentou a seguinte
manifestação:
"Apontado que não foi apresentado qualquer projeto ou as memórias de cálculo que
servissem de justificativa para a quantidade a maior dos serviços gerar o 2º termo
aditivo ao contrato para construção da UBS porte 1, porém, a empresa forneceu a
memória de cálculo para o termo aditivo em 15 de maio de 2019 junto com ofício
n°10/2019 assinado por Ulisses de Oliveira Vieira EIRELI, conforme apresentado em
(anexo 06)."
Análise da equipe de auditoria
De fato, a empresa forneceu a memória de cálculo para a assinatura do Termo Aditivo,
que se resume a uma planilha com as dimensões do que seria executado, mas não
apresentou projetos e estudos técnicos demonstrando o serviço a ser realizado e
apresentando as justificativas técnicas para a solução a ser adotada, de modo a
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fundamentar e a comparar o que estava previsto com o que seria executado, limitandose a informar a quantidade que seria acrescida devido ao nivelamento (corte e aterro)
do terreno e complemento do muro de contensão.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho está inserido no âmbito do 6º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes
Federativos (FEF), em especial no Município de Araripina/PE.
O objeto auditado compreendeu a construção da unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF)
Vila Santa Maria, com valor inicial de R$ 282.613,75, e a conclusão da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), no valor inicial de R$ 1.077.773,97, ambas situadas no Município de
Araripina/PE.
Os objetivos da fiscalização abrangeram a avaliação da legalidade nos procedimentos de
contratação, acompanhamento e recebimento, como também da economicidade, qualidade
e utilidade das obras.
A metodologia dos trabalhos de fiscalização abarcou: a) a elaboração de Solicitações de
Fiscalização e a análise de documentação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de
Araripina/PE; b) a consulta aos sistemas de referências de preços de insumos, mão de obra e
serviços; c) vistoria das obras; d) a análise de sua execução, de preços, e qualidade.
O trabalho de fiscalização sofreu limitações ou restrições, pois, conforme declaração da
própria Prefeitura Municipal de Araripina/PE, o processo licitatório referente à construção da
unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria não foi localizada e, portanto,
não foi disponibilizado (Ofício PMA/CGM Nº 146/2019, de 13.09.2019, da Controladoria Geral
do Município de Araripina/PE).
Além disso, foram realizadas avaliações da efetividade de nove propostas de investimentos,
cuja soma totaliza R$ 1.796.500, quais sejam:
- Proposta nº 11390957000117700, no montante de R$ 606.500, cujo recurso foi liberado em
09.03.2018.
- Proposta nº 2601101712201302690, no montante de R$ 160 mil, cujo recurso foi liberado
em 15.05.2018.
- Proposta nº 2601101712231952581, no montante de R$ 240 mil, cujo recurso foi liberado
em 15.05.2018.
- Proposta nº 2601101712282031750, no montante de R$ 160 mil, cujo recurso foi liberado
em 15.05.2018.
- Proposta nº 2601101712282029552, no montante de R$ 190 mil, cujo recurso foi liberado
em 15.05.2018.
- Proposta nº 2601101712201308576, no montante de R$ 25 mil, cujo recurso foi liberado em
16.05.2018.
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- Proposta nº 2601101712251056590, no montante de R$ 75 mil, cujo recurso foi liberado em
16.05.2018.
- Proposta nº 2601101712282033091, no montante de R$ 150 mil, cujo recurso foi liberado
em 16.05.2018.
- Proposta nº 2601101712291404505, no montante de R$ 190 mil, cujo recurso foi liberado
em 10.07.2018.
O objetivo do trabalho foi avaliar se as propostas de investimento atingiram os objetivos
propostos, de acordo com as seguintes questões de auditoria:
a) Os processos de aquisição dos bens com recursos do bloco de investimento são regulares?
b) É adequada a fundamentação para aquisição dos bens/equipamentos com recursos do
bloco de investimento, em termos quantitativo e qualitativo?
c) Os recursos foram devidamente aplicados na execução do objeto das propostas de
investimento e, em caso negativo, houve a devolução do valor?
d) Os equipamentos adquiridos estão sendo utilizados no objeto previsto nas propostas de
investimento?
Para alcançar tais objetivos, realizou-se levantamento de dados e informações junto à
Prefeitura Municipal de Araripina/PE, análise da documentação fornecida e dos extratos
bancários, bem como entrevistas e vistorias, nos dias 06 e 07.08.2019, nos Postos de Saúde
do Município, na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e na Secretaria de Saúde.
Os equipamentos vistoriados totalizaram R$ 1.686.500, o equivalente a cerca de 94% das
Propostas de Investimentos.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira parte,
constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, constarão os
achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses achados que estão
sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para conhecimento dos
Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de Defesa do Estado para
providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências
corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das
providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Irregularidades no Processo Licitatório nº 21/2017 (Tomada de
Preço nº 01/2017), referente à conclusão da construção da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA).
Da Tomada de Preço nº 001/2017.
Trata-se do Processo Licitatório nº 21/2017, relativo ao Edital da Tomada de Preço nº 01,
promovido pelo Município de Araripina/PE, o qual teve por objeto a contratação de empresa
de engenharia para realização de serviços de complementação da construção da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) – 24h, naquele município (Tomada de Preço nº 01/2017, pasta 1,
p. 121-148).
Compulsando-se os autos do mencionado processo licitatório, reúnem-se aqui irregularidades
dignas de nota, que passam a ser detalhadas a seguir.
1.1

Indevida exigência de prévia visita técnica certificada pela Administração.

Para a fase de habilitação, o edital exigiu dos licitantes a apresentação de certificado de ateste
de visitação aos locais dos serviços objeto do processo licitatório, fornecido pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Araripina/PE (item 05.08.07). Ou seja, além
de determinar sem motivação a obrigatoriedade de prévia visita técnica ao local das obras, a
Prefeitura exigiu a certificação formal dessa visita técnica por aquela Secretaria Municipal.
Quanto à necessidade de visita técnica, o Tribunal de Contas da União (TCU) veda (Acórdão nº
2316/2017-TCU-Plenário):
9.4.13. exigência de visita técnica sem facultar aos interessados que a vistoria seja
substituída por declaração formal, assinada pelo responsável técnico acerca do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da obra [...] o que afronta o
disposto no art. 30, III, da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência do TCU (Acórdãos
983/2008, 2.395/2010, e 2.990/2010, todos do Plenário) (grifo nosso)

De acordo com a melhor doutrina (CAMPELO, Valmir, CAVALCANTE, Rafael Jardim. Obras
Públicas: comentários à jurisprudência do TCU. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 456):
Não é que se deva proibir a visita. A ilegalidade está em se impedir que empresa
alguma o faça por meio de simples declaração e tenha sua participação no certame
desconhecida até o momento da abertura das propostas, dificultando sobremaneira
conluios prévios.

Portanto, a exigência desmotivada e desnecessária de prévia visita técnica ao local das obras,
com a obrigatoriedade de certificação da visita técnica pela Administração, impôs injustificada
restrição à competitividade na licitação em comento.
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1.2
Indevido estabelecimento de restrição temporal para autenticação dos documentos
dos licitantes.
Quanto à apresentação dos documentos para cadastro e habilitação, o item 07.01 do edital
estabelecia que:
07.01 Os documentos exigidos para cadastro e habilitação poderão ser apresentados
em cópias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em
órgão da imprensa oficial. As cópias reprográficas dos documentos também podem
ser autenticadas pelo Presidente ou Membros da Comissão Permanente de
Licitação, a partir do original, até o dia 06 de novembro de 2017, no horário de
08h00min as 12h00min.
07.01.01 Os documentos emitidos via internet, dispensam a necessidade de prévia
autenticação, devendo, no entanto, ter confirmada sua autenticidade pelo
Presidente e Membros da CPL, como condição da validade.
07.01.02- A autenticação prévia de documentos por servidor da CPL não induz em
reconhecimento de atendimento às condições de habilitação exigidas neste edital.
07.01.03- A autenticação realizada por Servidores dependerá da disponibilidade dos
mesmos, com vista a não prejudicar a realização de suas atribuições funcionais (grifo
nosso)

O Tribunal de Contas da União (TCU) posicionou-se contrariamente à essa limitação temporal,
ao dizer que (Acórdão nº 1574/2015-Plenário):
A imposição de restrição temporal para autenticação dos documentos de habilitação
dos licitantes afronta o art. 32 da Lei 8.666/1993. A comissão de licitação pode
realizar a autenticação dos documentos apresentados por meio de cópia na própria
sessão de entrega e abertura das propostas, em atenção aos princípios do
formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, e em consonância com o art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993.

Tem-se, portanto, configurado o caráter restritivo à competitividade da cláusula do edital.
1.3

Indevido favorecimento de licitante.

Das Composições de Preços Unitários (CPU).
No que diz respeito aos preços, o edital estabeleceu que:
[...]
02.02 Os serviços ora licitados abrangem dentre outros, os seguintes encargos que
deverão ser suportados pela empresa proponente, porquanto, deverão ser incluídos
nos custos que compõem a sua Proposta de Preço:
a) materiais, equipamentos, máquinas e serviços necessários para sua fiel execução;
b) encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, tarifas, licenças e
alvarás necessários à sua execução.

9

[...]
09.02 Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas
indispensáveis à realização do objeto deste procedimento licitatório e quaisquer
despesas acessórias, ainda que não especificados neste Edital.
09.03 Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a
execução de todo o serviço, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer
reivindicação de pagamento adicional quando devido a erro ou má interpretação de
parte da licitante.
09.04 Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão sempre os primeiros, corrigindo-se os valores finais.
[...]
09.09 Da Proposta deverão constar necessariamente:
[...]
c) No preço deverão estar inclusos todos os custos e encargos referentes à prestação
de serviço inclusive BDI (Bonificações/benefícios e Despesas Indiretas) no valor
Máximo de 20%, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários, serviços,
materiais e peças, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, transporte vertical e
horizontal, seguro, frete, equipamentos, diárias, deslocamentos, estadas, refeições,
despesas com a administração central, inclusive lucro, impostos, licenças e taxas de
qualquer natureza, e outros tributos e despesas quaisquer que, direta e
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel comprimento deste
Instrumento;
d) As propostas dos licitantes deverão vir acompanhadas da composição analítica do
BDI adotado, observando-se o posicionamento consolidado do TCU no AC n.
c325/2007- Súmula n. 254. Em especial a não inclusão no BDI, das parcelas
referentes
de
IRPJ,
CSLL,
CUSTOS
DE
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL,
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
EINSTALAÇÃO
DE
CANTEIRO
DE
OBRAS/EQUIPAMENTOS.
e) A fórmula do BDI conforme acórdão do TCU:

BDI = ((

(1 +

AC
DF
R
L
)(1 +
)(1 +
)(1 +
)
100
100
100
100 ) − 1) x100
I
(1 −
)
100

Onde:
Taxa de Rateio da Administração Central – AC
Taxa de Despesas Financeiras – DF
Taxa de Risco, Seguro e Garantia do Empreendimento – R
Taxa de Tributos (Soma dos itens Cofins, ISS e PIS) – I
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Taxa de Lucro – L
[...]
09.11 Os licitantes que não atenderem às exigências previstas nos subitens
anteriores serão desclassificadas, conforme o caso.
[...]
10.14 Será desclassificada a Proposta que:
10.14.01 Não atender os requisitos deste Edital;
[...]
17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.01 A CONTRATADA não poderá subempreitar os serviços, no todo ou em parte;
sob pena de rescisão do Contrato, conforme artigo 72 da Lei 8.666/93.

Em atenção à proposta financeira da contratada, observa-se que:
1.3.1 Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que empregou
fórmula incorreta de cálculo da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em
contrariedade ao item 09.09 “e” do edital.
Na posse da proposta comercial da empresa contrata, verifica-se que a fórmula utilizada não
respeitou aquela disposta no item 09.09 “e” do edital, como pode ser visto aqui (Tomada de
Preços nº 001/2017, pasta 2, p. 184):
(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)
BDI = (
)−1
(1 − I)

Portanto, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE de tal fórmula de cálculo de
BDI contrariou os dispositivos dos itens 09.09 “e”, 09.11 e 10.14.01.
1.3.2 Favorecimento indevido por contratação de empresa que desrespeitou o valor
máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item
09.09 “c” do edital.
O edital estabelecia um limite máximo de BDI no valor de 20%. Mas, a Prefeitura Municipal de
Araripina/PE aceitou indevidamente uma taxa de BDI de 27,44%, de acordo com a planilha de
detalhamento da taxa de BDI da empresa contratada (Tomada de Preços nº 001/2017, pasta
2, p. 184).
Assim, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE de tal taxa de BDI contrariou os
dispositivos dos itens 09.09 “c”, 09.11 e 10.14.01.
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1.3.3 Favorecimento indevido por intermédio da contratação de empresa licitante que não
apresentou a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade à
Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU).
De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) (Súmula TCU nº 258):
As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de
unidades genéricas.

Apesar da determinação do TCU quanto à obrigatoriedade de apresentação de Composição
de Preço Unitário (CPU) de todos os serviços, a empresa contratada não juntou ao processo
licitatório CPU em relação a serviços que correspondiam a cerca de 33% do valor total de sua
proposta comercial.
Quadro 1 – Itens de serviço sem Composição de Preço Unitário (CPU) na proposta comercial
da contratada.
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Item
8.9
8.10
8.12
12.3
12.13
12.14
13.1
13.2
13.4
13.7
13.8
13.9
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.21
13.22
13.23
13.24
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
14.1
14.2
14.3
14.4
15.3

15.4
15.6
16.1

Descrição dos serviços
Presilha latão 16mm
Bucha nylon s-6
Abraçadeira 1"
Concreto Fck+25MPa, virado em betoneira, sem lançamento, com impermeabilizante
Porta de ferro veneziana, de abrir, sem bandeira, sem ferragens
Alçapão em ferro 70x70cm, incluso ferragens
Escavação manual em solo - profundidade até 1,50m
Reaterro de valas/cavas compactada a maço, em camadas de até 30cm
Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento
Armação aço CA-50 diâm 6,3mm (3/4") a 12,5mm (1/2") - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra
/ colocação
Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas
Armação aço CA-50 diâm 6,3mm (3/4") a 12,5mm (1/2") - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra
/ colocação
Armação aço CA-60 diâm 3,4mm a 6,0mm - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra / colocação
Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas
Forma para estrutura de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada
de 1,10x2,20m, espessura=12mm, 02 utilizações (fabricação, montagem e desmontagem)
Armação aço CA-50 diâm 6,3mm (3/4") a 12,5mm (1/2") - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra
/ colocação
Armação aço CA-60 diâm 3,4mm a 6,0mm - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra / colocação
Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas
Armação aço CA-50 diâm 6,3mm (3/4") a 12,5mm (1/2") - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra
/ colocação
Armação aço CA-60 diâm 3,4mm a 6,0mm - fornecimento/corte (perda 10%) / dobra / colocação
Concreto Fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento
Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas
Cobogó (elemento vazado) assentado com argamassa no traço 1:4 - padrão FNDE
Caixa d'água fibra de vidro para 5.000 litros com tampa
Bomba centrífuga motor elétrico trifásico 0,99 HP, diâmetro de sucção x elevação 1"x1", diâmetro
do motor 145mm, HM/Q 14m/8,4m³/h a 40m/0,6m³/h
Flange pvc, roscável, sextavado, sem furos 1"
Flange pvc, roscável, sextavado, sem furos 2"
Flange pvc, roscável, sextavado, sem furos 2 1/2"
Chave de boia automática
Escada tipo marinheiro em tubo aço galvanizado 1 1/2" 5 degraus
Telha trapezoidal dupla em aço galvanizado - E=0,8NN revestimento B, H=40MM - pintada 1Face Miolo em poliuretano E=30MM
Estrutura para coberta tipo Fink, em alumínio anodizado - vão de 20M (73866/001)
Rufo em chapa de aço galvanizado Nº 24, desenvolvimento 25CM
Coberta em policarbonato, incl. estrutura metálica
Fornecimento e assentamento em revestimento com argamassa baritada, da Osmed ou similar,
conforme normas específicas
Impermeabilização a base de mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré
vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor para lajes, calhas, jardineiras e abobadas de
concreto armado ou pré-moldado (08.04.030)
Proteção mecânica de impermeabilização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura
de 3cm – laje
Piso Vinílico semi flexível padrão liso, espessura 3,2MM - Fixado com cola (72186)
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16.2
16.3

Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm fixado com cola
Soleira em granito cinza andorinha com 15cm (74192/001)
Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12MM e nas bordas 30MM, placas
17.1
60x60CM, bisotado, incluso estrutura de madeira (73792/001)
23.2
Fornecimento e instalação de vidro temperado com esp. de 8MM, inclusive ferragens. (72118)
21.1
Ar Condicionado Split - capacidade 9.000 BTUs LG, Consul ou similar
21.2
Ar Condicionado Split - capacidade 12.000 BTUs LG, Consul ou similar
21.3
Tubo de cobre para refrigeração 3/8"
21.4
Isolante tubo de cobre 3/8"
21.5
Tubo de cobre para refrigeração 7/8" (linha de sucção)
21.6
Bomba de drenagem para evaporadora hoppy
21.7
Joelho de 90º soldável de 25mm
21.8
Tê soldável de 25mm
21.9
Tubo de PVC rígido soldável de 25mm
21.10 Mangueira Cristal de PVC flexível de 6mm
21.11 Cap soldável de 25mm
22.1
Extintor de pó químico de 4kg
22.2
Extintor de CO2 de 6kg
22.3
Detector de fumaça térmico endereçável, fornecimento e instalação
22.4
Sirene eletrônica som agudo ondulante 24v-100 à 120DB com Flash
22.5
Luminária de emergência
22.6
Placa sinalização de saída
23.1
Tubo de cobre - classe "e" 22mm
23.2
Cotovelo de cobre - classe "e" 22mm
23.3
Postos de consumo de ar comprimido
23.4
Válvula de alta pressão
23.5
Central de ar comprimido
23.6
Painel de alarme p/ oxigênio
23.7
Tubo de cobre - classe "e" 22mm
23.8
Cotovelo de cobre - classe "e" 22mm
23.9
Postos de consumo de ar comprimido
23.10 Válvula de alta pressão
23.11 Central de ar comprimido
23.12 Painel de alarme p/ ar comprimido
24.4
Sinalização horizontal em tela retrorrefletiva a base de resina acrílica
24.7
Gradil de ferro com 2,70m de altura - portões de acesso
24.8
Fornecimento e instalação de corrimão de escada, em tubo de aço inox de 2"
24.9
Pavimentação em blocos de concreto "Paver" ou similar de 8cm, com 25MPa
Fonte: Tomada de Preços nº 001/2017.

Destarte, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE da proposta financeira da
empresa contratada, sem o devido detalhamento da Composição de Preço Unitário (CPU) de
diversos serviços, contrariou o comando da Súmula TCU nº 258.
1.3.4 Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou
duplicidade na Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços.
Estudando-se a proposta comercial da contratada, percebe-se a inclusão em duplicidade de
Composição de Preço Unitário (CPU) para diversos serviços, com preços distintos, os quais
reunidos representam aproximadamente 23% do valor total da proposta.
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Quadro 2 – Itens de serviço com duplicidade de Composição de Preço Unitário (CPU) na
proposta comercial da contratada.
Item
Descrição dos serviços
2.1
Concreto estrutural (armado), FCK 30MPA condição a (NBR12655) lançado e adensado
3.1
Concreto estrutural, FCK 30MPA condição a (NBR12655) lançado e adensado
Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6
4.1
- 1/2 vez (73935/001)
5.1
Batente de madeira (14cm) - para porta de 1folha, sem bandeira
Conjunto de ferragens cilindro 330/roseta tipo 303/maçaneta tipo alavanca latão cromado La Fonte
5.2
(74068/001)
Porta de giro em compensado revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco neve e
5.4
faixa azul neon, com 0,90x2,10, inclusive assentamento
Porta de giro em compensado com visor, revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco
5.5
neve, com 0,90x2,10, inclusive assentamento e sem o vidro
Porta radiológica completa, montada em batentes de madeira com blindagem de 1,5mm Pb, dobradiças
5.6
reforçadas aneladas de 3 1/2"x3" cromadas e folha sólida com laminado de chumbo embutido e=
1,5mm, 0,90x2,10m
Porta radiológica completa, montada em batentes de madeira com blindagem de 1,5mm Pb, dobradiças
5.7
reforçadas aneladas de 3 1/2"x3" cromadas e fechadura de tambor auto-blocante com maçaneta tipo
alavanca, folha sólida com laminado de chumbo embutido e= 1,5mm, 1,20x2,10m
6.10 Ponto de interruptor inclusive fiação cx. 4x2 pol. até o ponto de luz
6.11 Ponto de interruptor inclusive fiação até o ponto de luz
6.12 Ponto de tomada (2P+T) inclusive fiação, caixa 4x2 pol. até o ponto de luz ou quadro de distribuição
6.13 Ponto de tomada (2P+T) inclusive fiação, até o ponto de luz ou quadro de distribuição
6.14 Ponto de luz em forro de gesso incluindo fiação até o quadro de distribuição
Ponto de tomada para telefone, inclusive placa, fiação caixas de passagem e demais acessórios até a
9.1
caixa de distribuição do pavimento (18.22.090)
10.1 Câmera IP monitoramento interno de segurança Wi-Fi HD iC5
10.2 Câmera IP monitoramento externo Vip E3250 Z
Ponto de esgoto para lavatório, mictório ou bebedouro, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido,
11.1
soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor (19.01.030)
Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até
11.2
a coluna ou o sub-coletor (19.01.040)
Caixa coletora de inspeção ou de areia com parede em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto,
11.3 revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4 - dimensões 60x60 - com profundidade
de até 1,00m 19.06.020
Pontos de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido rosqueável e abertura de rasgos em
11.7
alvenaria, até o registro geral do ambiente (1) 19.02.010
Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido de 60mm, inclusive rasgos em
11.10
alvenaria, para colunas de água (75030/005)
Colocação de calha de concreto de 0,30m de diâmetro, incluindo corte do tubo, escavação até 1,50m
11.13
de profundidade, reaterro compactado. (21.11.010)
Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa
12.8
traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada), preparo manual, junta 1cm
Fornecimento e assentamento em revestimento com argamassa baritada, da Osmed ou similar,
15.3
conforme normas específicas
Impermeabilização a base de mantas continuas de elastômeros sintéticos, calandrados e pré15.4 vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor para lajes, calhas, jardineiras e abobadas de concreto
armado ou pré-moldado (08.04.030)
Proteção mecânica de impermeabilização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura de
15.6
3cm – laje
18.17 Fornecimento e colocação de bancada de granito cinza andorinha polido com espessura de 2,5cm
Pintura a base de emulsão acrílica, Coral ou similar, duas demãos, inclusive líquido selador uma demão
20.1
e duas demãos de massa acrílica, cor branco gelo (1) 16.03.060
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Item
20.2
22.3
22.4
22.5

Descrição dos serviços
Pintura látex interna, Coral ou similar, duas demãos, sem emassamento (1) 16.03.020
Detector de fumaça térmico endereçável, fornecimento e instalação
Sirene eletrônica som agudo ondulante 24v-100 à 120DB com Flash
Luminária de emergência
Fechamento do terreno com gradil de ferro com 2,00m de altura, sobre mureta de alvenaria de tijolo
24.6
com 0,50m, incluindo revestimento da mureta, escavação, fundação, remoção e pintura.
Fonte: Tomada de Preços nº 001/2017.

Portanto, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE da proposta financeira da
empresa contratada, com a duplicidade de Composição de Preço Unitário (CPU) para diversos
serviços, configura o favorecimento indevido da licitante.
1.3.5 Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou
preços totais por serviço inconsistentes para vários itens da planilha.
Analisando-se a planilha contratada, identificam-se vários itens de serviço cujo resultado da
multiplicação entre sua quantidade pelo preço unitário não corresponde ao valor total por
item de serviço, que reunidos representam cerca de 12% do total da proposta financeira.
Quadro 3 – Itens de serviço com valores totais por serviço incompatíveis na proposta
comercial da contratada.
Item

Descrição dos serviços
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60CM - revestida internamente com barra lisa
11.12 (cimento e areia- traço 1:4) E=2,0CM com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto
15MPA tipo C- escavação e confecção (74104/001)
Colocação de calha de concreto de 0,30m de diâmetro, incluindo corte do tubo, escavação até 1,50m
11.13
de profundidade, reaterro compactado. (21.11.010)
12.14 Alçapão em ferro 70x70cm, incluso ferragens
Forro em placa de gesso pré-moldada liso, espessura central 12MM e nas bordas 30MM, placas
17.1
60x60CM, bisotado, incluso estrutura de madeira (73792/001)
Pintura a base de emulsão acrílica, Coral ou similar, duas demãos, inclusive líquido selador uma
20.1
demão e duas demãos de massa acrílica, cor branco gelo (1) 16.03.060
20.2
Pintura látex interna, Coral ou similar, duas demãos, sem emassamento (1) 16.03.020
Pintura em esmalte sintético em peças metálicas utilizando revolver/compressor, duas demãos,
20.3
incluso uma demão, incluso uma demão de fundo oxido de ferro/zarcão (74145/001)
Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de
20.4
massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica
Fonte: Tomada de Preços nº 001/2017.

Assim, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE da proposta financeira da
empresa contratada, com erros crassos de multiplicação para diversos serviços, e sem a
correção prevista no item 09.04 do edital, configura o favorecimento indevido da licitante.

2. Superfaturamento de R$ 5.883,88 no aditivo do Contrato Nº
011/2012 (Processo Licitatório nº 045/2011, Tomada de Preços Nº
011/2011, relativa à ESF Vila Santa Maria).
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De acordo com o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 127, da nº 12.309, de 09.08.2010, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários
do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Todavia, realizando-se
a análise dos custos da obra após o aditivo, utilizando o método da manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, observou-se que o desconto de 12,96% não foi mantido, gerando assim
um superfaturamento de R$ 5.883,88.
Tabela 1 – Diferença percentual entre o valor global do contrato Nº 011/2012 e o orçamento
de referência obtido a partir dos custos unitários do sistema Sinapi (Valor inicial contratado).
Valor Total Lic. (R$) Valor Total Sinapi (R$) % desconto
(f)
(g)
(h = f/g-1)
282.613,75
80,31%
226.959,23
260.757,71
- 12,96%
Fonte: Planilha Orçamentária Contratual (Fl.603 a 608 do documento PDF – USB VILA SANTA MARIA ITEM07) e
análises custo realizadas pela equipe da CGU (Planilha Sinapi_nov.2011_ESF Vila Santa Maria).
Valor Contratual

% Curva ABC Analisado

Tabela 2 – Diferença percentual entre o valor global do contrato Nº 011/2012 com aditivos e
o orçamento de referência obtido a partir dos custos unitários do sistema Sinapi (Valor final
com aditivos).
Valor Total Lic. (R$) Valor Total Sinapi (R$)
% desconto
(f’)
(g’)
(h’ = f’/g’-1)
352.656,57
80,02%
282.180,07
317.441,86
-11,11%
Fonte: Planilha REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO, disponibiliza no arquivo PDF REPROGRAMAÇÃO e análise dos
custos realizada pela equipe da CGU (Planilha Sinapi_Nov.2011_Esf Vila Santa Maria com Aditivos).
Valor final

% Curva ABC Analisado

Tabela 3 – Cálculo do Superfaturamento (Método do Equilíbrio Econômico-Financeiro).
Orçamento Paradigma após o aditivo
g’
R$ 317.441,86
Cálculo do Desconto (q): que
corresponde a aplicação do desconto
q = g’ x 12,96%
R$ 41.145,68
original dado (12,96%) ao Orçamento
Paradigma após aditivo.
Valor do Contrato Devido (r)
r = g’ - q
R$ 276.296,18
Valor do Contrato após o aditivo
f’
R$ 282.180,07
Superfaturamento
s = f’ - r
R$ 5.883,88
Fonte: Planilha Orçamentária Contratual (Fl.603 a 608 do documento PDF – USB VILA SANTA MARIA ITEM07) ,
análises custo realizadas pela equipe da CGU (Planilha Sinapi_Nov.2011_ESF Vila Santa Maria), Planilha
REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO, disponibiliza no arquivo PDF REPROGRAMAÇÃO e análise dos custos
realizada pela equipe da CGU (Planilha Sinapi_Nov.2011_Esf Vila Santa Maria com Aditivos).

Salienta-se que as amostras dispostas nas tabelas acima foram selecionadas a partir de curva
ABC, que teve como universo a Planilha Contratual apresentada pela Empresa Vencedora e a
planilha de reprogramação (após os aditivos). Foi utilizado como referência o mês de
novembro de 2011 (mês e ano utilizado como referência pela Prefeitura, conforme foi
considerado no item 3 do Ofício SMS nº 239/2019, de 10.10.2019) e foi considerado o BDI de
20% (mesmo BDI utilizado pela Prefeitura e pelo licitante vencedor em sua proposta de
preços).

3. Não comprovação da entrega de dois equipamentos de Raio X.
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No dia 07.08.2019, foi realizada vistoria nos postos de saúde do Município de Araripina/PE e
na CAF com fins de identificar os equipamentos adquiridos por meio da Ata de Registro de
Preços nº 18, 19 e 20/2018, proveniente do Processo Licitatório nº 018/2018 – Pregão
Presencial nº 016/2018, relativo às Propostas de Investimentos n° 2601101712201308576, nº
2601101712251056590 e nº 2601101712282033091.
Da visita realizada, não foram identificados dois equipamentos de Raio X adquiridos por meio
da Nota Fiscal nº 1.467, da empresa Medvasf (CNPJ nº 26.326.200/0001-22), emitida no dia
21.12.2018, no valor total de R$ 5.890. O valor correspondente aos dois equipamentos de Raio
X somam R$ 11.980.
Em análise aos extratos bancários da conta corrente nº 0772/006/00624025-6 da CEF,
verificou-se o pagamento de R$ 94.500 no dia 27.12.2018, correspondente ao somatório dos
valores da Nota Fiscal nº 1.467 (no valor de R$ 58.900) e da Nota Fiscal nº 1.468 (no valor de
R$ 35.600).
De acordo com o item 12.1 do Edital e 6.1 do TR, o pagamento só será efetuado após
confirmação da entrega e apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor
competente da Secretaria Municipal de Saúde. Ocorre que o pagamento foi efetuado sem o
equipamento ter sido recebido, conforme constatado na visita de fiscalização.
O item 13.4 do Edital e 4.4 do TR dispõe que as entregas devem ocorrer, primeiramente, de
forma provisória e, depois, definitivamente:
a) Os equipamentos serão recebidos provisoriamente, mediante recibo, para
verificação da conformidade do material com as especificações técnicas constantes
do TR.
b) Os equipamentos serão recebidos definitivamente após instalação dos mesmos e
verificação do atendimento às especificações requeridas do TR. O aceite definitivo
dos equipamentos será efetuado por 02 (dois) funcionários designados pela
Secretaria Municipal de Saúde, que elaborarão um termo de aceite para fins de
liberação do pagamento das Notas Fiscais/Faturas do início da contagem do prazo
da garantia.

Ao ser questionada sobre o fato, a Prefeitura, por meio do Ofício PMA/CGM N° 132/2019, de
19.08.2019, enviou declaração da empresa Medvasf, datada do dia 09.08.2019, informando
que foi detectado, através do setor de expedição, que não foi realizada a entrega dos dois
equipamentos de Raio X (Raio X ION 70 X coluna móvel 70KV 127/220V, da marca Procion),
comprometendo-se a realizar a entrega dos referidos equipamentos em até quinze dias úteis.
Também foi enviado Boletim de Ocorrência no qual consta que durante a visita de fiscalização
da CGU os equipamentos não foram localizados e que a Secretaria de Saúde entrou em
contato com a empresa Medvasf para saber quem assinou os canhotos de entrega das notas
fiscais, com fins de que o fato possa ser investigado por autoridade policial competente.
Ressalta-se que, de acordo com o item 13 do Edital e 4.1 do TR, a empresa vencedora deveria
entregar todos os equipamentos solicitados na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no
prazo máximo de quinze dias úteis, a contar da data da apresentação da ordem de
fornecimento, o que não ocorreu.
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Conclui-se, então, que o pagamento dos equipamentos de Raio X foram efetuados sem
observar as disposições contidas no Edital e no TR. Da mesma forma, constatou-se que notas
fiscais dos demais equipamentos que foram entregues e pagas não foram atestadas,
contrariando os critérios definidos no Edital e no TR no que concerne aos pagamentos só
serem realizados após o recebimento definitivo do bem, estando as notas fiscais devidamente
atestadas, com a emissão do respectivo termo de aceite.

4. Equipamentos odontológicos nunca utilizados guardados na CAF.
Na visita de fiscalização realizada no dia 07.08.2019, na Secretaria de Saúde e na CAF, foram
identificados equipamentos odontológicos nunca utilizados, conforme detalhado a seguir:
Tabela 5 - Equipamentos odontológicos nunca utilizados.
Qtde. Qtde. s/ Local
Empresa Nota Fiscal
em uso
uso
armazenado

Equipamento
Ultrassom

Data NF

0

10

CAF

Medvasf

1.467

0

2

CAF

Medvasf

1.467

Amalgamador

0

10

CAF

Medvasf

1.467

Negatoscópio

0

2

CAF

Medvasf

1.467

Cadeiras
Odontológicas

0

2

CAF

Medvasf

1.468

Cadeiras
Odontológicas

6

2

CAF

UpMed

904

26.12.2018

35.600,00

Seladora

6

4

CAF

Cralab

7.707

2.280,00

Aparelho
Fotopolimerizador

5

5

Secretaria
de Saúde

20.12.2018
20.12.2018

Cralab

7.707

Mocho a gás

1

9

CAF

Cralab

7.707

Biombo
Chumbo

de

21.12.2018
21.12.2018

Valor total
do bem (R$)
24.750,00
12.590,00

21.12.2018
21.12.2018

8.200,00
1.380,00

21.12.2018

TOTAL
Fonte: Registros fotográficos.

35.600,00

2.646,50
20.12.2018

3.798,65
126.845,15

Da tabela acima, observa-se que todos os equipamentos adquiridos da empresa Medvasf (NF
1.467 e NF 1.468) nunca foram utilizados, inclusive, dois equipamentos de Raio X nem sequer
foram entregues, muito embora tenham sido pagos, conforme relatado em ponto específico
deste Relatório de Fiscalização.
Da empresa UpMed, de um total de oito cadeiras odontológicas adquiridas, seis foram
instaladas e duas estão no CAF.
Quanto à empresa Cralab, de um total de dez seladoras, seis estão em uso. De um total de dez
aparelhos de fotopolimerizador, cinco estão em uso e cinco estão no CAF. De um total de dez
mochos, um está sendo utilizado e nove estão no CAF.
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Os equipamentos acima foram adquiridos por meio do PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº
016/2018, proveniente das Propostas de Investimentos n° 2601101712201308576, nº
2601101712251056590 e nº 2601101712282033091. As referidas propostas juntas somaram
R$ 250 mil, porém cerca de 51% do seu valor, o equivalente a R$ 126.845,15, são de
equipamentos guardados sem nunca terem sido utilizados.
Cabe destacar que passaram cerca de oito meses desde a data de aquisição dos
equipamentos, no mês de dezembro de 2018, até a data da visita de fiscalização da CGU, em
agosto de 2016, quando se constatou a não utilização dos equipamentos, denotando má
utilização dos recursos públicos.
Tal fato demonstra inadequado planejamento das aquisições constantes das mencionadas
Propostas de Investimentos, tendo como consequência o fato da população não se beneficiar
do investimento, além da provável perda da garantia do equipamento.
Por fim, cabe registrar a ausência de controle por parte da Secretaria de Saúde, quando os
equipamentos de ultrassom estavam guardados na CAF e não eram de conhecimento do
responsável pela saúde bucal no Município. Destaca-se, ainda, não existir um controle para
saber onde os equipamentos adquiridos foram distribuídos.
De acordo com o item 12 do TR do PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº 016/2018, na
execução do objeto do contrato, obriga-se o contratante a indicar uma responsável para
acompanhar o recebimento do objeto, cabendo ao mesmo conferir a qualidade e quantidade
do material entregue. Tal prática não restou caracterizada existir no Município.
Diante do exposto, conclui-se que as Propostas de Investimentos para aquisição de
equipamentos odontológicos atingiram parcialmente os objetivos para as quais foram
firmadas, no que concerne à ampliação e à qualificação da atenção à saúde bucal no
Município, tendo em vista a grande quantidade de equipamentos guardados sem utilização.

5. Ambulância sem utilização por não estar emplacada.
No dia 06.08.2019, no Município de Araripina/PE, foi realizada vistoria nas ambulâncias
adquiridas por meio das Propostas de Investimentos nº 2601101712201302690, nº
2601101712231952581 e nº 2601101712282031750.
Da visita realizada, constatou-se a existência de cinco ambulâncias em uso e de uma
ambulância nunca utilizada por não estar emplacada. Registra-se que a referida ambulância
foi adquirida da empresa Servel Serra Talhada Veículos Ltda (CNPJ nº 69.923.621/0002-24),
no dia 26.12.2018, conforme Nota Fiscal nº 17.053, no valor de R$ 75 mil.
Ocorre que passados, aproximadamente, oito meses desde a data de aquisição da ambulância,
o CRLV ainda não foi emitido, impedindo, portanto, a sua utilização. De acordo com as
referidas Propostas, a aquisição das ambulâncias tem como objetivo o transporte de pacientes
que não apresentem risco de vida dentro do próprio Município ou para regiões de saúde de
referência.
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Ao ser questionada sobre o fato, por meio do Ofício PMA/CGM N° 126/2019, de 14/08/2019,
a Prefeitura Municipal de Araripina disponibilizou protocolo de requerimento ao DETRAN do
CRLV e carta da concessionária. Na carta, a empresa Servel informou que o processo de
emplacamento travou porque foi identificado números diferentes nas duas bases da BIN, que
é uma base de dados informatizada e centralizada que armazena informações oficiais do
DENATRAN, contendo características e informações dos veículos pertencentes à frota nacional
a partir do sistema de RENAVAM.
Informou, ainda, que foram solicitados documentos para a empresa transformadora da
ambulância e repassados ao DETRAN, que solicitou a emissão de carta laudo, documento
necessário para a correção do problema. Porém, a empresa transformadora não pode emitir
esta carta, tão somente a fábrica, que por sua vez não fez a transformação do furgão em
ambulância. Logo, o processo está travado, sendo acompanhado por um advogado da
empresa transformadora, aguardando novas informações.
Por fim, cabe registrar que as três Propostas somam o valor de R$ 560 mil, o que corresponde
à aquisição de sete ambulâncias ao preço unitário de R$ 80 mil. Porém, foram adquiridas seis
ambulâncias ao preço unitário de R$ 75 mil, o que totalizou o pagamento de R$ 450 mil.
Logo, deve existir na conta corrente de investimentos da Prefeitura (c/c nº
0772/006/00624025-6 da CEF) a diferença entre o valor do repasse das Propostas (R$ 560 mil)
e o pagamento das ambulâncias (R$ 450 mil), o que corresponde ao saldo remanescente de
R$ 110 mil, mais o valor da aplicação financeira.
Ressalta-se que tal conta não é específica para a movimentação dessas três Propostas,
englobando, também, a movimentação financeira de outras Propostas de Investimentos
firmadas pela Prefeitura, inviabilizando, portanto, a confirmação da existência desse saldo
remanescente. Cabe registrar que no dia 31.05.2019 o saldo na conta era de R$ 136.303,76.
Quanto ao fato de não terem sido compradas as sete ambulâncias previstas nas referidas
Propostas, mas tão somente seis, por meio do Ofício PMA/CGM N° 126/2019, de 14.08.2019,
a Prefeitura informou que, de acordo com a Portaria GM, Ministério da Saúde nº 3.134, de
17.12.2013, o prazo para execução dos recursos é de 24 meses contados da data do seu
efetivo recebimento, estando, portando, ainda no prazo para execução das Propostas.
Ademais, reafirmou a existência do saldo de R$ 110 mil na conta bancária.
Diante do exposto, conclui-se que as Propostas de Investimentos para aquisição de sete
ambulâncias atingiram parcialmente os objetivos para as quais foram firmadas, no que
concerne a realizar o transporte de pacientes dentro do próprio Município ou para regiões de
saúde de referência, haja vista uma ambulância não ter sido ainda adquirida e uma outra
ambulância não estar sendo utilizada por não estar emplacada. Logo, apenas cinco
ambulâncias estão em uso, atendendo aos objetivos para os quais as Propostas foram
firmadas.

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

7. Fragilidades na execução do Processo Licitatório nº 018/2018 –
Pregão Presencial nº 016/2018.
Em análise à documentação do PL nº 018/2018 – Pregão Presencial nº 016/2018 (Sistema de
Registro de Preços), realizado no dia 09/10/2018, referente às Propostas de Investimentos n°
2601101712201308576, nº 2601101712251056590 e nº 2601101712282033091, cujo objeto
foi a aquisição de equipamentos para consultórios odontológicos, constatou-se as seguintes
impropriedades:
a) Existência de cláusula restritiva no Edital da licitação.
No item 1.6 do edital, que se refere aos itens de cota exclusiva, verificou-se que o item nº 01
(amalgamador odontológico do tipo capsular), além das especificações técnicas, determina as
dimensões do produto (largura de 18,5cm, altura de 14,8cm e comprimento de 21,5cm),
conforme descrito a seguir:
Amalgamador odontológico do tipo capsular com largura de 18,5 cm, altura de 14,8
cm, comprimento de 21,5 cm, peso líquido de 2,26 kg, peso bruto 2,51 tg,
alimentação 110/220V, frequência do motor 50 / 60 Hz, potência do motor
25w,temporizadoreletrônico de 0 a 30 segundos, potência de entrada de 85 VA e
consumo de 0,65 A (110V)/0,4 A(220V),com operação em modo digital.
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Tal exigência levou à desclassificação de três empresas, conforme parecer técnico (fl. 691). De
acordo com o referido parecer, “dos produtos apresentados pelas empresas Hospitalmed,
UpMed e Bio Tech, atendem às especificações, com restrição, pois as dimensões são
diferentes das solicitadas”.
O amalgamador apresentado pelas empresas Bio Tech e UpMed foi o da marca ALT,
Amalgamador Altmix, cujas dimensões no panfleto da proposta é largura de 21cm, altura de
22cm e comprimento de 20cm (fls. 501 e 625). O amalgamador apresentado pela empresa
Hospitalmed foi o da marca Ecel, com 23,1 cm de largura, 18 cm de altura e 20,5 de
comprimento (fl. 366). Observa-se que todos os amalgamadores apresentavam dimensões
similares à especificada no Edital e Termo de Referência, o que não ensejaria,
necessariamente, a desclassificação das empresas, demonstrando excessivo rigor na análise
das propostas.
b) Desclassificação de empresas sem fundamentação técnica.
Em consulta ao parecer técnico (fl. 691) e ao julgamento das propostas (fl.711), verificou-se
que algumas empresas tiveram seus produtos rejeitados por não atenderem às especificações
técnicas do Edital e do Termo de Referência, porém em nenhum dos documentos citados
acima se detalhava o motivo pelo qual o item foi rejeitado, limitando-se, no julgamento das
propostas, a informar que “o produto apresentado foi rejeitado pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Saúde por não apresentar especificações técnicas compatíveis”.
A título de exemplo, cabe destacar o item nº 10 (mocho com sistema de gás para regulagem
de altura do assento) da proposta da empresa Dentemed que foi rejeitado. Ao se comparar as
especificações técnicas do produto (fl. 429) com as especificações do Edital/TR, não é possível
identificar o motivo pelo qual o produto foi rejeitado, demonstrando, mais uma vez, excessivo
rigor no julgamento das propostas.
c) Incoerência na análise da documentação de habilitação de empresa licitante.
O item nº 04 (biombo plumbífero) da proposta da empresa Dentemed foi rejeitado por não
atender aos itens 22.16 e 8.4.4.3 do Edital. Ressalta-se, porém, que a mesma empresa foi
classificada em outro item da licitação.
O item 22.16 dispõe que todas as declarações, bem como as propostas de preços deverão
estar firmadas em cartório, inclusive a assinatura da proposta. O item 8.4.4.3 se refere ao
Alvará de Vigilância Sanitária.
O que se questiona é o fato de a referida empresa ter sido desclassificada no item nº 04 e de
ter sido classificada no item nº 02, quando a documentação apresentada foi a mesma para
todos os itens, demonstrando fragilidades no julgamento das propostas por meio da Comissão
de Licitação.
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8. Vícios construtivos e estado inadequado de conservação da
unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria, no
Município de Araripina/PE.
Do Contrato nº 001/2012.
Trata-se do Contrato nº 001/2012, proveniente da Tomada de Preços nº 011/2011 (Processo
Licitatório nº 045/2011), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através da Secretaria
Municipal de Saúde, e a empresa CONSTRUTORA E LOCADORA NOBERTO MACEDO LTDA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 10.528.956/0001-14, o qual
teve por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a
construção de unidade de saúde no Bairro Santa Maria, situada no Município de Araripina/PE.
Do estado de conservação das obras.
Em visita ao local da obra referente à construção de unidade de saúde no Bairro Santa Maria,
situada naquele município, verificou-se a presença de alguns vícios construtivos merecedores
de reparação, quais sejam:
a)
Fissuras em alvenaria externa da edificação;
b)
Infiltração de água em construção por capilaridade e percolação com danos às paredes
da construção em vários ambientes, inclusive na farmácia e na sala de vacina.
Figura 1 – Registros fotográficos do estado de conservação da obra referente à construção
da unidade de Estratégia de Saúde de Família (ESF) Vila Santa Maria, no município de
Araripina/PE.
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Estado de conservação da unidade de saúde com necessidade de reparos. Araripina/PE, 07.08.2019.
Fonte: elaboração própria.

Atestado de conclusão de edificação da unidade.
De acordo com o atestado em epígrafe, a obra foi concluída em 25.05.2016.
Garantia quinquenal das obras.
Considerando-se a não disponibilização de grande parte da documentação referente às obras,
inclusive da licitação e do contrato, não é possível transcrever aqui os dispositivos contratuais
de responsabilização pelas faltas em relação à qualidade dos serviços prestados.
Porém, podemos transcrever aqui o dispositivo Art. 618 do Código Civil, referente à garantia
quinquenal da obra:
“Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro
de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”
Haja vista os vícios construtivos e o prazo de garantia da obra, caberia ao Poder Municipal
acionar a empresa executora no intuito da devida reparação do equipamento financiado com
os recursos públicos federais.

9. Subutilização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – 24h, no
Município de Araripina/PE.
Do Contrato nº 030/2017.
Trata-se do Contrato nº 030/2017, de 15.12.2017, oriundo da Tomada de Preços nº 001/2017
(Processo Licitatório nº 021/2017), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através do
Fundo Municipal de Saúde de Araripina/PE, e a empresa CONSTRUTORA CARAJÁS LTDA,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 41.224.807/0001-57, o qual
teve por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a
construção de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), situada no Município de Araripina/PE.
Do uso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Em visita ao local da edificação referente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada
naquele município, verificou-se a subutilização do equipamento, tendo em consideração a
observação de diversas situações que sinalizam tal situação, entre as quais:
a)
Uso do ambiente destinado ao Abrigo de Resíduos como espaço reservado à guarda
de bicicleta;
b)
Utilização do Abrigo de Lixo como depósito de material de limpeza;
c)
Uso dos Quartos de Plantão Masculino e Feminino, Sala de Direção, Arquivo de Chapas,
e Guarda Temporária de Cadáveres como depósito;
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d)
Os espaços reservados à Classificação de Riscos, Central de Gás, Raio-X, Cabine de
Comando, e Câmara Escura, todos esses ambientes sem qualquer uso e/ou ocupação.
Figura 2 – Registros fotográficos do uso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no
município de Araripina/PE.

Sala para cadáveres. Araripina/PE, 07.08.2019
Fonte: elaboração própria.

Sala de Raio-X. Araripina/PE, 08.08.2019

Informa-se ainda que a unidade de saúde se encontra em funcionamento, não, porém, como
uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que faz parte da Rede de Atenção às Urgências,
pois não oferece atendimentos de saúde de complexidade intermediária.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados alcançados resultante das análises efetuadas nas nove Propostas de
Investimentos, estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foi possível concluir que:
a) Os processos de aquisição dos bens com recursos do bloco de investimento são regulares?
Constatou-se fragilidades na execução do Processo Licitatório nº 018/2018 – Pregão
Presencial nº 016/2018, referente à aquisição de equipamentos odontológicos. Os demais
processos licitatórios não foram disponibilizados à equipe de fiscalização, impossibilitando
esta análise.
b) É adequada a fundamentação para aquisição dos bens/equipamentos com recursos do
bloco de investimento, em termos quantitativo e qualitativo?
Verificou-se a existência de equipamentos odontológicos guardados na CAF sem nunca terem
sido utilizados, demonstrando ausência de fundamentação na quantidade adquirida e de
planejamento das aquisições.
c) Os recursos foram devidamente aplicados na execução do objeto das propostas de
investimento e, em caso negativo, houve a devolução do valor?
Verificou-se a aquisição da maioria dos bens/equipamentos previstos nas propostas, à
exceção de uma ambulância que não foi adquirida e de dois equipamentos de Raio X que não
foram localizados durante a visita de fiscalização no dia 07.08.2019, mas que a Prefeitura
informou que foram, oportunamente, entregues. Não obstante, não foi possível comprovar a
entrega e a utilização dos referidos equipamentos de Raio X.
d) Os equipamentos adquiridos estão sendo utilizados no objeto previsto nas propostas de
investimento?
Foram identificados equipamentos odontológicos nunca utilizados guardados na CAF e foi
identificada uma ambulância sem utilização, por não estar emplacada. A Prefeitura informou
que os equipamentos estão sendo, paulatinamente, distribuídos nas Unidades de Saúde,
porém não foi possível comprovar esta informação.
Considerando-se os exames realizados nas unidades de saúde, ou seja, a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) – 24h e a unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) Vila Santa Maria,
estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foram encontradas situações que demandam
providências de regularização, a partir das seguintes conclusões, em resposta às questões de
auditoria:
a) A contratação, acompanhamento e recebimento obedeceram às formalidades legais?
Não. Na análise do Processo Licitatório nº 21/2017 (Tomada de Preço nº 01/2017), identificouse a ocorrência de restrição à competitividade no certame, com a inclusão de algumas
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cláusulas contrárias ao ordenamento jurídico vigente. Também foi identificado o
favorecimento à licitante vencedora, haja vista que não foi desclassificada na fase de
oferecimento das propostas comerciais, mesmo não atendendo às cláusulas do edital.
b) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
Não. Constatou-se um superfaturamento de R$ 6.347,82 no aditivo do Contrato Nº 011/2012
(Processo Licitatório nº 045/2011, Tomada de Preços Nº 011/2011, relativa à ESF Vila Santa
Maria), pela não manutenção do desconto observado no momento da contratação.
c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor?
Sim. Há vícios de construção merecedores da devida correção, e compreendidas dentro do
prazo de garantia quinquenal das obras, no caso da ESF Vila Santa Maria.
d) O objeto atende à sua finalidade?
Não. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) – 24h não se encontra sendo utilizada conforme
sua destinação, restando configurada sua subutilização.
Espera-se que a avaliação traga benefícios no auxílio ao trabalho de outros órgãos de controle,
assim como na reposição ao Erário de valores repassados e desviados, e na resolução dos
defeitos construtivos aparentes.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE
DE AUDITORIA
Achado n° 01
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“1.1- Indevida exigência de prévia visita técnica certificada pela Administração;
Mesmo que não esteja claro no Edital de Licitação que a visita técnica possa ser substituída
por declaração formal, a comissão de licitação entende que se alguma empresa optar por
apresentar declaração de Abstenção de Visita a mesma será acatada pela Comissão, vale
salientar que nos Editais de Licitação posteriores já se prevê a apresentação da Referida
declaração.
1.2 – Indevido estabelecimento de restrição temporal para autenticação dos documentos
dos licitantes;
O estabelecimento de prazo para autenticação de documentos por parte da Comissão de
Licitação serve para tornar o processo mais célere.
1.3 – Indevido favorecimento de licitante;
1.3.1 – Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que empregou fórmula
incorreta de cálculo da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao
item 09.09 “e” do edital;
Em relação a essa divergência, quando da elaboração do BDI, a equipe de engenharia da
prefeitura de Araripina utilizou o Acórdão nº 2622/2013 TCU, porém, equivocadamente, na
confecção do Edital fora utilizado o Acórdão nº 325/2007 TCU, o que causou essa troca nas
fórmulas para o devido cálculo.
1.3.2- Favorecimento indevido por contratação de empresa que desrespeitou o valor máximo
para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 09.09 “e”
do Edital;
Conforme consta no orçamento base da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o valor do
BDI para execução da referida obra está orçado em 27,44%, configurando erro de digitação a
inclusão em Edital do percentual de 20%.
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1.3.3 – Favorecimento indevido por intermédio de contratação de empresa licitante que não
apresentou a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade à
Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU);
No tocante a esse ponto analisado, esclarecemos que, aos itens que não constaram a CPU por
parte da empresa, foi utilizada os valores constantes na Tabela SINAPI – Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices, tabela da Caixa Econômica com atualizações mensais.
1.3.4 – Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou
duplicidade na Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços;
Não há que se falar em “duplicidade” uma vez que a empresa apresentou as composições que
existiam no Projeto Básico para a referida obra.
1.3.5 - Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou preços
totais inconsistentes para vários itens da planilha;
De fato considera-se um equívoco quando da realização da multiplicação da quantidade pelo
preço unitário, mas vale salientar que, o seu resultado não configura favorecimento indevido
de empresa nem tampouco gerou ônus ao erário, não tendo as empresas questionado
durante o certame, ficando dessa forma, exequível a obra.”
Análise da equipe de auditoria
Diante da resposta do gestor, fazem-se as seguintes considerações:
– Indevida exigência de prévia visita técnica certificada pela Administração:
O gestor informou que apesar de não estar claro no edital a possibilidade de ser substituída a
visita técnica por declaração formal de abstenção de visita, a comissão de licitação não
considerou tal exigência. Cabe, porém, ressaltar que não cabe interpretação subjetiva do
edital.
O Edital é o instrumento que rege a licitação e o fato de não constar no edital a possibilidade
de substituição da visita técnica por declaração de abstenção de visita é uma restrição ao
caráter competitivo do certame.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida
em que vincula não só a Administração, como também os administrados às regras nele
estipuladas, portanto, a resposta do gestor não elide a falha apontada.
- Indevido estabelecimento de restrição temporal para autenticação dos documentos dos
licitantes:
A resposta do gestor não justifica a exigência de estabelecimento de prazo para a autenticação
de documentos e contraria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº
1574/2015-Plenário) por meio do qual se posicionou contrariamente à imposição de restrição
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temporal para autenticação dos documentos de habilitação por afrontar o art. 32 da Lei
8.666/1993.
1.3 - Indevido favorecimento de licitante
1.3.1 - Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que empregou fórmula
incorreta de cálculo da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao
item 09.09 “e” do edital:
A resposta do gestor não elide a falha apontada tendo em vista o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório na Administração Pública. Portanto, todos os participantes tinham
como base as disposições contidas no edital, logo, caso a administração entendesse a
existência de erro na sua elaboração, caberia retificá-lo ou anulá-lo dando ampla divulgação
a todos os participantes e não aceitar proposta que não atendesse ao que foi estipulado no
edital, favorecendo indevidamente a empresa vencedora da licitação.
1.3.2- Favorecimento indevido por contratação de empresa que desrespeitou o valor máximo
para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 09.09 “e”
do Edital:
A resposta do gestor não elide a falha apontada por ter desrespeitado o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório na Administração Pública. Além das disposições
legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n.
8.666/93).
Logo, caso tivesse sido identificado erro no edital, deveria o mesmo ter sido retificado ou
anulado e não ter sido dada continuidade ao processo, aceitando proposta de preços que
apresentou taxa de BDI acima do estipulado no edital, favorecendo, portanto, a empresa
vencedora da licitação.
Ademais, de acordo com o Acórdão nº 2622/2013 TCU, o valor do BDI médio para obra de
construção de edifícios é de 22,12%. Portanto, o valor estipulado pela Administração no
Orçamento Básico, assim como o valor proposto pela empresa vencedora da licitação foi de
27,44%, estando acima do valor de referência do TCU, inclusive do valor máximo de referência
que é de 25%.
1.3.3 – Favorecimento indevido por intermédio de contratação de empresa licitante que não
apresentou a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade à
Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU):
A resposta do gestor não justifica a não apresentação da Composição de Preço Unitário para
todos os serviços da obra, contrariando jurisprudência do Tribunal de Contas da União
(Súmula TCU nº 258), ao determinar que deve constar dos anexos do edital da licitação e das
propostas das licitantes as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos
sociais e do BDI que integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço
de engenharia.
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1.3.4 – Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou
duplicidade na Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços:
O gestor limitou-se a informar que não há duplicidade na Composição de Preços, mas não
apresentou elementos novos de modo a justificar a diferença de preços para a realização de
um mesmo serviço, o que acabou favorecendo a empresa vencedora da licitação.
1.3.5 - Favorecimento indevido pela contratação de empresa licitante que apresentou preços
totais inconsistentes para vários itens da planilha:
O gestor reconhece a falha apontada, porém diz ter sido um equívoco. Entende-se ser um
equívoco um ou outro erro, mas não cerca de 12% do total da proposta financeira. Ademais,
ainda que as demais empresas licitantes não tenham questionado o fato, configura-se num
grave erro que pode macular a escolha da proposta mais vantajosa para a administração.
Achado n° 02
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“É colocado como superfaturamento na ordem de R$ 6.347,82(seis mil trezentos e quarenta
e sete reais e oitenta e dois centavos) ao aditivo do Contrato 011/2012 relativo a ESF da Vila
Santa Maria, mas esclarecemos que não vislumbramos superfaturamento, haja vista que,
durante a execução da obra verificou-se que muitos dos quantitativos que foram
apresentados na planilha para o referido processo Licitatório não seriam suficientes para a
execução do projeto, no entanto a obra já estava em andamento sendo inviável fazer
mudanças nas dimensões dos ambientes no projeto.”
Análise da equipe de auditoria
O orçamento da obra, objeto do Processo Licitatório nº 045/2011, Tomada de Preços nº
011/2011, relativo a ESF Vila Santa foi realizado em 2011, dessa forma, está regido pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2011, Lei N° 12.309, de 09.08.2010.
De acordo com o inciso I, do parágrafo 5º, do artigo 127, da nº 12.309, de 09.08.2010, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários
do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.
Tendo sido realizadas novas análises dos custos da obra, utilizando-se o BDI de 20%
(percentual utilizado pela Prefeitura e pelo licitante vencedor em seus orçamentos, o qual está
de acordo com o Acórdão Nº 2369/2011 – TCU – Plenário) e considerando como referência a
planilha Sinapi de Nov/2011 (conforme salientado no item 3 do Ofício SMS n° 239/2049, de
10.10.2019), chegou-se ao superfaturamento de R$ 5.883,88, tendo sido obtido pelo “Método
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de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro” conforme cálculos demostrados no
achado 2 deste Relatório.
Achado n° 03
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
"Após consulta realizada à empresa fornecedora dos equipamentos, a mesma reconheceu que
de fato não houve a entrega dos referidos aparelhos de Raio X, executando posteriormente,
conforme documento (anexo 01), estando instalado um na Unidade de Saúde de Nascente e
outro no Centro de Saúde Dr. José de Araújo Lima."
Análise da equipe de auditoria
A Prefeitura reconheceu a falha apontada e informou que os equipamentos de Raio X foram
entregues. Porém, não é possível comprovar a efetiva entrega dos referidos equipamentos,
bem como a sua utilização nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde do
Município.
Ressalta-se que a Nota Fiscal de aquisição dos dois equipamentos de Raio X já constava da
documentação analisada pela CGU, quando da visita de fiscalização realizada no mês de
agosto de 2019. Portanto, esse documento não é suficiente para atestar a existência e a
entrega dos dois equipamentos, ainda que o gestor tenha novamente enviado a Nota Fiscal,
dessa vez com uma assinatura precária de recebimento do bem, sem ser possível identificar o
responsável (nome e função) pelo atesto.
Quanto aos equipamentos terem sido instalados na Unidade de Saúde de Nascente e no
Centro de Saúde Dr. José de Araújo Lima, o gestor não apresentou nenhum documento ou,
até mesmo, registro fotográfico de modo a comprovar a sua efetiva instalação.
Achado n° 04
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
"Os equipamentos estão sendo instalados paulatinamente conforme manutenção física das
Unidades de Saúde com previsão de conclusão para dezembro/2019, e que, desde a visita dos
auditores da CGU, diversos equipamentos já foram instalados, conforme planilha (anexo 02)."
Análise da equipe de auditoria
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Da resposta do gestor, infere-se que os equipamentos estão sendo instalados,
paulatinamente, nas Unidades de Saúde do Município. Porém, não é possível comprovar se,
de fato, os equipamentos já estão sendo distribuídos e instalados, bem como se todos os
equipamentos adquiridos vão ser utilizados efetivamente nas Unidades de Saúde.
Destaca-se que muitos dos equipamentos que foram comprados, quando da visita de
fiscalização realizada no mês de agosto de 2019, foram identificados em uso e em bom estado
de conservação nas Unidades de Saúde do Município.
O que se destaca, mais uma vez, é a compra de equipamentos odontológicos sem a existência
de um levantamento da real necessidade do município diante de sua demanda. A ausência de
planejamento nas aquisições de equipamentos odontológicos contribuiu para a aquisição de
equipamentos que não se faziam necessários e que permaneceram guardados no CAF sem
nunca terem sido utilizados.
Achado n° 05
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
"A Secretaria tem total conhecimento e concordância com o item ora analisado ao tempo em
que esclarece que diversos contatos foram realizados junto a empresa fornecedora para a
resolução do problema de forma amigável. O problema persiste sendo levada a demanda para
a Procuradoria Municipal para resolução judicial."
Análise da equipe de auditoria
O gestor concordar com a CGU não redime a sua responsabilidade diante do fato, tampouco
de adotar as providências cabíveis com fins de regularizar a situação.
É importante ressaltar a necessidade de ser solucionada a situação para que não venha a se
configurar em danos ao erário, pelo uso de dinheiro público para a compra de um bem que
está sem utilização, ou seja, que não atendeu ao fim para o qual foi proposto, impossibilitando
a população de ser beneficiada pelo uso do bem.
Achado n° 06
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
"Ao contrário do observado no presente tópico e em contato com a Comissão Permanente de
Licitação da Secretaria de Saúde, houve a disponibilização dos referidos Processos Licitatórios
quando da visita da Auditoria.”
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Análise da equipe de auditoria
A equipe de fiscalização da CGU ratifica que não foram disponibilizados os processos
licitatórios referentes à aquisição de dois veículos de transporte sanitário eletivo,de sete
ambulânciastipo A, de oito veículos ereferente à construção da unidade de Estratégia Saúde
da Família (ESF) Vila Santa Maria.
Diante de várias Solicitações de Fiscalização emitidas e por meio desta resposta, a Prefeitura,
mais uma vez, não disponibilizou os referidos processos.
Achado n° 07
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
"Em relação aos apontamentos execução do Processo Licitatórionº018/2018 – Pregão
Presencial nº 016/2018, abaixo listamos as seguintes análises:
(...)
b) As dimensões do item 01 (amalgamador odontológico do tipo capsular) seguiu ao Termo
de Referência baseada nas informações passadas pelo setor responsável pelos insumos.
Acreditamos que as dimensões especificadas devem-se ao fato do equipamento poder ser
colocado no seu local de funcionamento, uma vez que o município poderia ficar prejudicado
caso adquirisse um equipamento que não poderia ser utilizado por conta de espaço físico.
c) A desclassificação da proposta da empresa Dentemed baseou-se no que foi exigido no Edital
de Licitação referente aos itens 7.2.8 e 22.16.
d) A empresa Dentemed teve suas propostas classificadas para os itens 02 e 04, o que
aconteceu foi que na fase de lances a empresa não ofertou lances para os itens e o pregoeiro
confundiu-se na hora de colocar a informação no sistema do Pregão."
Análise da equipe de auditoria
Diante da resposta do gestor, fazem-se as seguintes considerações.
a) Quanto à existência de cláusula restritiva no Edital da licitação:
A resposta do gestor não elide o fato apontado, tendo em vista as dimensões dos
equipamentos desclassificados (amalgamador marca Alt e Ecel) serem similares às dimensões
do equipamento descritas no edital, conforme pode se observar no quadro a seguir:
Quadro 4 – Dimensões do amalgamador.
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Edital

Alt

Ecel

Largura (cm)

18,5

21

23,1

Altura (cm)

14,8

22

18

Comprimento (cm)

21,5

20

20,5

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

Ou seja, a aquisição de equipamentos com dimensões similares as do edital não implicaria
num espaço físico maior para poder acomodá-los, tendo em vista todos os equipamentos não
terem dimensão maior do que 23 cm e serem facilmente transportados.
b) No que concerne à desclassificação de empresas sem fundamentação técnica:
Em que pese o gestor informar que a desclassificação da empresa se deu por não atender aos
itens 7.2.8 e 22.16 do edital, não é o que consta no julgamento das propostas (fl. 698/699),
que informa que “o produto apresentado foi rejeitado pela equipe técnica da secretaria
municipal de saúde por não apresentar especificações técnicas compatíveis.”
Ademais, o que se destaca é o fato de a Prefeitura não fundamentar tecnicamente o motivo
pelo qual o item foi desclassificado, mas tão somente limitar-se a informar que não atendeu
às especificações técnicas compatíveis.
c) No que concerne à incoerência na análise da documentação de habilitação de empresa
licitante:
A resposta do gestor não elide a falha apontada, pelo contrário, colabora para o entendimento
da necessidade de ser fundamentada tecnicamente a desclassificação das empresas, seja por
não atender às especificações técnicas do edital, seja por não apresentar a documentação
exigida.
Ressalta-se, portanto, a necessidade de existir coerência no julgamento das propostas que
devem atender a critérios objetivos previamente definidos no edital, com fins de promover a
escolha da proposta mais vantajosa para a administração, de modo a eliminar falhas como a
apresentada pela Prefeitura, em que “o pregoeiro confundiu-se na hora de colocar a
informação no sistema do Pregão”.
Achado n° 08
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Quanto ao estado de conservação da obra, ESF Vila Santa Maria, no tocante ao citado como
fissuras em alvenaria externa e infiltração de água encontrados em vários ambientes,
informamos que a Secretaria de Saúde está fazendo o levantamento da situação a que se
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encontra a edificação para esta notificando a empresa para os devidos reparos que se fizerem
necessários.
No tocante a infiltração, esclarecemos que devido ao racionamento de água, a COMPESA,
empresa fornecedora faz a liberação da água em oito em oito dias sendo necessário o
armazenando em reservatório na parte externa ao prédio. Sempre que preciso, a água é
bombeada da cisterna para a caixa d’agua localizada por cima dos banheiros o que, por
descuido do responsável, não é acompanhado o momento em que enche na sua totalidade,
vindo a escoar pelas paredes internas, causando as manchas apontadas nesse Relatório.
Ciente da problemática, a Secretaria de Saúde compromete-se a resolver o problema atual
bem como a instruir os seus funcionários a serem atenciosos quando do manuseio da bomba
d’agua.”
Análise da equipe de auditoria
O gestor reconheceu a falha apontada e informou que está realizando levantamento da
situação com fins de notificar a empresa responsável pela construção da Unidade de Saúde
para sanar os problemas identificados pela equipe da CGU.
Achado n° 09
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 239/2049, de 10.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“A obra está aguardando atesto da finalização para efetivo registro no CNES e início das
atividades específicas como UPA – 24h. Provisoriamente, está acomodando as atividades do
Centro de Saúde enquanto finalização de reforma do mesmo prevista para dezembro de 2019
uma vez que não identificamos no município espaço físico adequado para acomodar os
serviços realizado pelo Centro de Saúde durante a citada reforma. Ressaltamos que por não
está concluída não há repasse financeiro do Governo Federal para custeio do serviço.”
Análise da equipe de auditoria
O gestor informou que a obra não está concluída e por esse motivo não há o atesto da
finalização para obter o registro no CNES, assim como não há repasse financeiro do governo
para o custeio do serviço.
De fato, de acordo com o último Boletim de Medição disponibilizado pelo gestor (BM 05), de
07.01.2019, a obra não está 100% concluída, restando alguns itens a serem executados.
Porém, de acordo com o segundo Termo Aditivo, de 03.10.2018, a obra teve o seu prazo de
vigência prorrogado para o dia 11.04.2019, portanto, a obra deveria estar concluída e,
consequentemente, atendendo ao fim para o qual foi proposta.
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INTRODUÇÃO
A presente ação de controle se refere à fiscalização da aplicação de recursos federais
para a execução de três convênios firmados entre o Ministério da Saúde e o Instituto
Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa Maria) no município de
Araripina/PE, com o objetivo de verificar a regularidade na sua execução. Os convênios
fiscalizados foram os Convênios Siconv nº 821953, 834078 e 868428.
Desta forma, o presente relatório deve responder as seguintes questões de auditoria:
a) A transferência de recursos federais ao Instituto Medianeiras foi precedida de
planejamento adequado?
b) Os processos de aquisição com recursos dos convênios foram regulares?
c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no
mercado?
d) Os pagamentos com recursos do convênio foram regulares e ocorreram dentro dos
prazos de vigência das avenças?
e) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos?
f) Os equipamentos adquiridos com recursos dos convênios firmados com o Instituto
Social das Medianeiras da Paz foram destinados aos setores do hospital com
atendimento pelo SUS?
Para alcançar tais objetivos, realizou-se levantamento de dados e informações junto ao
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) e
ao Instituto Social das Medianeiras da Paz, análise da documentação fornecida e dos
extratos bancários, bem como visita ao Hospital e Maternidade Santa Maria com fins de
identificar os equipamentos adquiridos por meio dos convênios.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Atraso na transferência dos recursos federais ao Instituto
Social das Medianeiras da Paz.
Em consulta à documentação inserida no Siconv e disponibilizada pelo Instituto Social
das Medianeiras da Paz, verificou-se atraso na transferência dos recursos federais. Não
obstante, cabe destacar que não foi identificado no Siconv o cronograma de desembolso
dos referidos convênios.
O Convênio Siconv nº 821953 foi assinado no dia 07.12.2015, tendo apenas os recursos
sido liberados seis meses após a sua assinatura, no dia 29.06.2016.
No que concerne ao Convênio Siconv nº 834078, assinado no dia 22.08.2016, os recursos
só foram repassados onze meses após a sua assinatura, no dia 17.07.2017.
Quanto ao Convênio nº 868428, assinado no dia 27.07.2018, até o mês de agosto de
2019, passados doze meses desde a data de sua assinatura, não tinham sido repassados
os recursos.

Parte 2 – Gestor Local
2. Aquisição parcial do objeto previsto no contrato s/n,
resultante da Cotação Eletrônica nº 01/2017, com recursos do
Convênio Siconv nº 834078.
Trata-se do Convênio Siconv nº 834078, firmado no dia 22.08.2016, entre o Ministério
da Saúde e o Instituto Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa
Maria), no valor de R$ 100 mil, com vigência até o dia 13.07.2018, cujo objeto se refere
à aquisição dos seguintes equipamentos hospitalares:
- Seis Poltronas Hospitalares
- Uma Mesa Cirúrgica Elétrica
- Um Eletrocardiógrafo
- Uma Incubadora de Transporte Neonatal
- Um Desfibrilador Convencional
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No dia 28.08.2017, foi realizada a Cotação Eletrônica nº 01/2017 que resultou na
assinatura de um contrato:
a) Contrato s/n: firmado no dia 07.08.2017 com a empresa Depósito Geral de
Suprimentos Hospitalares Ltda (CNPJ nº 06.224.321/0001-56), no valor de R$ 100 mil,
cujo objeto foi a aquisiçãode seis Poltronas Hospitalares, uma Mesa Cirúrgica Elétrica,
um Eletrocardiógrafo, uma Incubadora de Transporte Neonatal e um Desfibrilador
Convencional. Ressalta-se, no entanto, que dessa empresa apenas foram adquiridas seis
poltronas hospitalares e uma mesa cirúrgica, no valor total de R$ 57 mil.
Os demais equipamentos que não foram adquiridos, foram objeto da Cotação Eletrônica
nº 01/2018, que ocorreu no mês de março de 2018, e que resultou na assinatura de três
contratos com valores inferiores ao contrato anteriormente firmado com a empresa
Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda, quais sejam:
a) Contrato s/n: firmado com a empresa Alfa Med Sistemas Medicos Ltda (CNPJ nº
11.405.384/0001-49), no valor de R$ 4.300, cujo objeto foi a aquisição de um
Eletrocardiógrafo.
b) Contrato nº 02/2018: firmado com a empresa Instramed Indústria Médico Hospitalar
Ltda (CNPJ nº 90.909.631.0001-10), no valor de R$ 6.250, cujo objeto foi a aquisição de
um Desfibrilador Convencional.
c) Contrato nº 03/2018: firmado com a empresa Fanem Ltda (CNPJ nº 61.100.244/000130), no valor de R$ 21 mil, cujo objeto foi a aquisição de uma Incubadora de Transporte
Neonatal.
No dia 17.07.2017, foi creditada ordem bancária no valor de R$ 100 mil na conta
corrente específica do convênio (Banco do Brasil, agência nº 600-9, c/c nº 25199-2) e no
mesmo dia transferido o valor para a conta de aplicação financeira.
Os bens foram adquiridos conforme especificado no plano de trabalho e por valores
inferiores aos previstos no Plano de Aplicação detalhado no Siconv, tendo ocorrido, no
mês de outubro de 2018, devolução de recursos na ordem de R$ 13.131,57.
Da visita de fiscalização realizada no Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado no
município de Araripina/PE, nos dias 06 e 08.08.2019, verificou-se a existência dos
referidos equipamentos, localizados em setores do hospital com atendimento pelo SUS,
inclusive tombados com o número do respectivo convênio.
No Siconv consta que a referida Prestação de Contas está em análise.

3. Falhas na formalização dos processos de aquisição dos
equipamentos do Convênio Siconv nº 834078.
Em consulta ao Siconv e à documentação disponibilizada pelo Instituto Social das
Medianeiras da Paz, verificou-se, em relação ao Convênio Siconv nº 834078, que foram
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realizadas duas Cotações Eletrônicas (nº 01/2017 e nº 01/2018) com fins de se adquirir
os equipamentos objetos do referido convênio.
No entanto, constatou-se estar a documentação incompleta e os processos terem sido
formalizados com falhas, conforme detalhado a seguir:
a) Cotação eletrônica nº 01/2017:
- O processo se resume ao Edital da Cotação, ao Termo de Referência e a proposta de
três empresas. Não foram identificadas atas da cotação/homologação, especificações
técnicas, documentação das empresas, nem quaisquer outros documentos.
- O edital da Cotação de Preços traz o item 3.2 preenchido com o nome da empresa
Depósito Geral de Suprimentos Hosp. Ltda (CNPJ nº 06.224.321/0001-56), quando
deveria estar em branco. Esse item se refere ao campo a ser preenchido com o nome da
empresa quando do envio das propostas de preços. Cabe destacar que essa foi a
empresa com a qual foi assinado o único contrato proveniente da Cotação.
- As propostas de preços apresentadas estão ilegíveis, não sendo possível identificar o
seu inteiro teor.
b) Cotação eletrônica nº 01/2018:
- O processo se resume ao Edital, à Ata de análise e homologação das propostas e às
propostas das empresas.
- Não foi identificado o Termo de Referência com os valores dos equipamentos, a
documentação das empresas que participaram do processo, tampouco as
especificações técnicas.
Diante do exposto, apesar de o Instituto Social das Medianeiras da Paz ser pessoa
jurídica de direito privado não estando obrigado a cumprir as regras estabelecidas para
a Administração Pública no que diz respeito às licitações, por se tratar de recursos
públicos federais, deve seguir as normas estabelecidas na Portaria nº 424/2016,
relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de
repasse.
De acordo com o art. 45 da referida portaria, para a aquisição de bens e contratação de
serviços, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão realizar, no mínimo, cotação
prévia de preços no mercado, observados os princípios da impessoalidade, moralidade
e economicidade, o que não restou caracterizado no referido convênio, tendo em vista
o processo não ter sido devidamente formalizado com documentação de suporte
(documentação das empresas, especificações técnicas, etc.) de modo a comprovar que
os equipamentos foram adquiridos de empresas que atendiam às especificações dos
editais.
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4. Pagamento de despesa fora do período de vigência do
Convênio Siconv nº 834078.
Em consulta aos extratos bancários da conta corrente específica do Convênio Siconv nº
834078 (Banco do Brasil, agência nº 600-9, c/c nº 25199-2), verificou-se o pagamento
de despesa no dia 12.09.2018, fora do prazo de vigência do convênio, que se encerrou
no dia 13.07.2018.
A referida despesa se refere ao pagamento da Nota Fiscal nº 27.930 da Instramed
Indústria Médico Hospitalar Ltda (CNPJ nº 90.909.631.0001-10), no valor de R$ 6.250,
cujo objeto foi a aquisição de um Desfibrilador Convencional.
Não obstante, de acordo com jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consignada
no Acórdão 10530/2018 – Primeira Câmara, é possível considerar como falha formal a
execução de despesas fora da vigência do convênio, em situações em que reste
comprovado que os dispêndios contribuíram para o atingimento dos objetivos
pactuados.

5. Ausência de formalização de contrato referente à aquisição de
cinco suportes com recursos do Convênio Siconv nº 868428,
adjudicado à empresa Palas Comercial Ltda (CNPJ nº
10.646.003.0001-50).
Trata-se do Convênio Siconv nº 868428, firmado no dia 27.07.2018, entre o Ministério
da Saúde e o Instituto Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa
Maria), no valor de R$ 200 mil, com prazo de vigência até o dia 16.05.2020, cujo objeto
se refere à aquisição dos seguintes equipamentos hospitalares:
- Dois Carros para Transporte de Material
- Cinco Suportes de Soro
- Um Desfibrilador Convencional
- Um Secadora de Roupas Hospitalar
- Um Monitor Multiparâmetros
- Um Foco Cirúrgico de Solo Móvel
- Um Lavadora de Roupas Hospitalar
- Um Balança Tipo Plataforma
- Dois Centrífugas de Roupa
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- Um Aspirador de Secreções Elétrico Móvel
No mês de novembro de 2018, foi realizada a Cotação Eletrônica nº 05/2018 que
resultou na assinatura de cinco contratos:
a) Contrato nº 14/2018: firmado com a empresa Medical Mercantil de Aparelhagem
Médica Ltda(CNPJ nº 10.779.833/0001-56), no valor de R$ 9.809, cujo objeto foi a
aquisição de dois Carros para Transporte de Material, um Aspirador de Secreções
Elétrico Móvel e uma Balança Tipo Plataforma.
b) Contrato nº 15/2018: firmado com a empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda (CNPJ
nº 11.405.384/0001-49), no valor de R$ 6.235,50, cujo objeto foi a aquisição de um
Monitor Multiparâmetros. Ressalta-se que no referido contrato consta o CNPJ da
empresaNazir Felix Neto – ME (CNPJ nº 13.200.879/0001-67).
c) Contrato nº 16/2018: firmado com a empresa Erika Pizani-ME (CNPJ nº
25.232.234/0001), no valor de R$ 84.800, cujo objeto foi a aquisição de uma Secadora
de Roupas Hospitalar, duas Centrífugas de Roupa e uma Lavadora de Roupas Hospitalar.
d) Contrato nº 17/2018: firmado com a empresa Nazir Felix Neto– ME(CNPJ nº
13.200.879/0001-67), no valor de R$ 12.900, cujo objeto foi a aquisição de um Foco
Cirúrgico de Solo Móvel.
e) Contrato nº 18/2018: firmado com a empresaIstramed Indústria MédicoHospitalar
Ltda (CNPJ nº 90.909.631/0001-10), no valor de R$ 7 mil, cujo objeto foi a aquisição de
um Desfibrilador Convencional.
Não foi disponibilizado, nem identificado no Siconv, o contrato referente à aquisição de
cinco Suportes de Soro. Não obstante, de acordo com a Ata da Reunião de Análise e
Homologação das Propostas, o referido objeto foi adjudicado à empresa Palas Comercial
Ltda (CNPJ nº 10.646.003.0001-50).
Apesar disso, em virtude da não formalização do respectivo contrato, não há garantia
que os cinco suportes de soro serão efetivamente adquiridos.

6. Inobservância de exigências formais acerca do Convênio
Siconv nº 821953.
Trata-se do Convênio Siconv nº 821953, firmado no dia 07.12.2015, entre o Ministério
da Saúde e o Instituto Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa
Maria), no valor de R$ 100 mil, com vigência até o dia 27.06.2017, cujo objeto se refere
à aquisição dos seguintes equipamentos hospitalares:
- Um Monitor Multiparâmetros
- Um Desfibrilador Convencional
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- Um Aparelho de Anestesia com Monitor
No dia 26.08.2016, foi realizado o Pregão Eletrônico nº 01/2016 que resultou na
assinatura de três contratos:
a) Contrato nº 01/2016: firmado com a empresa Alfa Med Sistemas Medicos Ltda (CNPJ
nº 11.405.384/0001-49), no valor de R$ 8.070, cujo objeto foi a aquisição de um Monitor
Multiparâmetros.
b) Contrato nº 02/2016: firmado com a empresa Safe Suporte a Vida e Com. Int. Ltda
(CNPJ nº 08.675.394/0001-90), no valor de R$ 69 mil, cujo objeto foi a aquisição de um
Aparelho de Anestesia com Monitor.
c) Contrato nº 03/2016: firmado com a empresa Produtos para a Saúde Ltda (CNPJ nº
21.262.327/0001-01), no valor de R$ 6.990, cujo objeto foi a aquisição de um
Desfibrilador Convencional.
No dia 28.06.2016, foi creditada ordem bancária no valor de R$ 100 mil na conta
corrente específica do convênio (Banco do Brasil, agência nº 600-9, c/c nº 24899-1) e no
mesmo dia transferido o valor para a conta de aplicação financeira. Posteriormente, no
dia 04.07.2016, o valor foi transferido para a conta de poupança.
Os bens foram adquiridos conforme especificado no plano de trabalho e por valores
inferiores aos previstos no Plano de Aplicação detalhado no Siconv, tendo ocorrido, no
dia 28.08.2017, devolução de recursos na ordem de R$ 20.119,86.
Da visita de fiscalização realizada no Hospital e Maternidade Santa Maria, localizado no
município de Araripina/PE, nos dias 06 e 08.08.2019, verificou-se a existência dos
referidos equipamentos, localizados em setores do hospital com atendimento pelo SUS,
inclusive tombados com o número do respectivo convênio.
No Siconv consta que a referida Prestação de Contas foi concluída, tendo sido aprovada
com impropriedades. Conforme Parecer Técnico nº 43/2018, tais impropriedades
ocorreram por inobservância de exigências formais, que não comprometeram o objetivo
pretendido pela administração, pois não restou configurada malversação na aplicação
dos recursos públicos, nem tampouco prejuízo ao Erário.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.

13

CONCLUSÃO
O Instituto Social das Medianeiras da Paz utilizou os recursos federais provenientes dos
Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 para a aquisição de equipamentos
hospitalares, conforme detalhado nos respectivos planos de trabalho. Não houve
liberação de recursos do Convênio Siconv nº 868428.
Com base nos resultados alcançados resultante das análises efetuadas, foi possível
concluir que:
a) A transferência de recursos federais ao Instituto Medianeiras foi precedida de
planejamento adequado?
Os recursos financeiros dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 foram transferidos
para conta corrente específica, tendo sido devidamente aplicados. No entanto,
constatou-se atraso na liberação dos recursos por parte do Governo Federal. Destacase a existência de plano de trabalho e de plano de aplicação detalhados com todos os
equipamentos a serem adquiridos.
b) Os processos de aquisição com recursos dos convênios foram regulares?
Os processos de aquisição dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 868428 foram regulares.
No entanto, o processo de aquisição do Convênio Siconv nº 834078 não foi formalizado
devidamente, não apresentando a integralidade da documentação, a exemplo da
ausência das propostas das empresas, do edital da cotação, dentre outros documentos.
c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no
mercado?
Os equipamentos dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 foram adquiridos com
valores inferiores aos previstos no plano de aplicação detalhado, gerando devolução de
recursos.
d) Os pagamentos com recursos do convênio foram regulares e ocorreram dentro dos
prazos de vigência das avenças?
Os pagamentos foram realizados de acordo com o plano de aplicação detalhado. Foram
apresentadas as respectivas notas fiscais e debitado os respectivos valores. No entanto,
constatou-se o pagamento de despesa fora do prazo de vigência do Convênio Siconv nº
834078, no valor de R$ 6.250.
e) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos?
Todos os equipamentos previstos nos planos de aplicação detalhados foram adquiridos
e estão sendo utilizados em setores do hospital que atendem pacientes do SUS, com
exceção dos cinco suportes de soro que deveriam ser adquiridos com recursos do
Convênio Siconv nº 868428.
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f) Os equipamentos adquiridos com recursos dos convênios firmados com o Instituto
Social das Medianeiras da Paz foram destinados aos setores do hospital com
atendimento pelo SUS?
Durante a visita de fiscalização, constatou-se que os equipamentos adquiridos por meio
dos Convênios Siconv nº 821953 e nº 834078 foram destinados a setores do hospital
que realizam atendimento pelo SUS.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 01
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da
Paz apresentou a seguinte manifestação:
“Analisamos os convênios no SICONV – Plataforma Brasil e para os 2 convênios foram
atualizados os cronogramas de reembolso pelo concedente e convênio 868428 estão
atrasadas as parcelas e não foram corrigidas pelo concedente. Considerando que o
processo de execução deve ser realizado e aprovado pelo concedente antes do repasse,
estamos aguardando o ACEITO no processo e devido desembolso pelo concedente.”
Análise da equipe de auditoria
O Instituto confirma o atraso por parte do Governo Federal na liberação dos recursos
do Convênio nº 868428.
Achado n° 02
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da
Paz apresentou a seguinte manifestação:
“Na data de 28/08/2017 finalizada a Cotação Prévia por Registro 01/2017, a empresa
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA ganhou em todos os itens com
o menor valor. Porém na data da entrega dos equipamentos a mesma só entregou as
poltronas e a mesa cirúrgica, faltando os demais itens.
Solicitamos, na ocasião, que fosse entregue o restante o mais rápido possível, pois o
convênio estava próximo do término da vigência. Porém, eles não cumpriram com a
palavra e naquele momento encerramos os contatos desistindo do pedido colocado.
Infelizmente não formalizamos o processo com documentos, os contatos foram todos
por telefone. Não nos atentamos em elaborar um termo aditivo ao contrato inicialmente
assinado com a empresa encerrando o mesmo com menor valor.
Por isso, fomos obrigados a realizar nova cotação prévia, com os vencedores abaixo (...)”
Análise da equipe de auditoria
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O Instituto apresentou justificativas para o fato de não ter sido adquiridos todos os
equipamentos com a empresa DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA
e informou que, por desconhecimento, não elaborou Termo Aditivo alterando o valor
do contrato, tampouco registrou o ocorrido por meio de documentos.
Achado n° 03
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da
Paz apresentou a seguinte manifestação:
a) Em relação à ausência de documentos relativos à Cotação 001/2017:
"Infelizmente, também por problemas de contratação de uma pessoa que se disse
qualificada a utilizar o SICONV e entender das leis, até nosso acompanhamento
dependia das orientações desta pessoa, acreditamos, naquele momento que tudo
estava certo.
Caso seja possível poderemos inserir tais documentos no sistema."
b) Em relação ao edital da Cotação 001/2017:
"Todos os itens desta cotação 001/2017 foram vencidos pela mesma empresa, por isso
inserimos o nome da mesma em todos os itens. Não entendemos a colocação de que
este campo deveria estar em branco, sendo que na ocasião tínhamos o vencedor.”
c) Em relação às propostas de preços estarem ilegíveis:
"Iremos providenciar nova cópia das originais e aguardar a abertura do sistema para
inseri-las novamente”e que irá procurar as originais."
d) Em relação à ausência de documentos relativos à Cotação 001/2018:
"Não foram incluídos os arquivos: Edital, Tempo de Referência, documentação das
empresas dos vencedores, temos os originais e tão logo seja possível poderemos anexar
no SICONV. Aguardaremos a abertura do sistema para inclui-los.”
Análise da equipe de auditoria
a) Em relação à ausência de documentos relativos à Cotação 001/2017:
O Instituto reconhece a falha apontada e diz que contratou uma pessoa que se dizia
qualificada para operar o Siconv, mas que não lhe passou as informações necessárias.
Compromete-se a inserir a documentação no sistema.
b) Em relação ao edital da Cotação 001/2017:
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O edital da Cotação de Preços deveria estar em branco para as empresas poderem
preencher as propostas com as suas informações, e não já estar preenchido com o nome
de alguma empresa.
Ressalta-se que o edital é previamente analisado por várias empresas e aquelas que
estariam interessadas em participar da Cotação Eletrônica deveriam apresentar suas
propostas preenchendo os anexos com suas informações.
Logo, não é possível o edital estar preenchido com o nome de alguma empresa, de
modo que sejam preservados os princípio da impessoalidade e da isonomia na condução
do processo de aquisição de equipamentos.
c) Em relação às propostas de preços estarem ilegíveis:
O Instituto reconhece a inegibilidade dos documentos e se compromete a procurar os
originais e inseri-los no sistema tão logo seja possível.
d) Em relação à ausência de documentos relativos à Cotação 001/2018:
O Instituto reconhece a falha apontada e se compromete a inserir os documentos no
Siconv tão logo seja possível.
Achado n° 04
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da
Paz apresentou a seguinte manifestação:
“Na época a pessoa que executava o convénio no SICONV, não informou que o
pagamento não poderia ser realizado. Ressaltou que se o documento de liquidação
tivesse sido emitido dentro da vigência o sistema não impediria o pagamento. Este erro
não foi intencional e nos comprometemos a não repeti-lo.”
Análise da equipe de auditoria
O Instituto reconhece que, por desconhecimento da legislação, realizou pagamento de
despesa fora do prazo de vigência do convênio e se compromete em não mais repetir
tal impropriedade.
Achado n° 05
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da
Paz apresentou a seguinte manifestação:
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“O Processo de Cotação Prévia Eletrônica 005/2018 está aguardando o ACEITE do
concedente. Ainda não sabemos se todos os vencedores do processo serão aprovados
pelo concedente. Por isso não inserimos os contratos.
Com relação ao item SUPORTE DO SORO, tendo a vencedora a empresa PALAS
COMERCIAL LTDA. Estamos aguardando a liberação do sistema para incluir o contrato
com a mesma que já foi assinado e está conosco.
Todos os contratos já estão assinados e tão logo possível inseriremos no SICONV.”
Análise da equipe de auditoria
O Instituto informou que foi realizada a Cotação Prévia Eletrônica 005/2018 e que já
está de posse de todos os contratos, inclusive o da empresa PALAS COMERCIAL,
vencedora do item “suporte do soro” e que tão logo seja possível, irá inserir no Siconv
toda a documentação.
Achado n° 06
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício nº 092/2019, de 12.10.2019, o Instituto Social das Medianeiras da
Paz apresentou a seguinte manifestação:
“Destacamos que realmente as improbidades (ressalvas) mencionadas no relatório final
de prestação de contas do referido convénio, foram involuntárias e não geraram danos
ao erário público.
Informamos que já estamos qualificando e capacitando nossa equipe administrativa
com relação à legislação de TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO e também tecnicamente na
PLATAFORMA BRASIL / SICONV, para que estes problemas não ocorram novamente,
pois nossa intenção é de realizar os convênios assinados de forma mais profissional
possível.”
Análise da equipe de auditoria
O Instituto confirma que a Prestação de Contas foi aprovada com ressalva e que está
qualificando e capacitando equipe administrativa para evitar a ocorrência de novos
problemas na gestão de seus convênios.
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Missão
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prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
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INTRODUÇÃO
A presente ação de controle se refere a trabalhos de fiscalização da aplicação de
recursos da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica
(Assistência Farmacêutica), o escopo dos trabalhos foi uma análise transversal (incluindo
os recursos da Farmácia Básica; Média e Alta Complexidade; e Atenção Básica), dos
dispêndios para a aquisição de medicamentos, quanto da regularidade dos processos de
aquisição.
O resultado desse trabalho objetiva responder as seguintes questões de auditoria:
a) O processo de aquisição de medicamentos foi regular?
b) Os quantitativos dos bens/serviços contratados foram bem fundamentados?
c) Os preços contratados são compatíveis com os valores de mercado/tabelas oficiais?
d) O município adquiriu medicamentos vencidos ou com prazo de validade inferior a seis
meses?
Para tanto, foram realizadas diversas ações no intuito de realizar os trabalhos, quais
sejam: levantamento de dados e informações junto a Prefeitura de Araripina/PE, bem
como à Secretaria Municipal de Saúde; entrevista com o Secretária de Saúde; análise
dos processos licitatórios, quais sejam, Pregão Presencial 006/2017 e 004/2018, assim
como, dos respectivos processos de pagamento e cotejamentos dos preços contratados
e pagos com os de mercado.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Superfaturamento de R$ 215.174,35, na amostra avaliada, nas
aquisições de medicamentos por meio do Pregão presencial nº
004/2018.
Foram identificados, por amostragem, medicamentos adquiridos com preços acima dos
de mercado nas compras oriundas do Pregão Presencial 004/2018, pelo município de
Araripina/PE. A análise consistiu na comparação dos valores das aquisições constantes
nas notas fiscais com a mediana dos preços de 2018 do “Painel de Preços do Ministério
da Economia” (a maior mediana entre as aquisições de Pernambuco/Piauí/Ceará ou do
Brasil inteiro).
Segue detalhamento da situação verificada, onde serão mostradas as informações dos
gastos ocorridos em 2018 e 2019:
Tabela 1 - Superfaturamento na aquisição de medicamentos com recursos federais da
Farmácia Básica e do Bloco da Atenção Básica.
Preço
Unitári
o – R$

Preço de
Mercado
(unitário) –
R$

Preço Total
– R$

Valor de
Mercado
(total) – R$

2.934

11,03

6,57

32.362,02

19.276,38

13.085,64

67,88

680

23,35

11,55

15.878,00

7.854,00

8.024

102

Dipirona sódica 500
mg/ml frasco 10ml

9.864

1,46

0,79

14.401,44

7.792,56

6.608,88

84,81

Paracetamol 200mg/ml
frasco com 15ml

13.353

1,27

0,85

16.958,31

11.350,05

5.608,26

49,41

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

800

30,7

14

24.560

11.200

13.360

119,30

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

2.900

1

0,78

2.900

2.262

638

28,20

Clonazepam 2,5 mg/ml
frasco 20ml

1.000

4,02

2,80

4.020,00

2.800,00

1.220,00

43,57

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

6.810

4,86

3,09

33.096,6

21.042,90

12.053,7

57,28

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

6.200

7,9

6,35

48.980

39.370

9.610

24,40

Metronidazol 100mg/g
geléia vaginal bisnaga

1.328

7,1

5,78

9.428,8

7.675,84

1.752,96

23

Medicamento

Cefalexina 250mg/5ml
pó para súspensão oral
frasco 60ml
Carbamazepina
2%
frasco 100ml

Qtde.
adquirida

Prejuízo -R$

% de
sobrepre
ço
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Qtde.
adquirida

Medicamento

Preço
Unitári
o – R$

Preço de
Mercado
(unitário) –
R$

Preço Total
– R$

Valor de
Mercado
(total) – R$

Prejuízo -R$

% de
sobrepre
ço

50g com no míúnimo 01
aplicador
Ibuprofeno
50mg/ml
súspensão oral frasco
30ml

8.822

2,3

1,29

20.290,60

11.380,38

8.910,22

78,29

Colagenase+Clorafenicol
pomada bisnaga 30g

530

19,4

11,39

10.282

6.036,7

4.245,3

70,32

180.000

0,11

0,07

19.800

12.600

7.200

57,14

41.800

0,22

0,13

9.196

5.434,00

3.762,00

69,23

Albendazol 400mg/10ml
frasco 10ml

900

2,17

1,3

1.953

1.170

783

66,92

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

5.261

2,18

1,03

11.468,98

5.418,83

6.050,15

111

Súlfato
Salbútamol
2mg/5ml xarope frasco
100ml

4.000

2,05

1,32

8.200

5.280

2.920,00

55,30

Levomepromazina
100mg comprimido

18.000

1,53

0,71

27.540

12.780

14.760,00

115,49

23.000

0,62

0,48

14.260

11.040

3.220

29,16

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

2.390

1,95

1,69

4.660,5

4.039,1

621,4

15,38

Cloridrato
de
clorpromazina 40mg/ml
frasco 20ml

150

8,7

5,03

1.305,00

754,50

550,5

72,96

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

2.511

11,03

6,57

27.696,33

16.497,27

11.199,06

67,88

Benzilpenicilina
benzatina 1.200.000 ui
Pó
p/ suspensão injetável

1.600

18,15

9,40

29.040,00

15.040,00

14.000,00

93,08

Losartana
Potaússica
50mg comprimido

469.980

0,06

0,04

28.198,80

18.799,20

9.399,60

50

Dexametasona
0,1%
creme bisnaga 15g

1.500

1,78

1,10

2.670,00

1.650,00

1.020,00

61,8

Cloridrato de biperideno
2 mg comprimido

20.200

0,34

0,18

6.868

3.636

3.232

88,88

Fenobarbital 40mg/ml
solúção oral frasco 20ml

25.492

5,1

3,46

130.009,20

88202,32

41.806,88

47,39

Omeprazol
caúpsúla

105.920

0,17

0,08

18.006,40

41.806,88

9.532,80

112,5

Cloridrato
metformina
comprimido

de
mg

850

Haloperidol
comprimido

Cefalexina
caúpsúla

5mg

500

mg

20mg

TOTAL

215.174,35

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

Parte 2 – Gestor Local
2. Presença de medicamentos com prazo expirado na Central de
Distribuição de Medicamentos (CAF), com prejuízo identificado
de R$ 7.112, e nas unidades básicas de saúde.
Entre os dias os 07 e 08.08.2019, a partir de fiscalização in loco na Central de Distribuição
de Medicamentos (CAF) e em quatro unidades básicas de saúde de Araripina/PE, foram
encontrados medicamentos com prazo de validade vencidos.
Seguem exemplos e registros fotográficos:
- CAF: 2.800 unidades de Paracetamol 200mg/ml (V 05/19 - Lote 8532A); quatro caixas
de Alendromato de Sódio 70 mg (V 07/19 - Lote 6232144); oito caixas de Fumarato de
Tenafovir Desoproxila (lote 15010256L); Sulafato de Atazanavir, sendo onze caixas (9/17
- Lote 5J83488A) e duas caixas (V 01/2017 lote 5B825773A); e setenta envelopes de
Menbedazol 100mg/comp (V 05/19 - Lote 170485).
Figura 1 - Caixa com 2.800 unidades de Paracetamol vencidas.

Fonte: Registro fotográfico na CAF realizada em 08.08.2019.

Cabe destacar que foi disponibilizado um documento sem nome e data, originário do
CAF e rubricado pela farmacêutica onde informa que o total de unidades do Paracetamol
200mg/ml (V 05/19 - Lote 8532A) vencidas é de 5.600 unidades. Dessa forma, verificase um prejuízo de R$ 7.112, tendo em vista que o valor pago por cada unidade é de R$
1,27 (conforme nota fiscal).
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- UBS Nascente: uma caixa contendo 36 unidades Cefalexina 250 mg/5ml, 100 ml (V
05/19 – Lote 107110C) se encontrava na área de descarte.
Figura 2 - Caixa com 36 unidades de Cefalexina vencidas.

Fonte: Registro fotográfico na UBS Nascente realizada em 07.08.2019.

- UBS Gergelim: quarenta pacotes de Sulfametoxazol 400mg+ 80 mg (V 06/19 - Lote
17F84Y) e 74 bisnagas de Sulfato de neomicina (V 06/19 - Lote 170545) se encontravam
na área de descarte.
- USB Vila Vila Santa Maria: treze caixas de Alendronato de Sódio (V07/2019 Lote
6232144) se encontravam na farmácia básica da unidade.

3. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e
seus quantitativos a serem contratados nos processos de
compras.
Em análise aos processos de compras, Pregão Presencial 006/2017 e Pregão Presencial
004/2018, verificou-se que não houve uma adequada justificativa, por parte dos setores
requisitantes ou de unidades técnicas competentes, para os itens e/ou para os
quantitativos licitados. A necessidade da adequada justificativa das contratações
advém, dentre outros, do princípio da motivação, de acordo com o qual é indispensável
a indicação dos pressupostos que determinam a decisão do gestor governamental.
Inclusive, a ausência de planejamento nos ajustes torna-se evidente quando
comparados os valores contratados decorrentes dos citados pregões, pois percebe-se
uma majoração de 429%, em valores contratados de um exercício para o outro (Pregão
Presencial 006/2017 pactuou R$ 787.874,44, e o Pregão Presencial 004/2018, R$
4.168.400).
Cabe ressaltar que, no caso da licitação na modalidade de pregão, a obrigatoriedade de
se justificar a necessidade da contratação e o seu objeto está expressamente prevista
10

no art. 3º, incisos I e III, da Lei nº 10.520/2002. O objetivo, portanto, é que sejam
eliminadas alternativas antieconômicas sob o aspecto técnico ou social e priorizadas as
contratações que melhor se mostrarem oportunas e convenientes. A avaliação
equivocada dos itens e quantitativos a serem licitados pode ensejar gastos
desnecessários de recursos escassos, com maior risco de prejuízo à Administração.
Ademais, vale ressaltar que o art. 15, §7º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, dispõe que, nas
licitações, as unidades e as quantidades a serem adquiridas devem ser definidas em
função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que
possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação.

4. Não realização de pregão eletrônico na aquisição de
medicamentos com recursos federais.
A partir da análise das informações prestadas pela Secretaria de Saúde do município de
Araripina/PE, foi identificado que a Prefeitura, ao utilizar os procedimentos de licitação,
não realiza para aquisição de medicamentos o meio do pregão eletrônico, tendo sido
evidenciada a realização de pregão na modalidade presencial.
Esclareça-se que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450/2005 e com
o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União, nas licitações realizadas
no âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e serviços
comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só poderá
ser preterida quando comprovada e justificada a inviabilidade.
Nesse contexto, cabe destacar que o município de Araripina/PE procedeu contratações
nos dois processos licitatórios analisados, quais sejam, Pregão Presencial 006/2017 e
Pregão Presencial 004/2018, no montante de R$ 4.956.274,44, o que demonstra a
relevância da necessidade da realização do pregão eletrônico pela referida Prefeitura.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.

12

CONCLUSÃO
Com base nos exames realizados, estritamente no âmbito do escopo da avaliação, foram
encontradas situações que demandam providências de regularização, a partir das
seguintes conclusões, em resposta às questões de auditoria:
a) O processo de aquisição de medicamentos foi regular?
Não. Não houve a realização de pregão eletrônico na aquisição de medicamentos com
recursos federais, além dos quantitativos contratados não estarem bem
fundamentados, de acordo com a amostra avaliada.
b) Os quantitativos dos bens/serviços contratados foram bem fundamentados?
Não. A Prefeitura Municipal de Araripina não realizou estudos para determinar os itens
e quantidades dos medicamentos a serem adquiridos nos processos de licitações
realizados.
c) Os preços contratados são compatíveis com os valores de mercado/tabelas oficiais?
Não. Os preços contratados na aquisição de medicamentos não estão compatíveis com
os praticados no mercado.
d) O município adquiriu medicamentos vencidos ou com prazo de validade inferior a seis
meses?
Não foram observadas aquisição de medicamentos vencidos ou com prazo de validade
inferior a seis meses na análise realizada. A amostra averiguou as notas fiscais referentes
aos processos de pagamento ocorridos em 2018 e 2019, em função do Processo
licitatório nº 004/2018 – Pregão Presencial nº 004/201.
Diante de todo o exposto, vê-se que os objetivos do programa não vêm sendo
alcançados de forma satisfatória, impactando diretamente o atendimento da
população.

13

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado nº 1
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“1. Superfaturamento de R$ 215.174,35, na amostra avaliada nas aquisições de
medicamentos por meio de Pregão Presencial nº 04/2018.
Dá análise do apontado no tópico 1 onde informa-se haver superfaturamento no
montante de R$ 215.174,35 nas aquisições de medicamentos Pregão Presencial nº
004/2018, importante salientar a existência de pesquisa de mercado prévio ao referido
processo, tendo sido feita a devida cotação dos itens demandados pela Secretaria de
Saúde em empresas de abrangência regional.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em que pese a manifestação do gestor em informar que efetuou a devida cotação dos
itens demandados no processo licitatório, quando a equipe da CGU procedeu a consulta
da mediana dos preços de 2018 no “Painel de Preços do Ministério da Economia” (a
maior mediana entre as aquisições de Pernambuco/Piauí/Ceará ou do Brasil inteiro),
observou-se que os valores contratados e cotados estavam acima do valor de mercado,
o que gerou um ato antieconômico.
Achado nº 2
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“2. Presença de medicamentos com prazo de validade expirado na Central de
Abastecimento de Medicamentos (CAF), com prejuízo identificado de R$ 7.112,00, e
nas Unidades Básicas de Saúde.
Quanto ao apontado em Relatório acerca de medicamentos encontrados com prazo de
validade expirado, no intuito de corrigir distorções desse tipo a gestão fez alteração na
equipe responsável pela assistência farmacêutica (anexo 01 a 04) e implantou o sistema
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HORUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica o qual irá otimizar a
distribuição e controle evitando dessa forma possíveis desperdícios melhorando a
gestão do controle de medicação.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em sua manifestação o Gestor corrobora o entendimento firmado pela equipe, inclusive
efetuando alteração de equipe responsável pela gestão farmacêutica e introduzindo o
sistema HORUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica.
Achado nº 3
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“3. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e seus quantitativos a
serem contratados nos processos de compras.
É citado nesse tópico a falta de planejamento quando da comparação entre o que fora
contratado em 2017 (R$ 787.874,44), e o contratado em 2018 (R$ 4.169.545,00). A
situação justifica-se pelo fato de em 2017 a demanda de medicamentos ser menor haja
vista a quantidade de Unidades de Saúde em funcionamento em torno de 7, passando
o município a contar com cerca de 21 Unidades no ano de 2018, (anexo 05) o que
ampliou a demanda pela requisição de medicamentos, informando ainda que não foi
utilizado a totalidade do valor licitado.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
A constatação trata da ausência de fundamentos para se determinar os itens e/ou
quantitativos licitados, que não foram disponibilizados para justificar as contratações. O
comparativo serviu para demonstrar a discrepância entre as contratações realizadas em
2017 e 2018. O aumento da demanda de medicamentos entre 2017 e 2018, devido ao
incremento de 21 unidade de saúde da família, respalda o aumento do valor contratado,
porém não justifica a ausência de estudos e de planejamento para as quantidades
adquiridas que devem ser definidas em função do consumo e utilização prováveis, cuja
estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas
de estimação que não foram demonstradas.
Achado nº 4
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 236/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
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“4. Não realização de Pregão Eletrônico na aquisição de medicamentos com recursos
Federais.
Considerando que o Pregão Eletrônico demanda necessidade da utilização de uma
plataforma de uso e acesso específico via internet. A utilização dessa plataforma de uso
e acesso específica necessita de treinamento próprio, e, literalmente direcionado, a
depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede lógica completa e eficiente
bem como maquinário da mesma forma.
A prefeitura não possui servidor capacitado para utilização da plataforma, bem como
acesso à respectiva plataforma. A rede lógica da Prefeitura Municipal de Araripina/PE,
bem como seu maquinário não suporta a utilização da conexão para o Pregão eletrônico
por inconsistente e inconstante a conexão via internet utilizada, bem como o
desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o
procedimento.
Informamos, ainda, que será ministrado um curso de pregão eletrônico no Município de
Araripina, pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, no Município de
Araripina, com data a ser definida pela própria Escola. Conforme Decreto Federal 10.024
de 20 de setembro de 2019, o Município de Araripina/PE, elaborou o decreto 054 de 20
de setembro de 2019, que institui o Pregão Eletrônico no Âmbito do Município de
Araripina/PE, além disso o Município já cadastrou os Pregoeiros e Equipe de apoio junto
ao Ministério da Economia para acesso ao ambiente de produtividade de Pregão
Eletrônico. Todos os documentos que compõem essa informação seguem anexos.
(anexo 06 e 07).” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em que pese a manifestação do gestor em afirmar que não existe pessoal qualificado
para prestar serviços, que não há suporte de rede lógica, além da ausência de
maquinários, para realizar os pregões na modalidade eletrônica, conclui-se que tais
argumentos não são suficientes para o município deixar de contratar por meio dessa
modalidade. O tempo decorrido entre os marcos legais e a situação encontrada pela
fiscalização da CGU já seria suficiente para o suposto ajuste citado na manifestação, no
intuito de implantar a referida modalidade de pregão eletrônico.
A lei que trata do Pregão Eletrônico data de 2002, e foi regulamentada em 2005, ou seja,
a modalidade do tipo pregão eletrônico deveria ser regra. Quanto ao suporte de rede
lógica, o município de Araripina dispõe de mais de cinco diferentes tipos de provedores
de internet, inclusive alguns que trabalham com fibra ótica. Em relação ao maquinário
apropriado, qualquer computador de custo médio é capaz de ter a plataforma do pregão
presencial instalada em seus drives.
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INTRODUÇÃO
O presente relatório divulga os resultados da avaliação do Programa Nacional de
Transporte Escolar (PNATE) executado pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE com
recursos financeiros liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). Os exames realizados contemplaram o período de janeiro de 2017 a maio de
2019.
Este trabalho faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos
(FEF), cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de
gestores estaduais, distritais e municipais.
Ademais, o objetivo específico para a avaliação do PNATE no município de Araripina/PE
envolveu responder às seguintes questões:
1. As contratações no âmbito do PNATE foram regulares?
2. Os pagamentos efetuados estão de acordo com os preços contratados?
3. A prestação do serviço de transporte escolar está sendo feita de acordo com o
contratado?
4. As despesas com as referidas contratações definidas na amostra são elegíveis frente
aos objetivos do programa?
5. Existem efetivos mecanismos de controle dos serviços prestados pelas empresas
contratadas?
6. As despesas realizadas em favor da empresa contratada foram efetivamente
comprovadas?
A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização
de fiscalização in loco, de entrevistas, de análise documental e de análises extraídos de
sistemas informatizados.
Houve restrição aos trabalhos da CGU por não apresentação de documentação e/ou
justificativa atinentes ao Pregão Presencial nº 001/2018.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor
federal.

Parte 2 – Gestor Local
1. Irregular subcontratação total do Contrato nº 001/2014
referente à serviços de locação de veículos para a realização do
transporte escolar de alunos matriculados no município de
Araripina/PE, no decorrer do exercício de 2017, em
descumprimento ao art. 72 da Lei nº 8.666/1993. Falta de
apresentação de elementos suficientes e inequívocos que
comprovem os gastos da subcontratação de serviços de
transporte escolar, de forma a justificar, ainda que parcialmente,
o montante recebido pela contratada, de R$ 2.196.015,61,
referente ao exercício de 2017.
A Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE, por meio da Concorrência nº
001/2014, celebrou o Contrato nº 001/2014, de 09.04.2014, com a empresa GA –
Transportes Ltda EPP (CNPJ nº 17.533.674/0001-54), com vistas à prestação de serviços
de transporte escolar de estudantes no município, no valor anual estimado de R$
4.912.632,76.
Cumpre frisar que foram formalizados sete termos aditivos ao contrato, alterando valor
e vigência do ajuste, de forma que o primeiro alterou o valor global para R$
5.326.315,36, que o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto realizaram sucessivas
alterações de prazo culminando com a vigência final de 31.12.2017, e que o sétimo
promoveu, em 11.04.2017, a supressão de rotas e alteração do valor global para R$
3.490.092,85.
Em análise ao itens 02.01.01 e 02.01.02 do edital do certame, restou claro a
determinação de que os serviços de transporte deveriam ser executados pelo licitante
vencedor, utilizando-se de veículos automotores (van, micro ônibus e ônibus), com
custos de combustível e condutor por conta da contratada, bem como das despesas
incidentes sobre o objeto licitado, a exemplo de, impostos, taxas seguro obrigatório e
danos patrimoniais e civis, manutenções, remunerações, salários, comissões, encargos
sociais e quaisquer outros custos incidentes.
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Com vistas a avaliar a prestação de serviços da contratada, no exercício de 2017, esta
Controladoria requereu, inicialmente, a relação dos veículos terceirizados utilizados
naquele ano, com identificação do tipo, placa, marca, modelo, ano de fabricação, rotas
realizadas, nome do motorista, bem com a apresentação dos certificados de registro e
licenciamento dos veículos.
O fato é que confrontando as placas dos veículos e os respectivos certificados de registro
e licenciamento, com os dados de veículos contidos no Registro Nacional de Veículos
Automotores (RENAVAM) em nome da empresa GA Transportes Ltda – EPP (CNPJ
17.533.674/0001-54), obtidos por meio de sistema corporativo da CGU, verificou-se que
nenhum dos veículos utilizados no transporte escolar, no exercício de 2017, foram e/ou
são de propriedade da contratada.
Ademais, cotejando os dados dos motoristas responsáveis pelas rotas escolares
realizadas naquele exercício, com os dados dos empregados da contratada declarados
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), referente ao período de 2013 a 2018,
identificados mediante sistema corporativo da CGU, constatou-se que nenhum deles
constam como funcionários da empresa.
Diante dos fatos expostos, que evidenciam a subcontratação integral dos serviços de
transporte escolar em 2017, solicitou-se ao gestor municipal que apresentasse os
eventuais contratos firmados pela contratada com os efetivos proprietários dos veículos
utilizados nas rotas escolares, bem como os comprovantes de pagamentos realizados
aos subcontratados em questão.
Requereu-se ainda a apresentação dos eventuais contratos firmados em 2017 entre os
motoristas dos veículos das rotas escolares e a empresa contratada, ou mesmo, os
celebrados com os proprietários dos veículos.
Em resposta, a atual administração municipal limitou-se a informar que a contratada
não repassou, durante o ano de 2017, qualquer informação sobre as eventuais
subcontratações e respectivos pagamentos realizados aos proprietários dos veículos,
conforme texto transcrito a seguir:
Eventuais subcontratações realizadas por esta empresa, e os eventuais
contratos firmados entre a G.A Transportes e os proprietários dos veículos
(subcontratados), eram de responsabilidade apenas da empresa, que não
repassou durante todo o ano de 2017, para esta Secretaria de Educação,
qualquer informação sobre estes eventuais contratos, nem qualquer
comprovante de pagamento destes.

No que tange ao vínculo dos motoristas, o gestor informou não saber se os pagamentos
e os contratos dos motoristas foram efetivamente pagos pela empresa ou não,
mediante a seguinte resposta:
A esta Secretaria de Educação, cabia apenas, a fiscalização, chefiado pelo
Setor de Transporte Escolar desta, sempre que possível solicitava
informações que entendia necessário, e o pagamento dos serviços que foram
executados, quanto ao transporte escolar.
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Cabe salientar que estes pagamentos eram feitos diretamente para a G.A.
Transportes, não sabendo responder esta Secretaria, sobre se os pagamentos
e os contratos dos motoristas foram efetivamente pagos pela empresa ou
não!

Sendo assim, na falta de documentação que atestasse a execução dos serviços de
transporte escolar por parte diretamente da contratada, restou evidenciada a integral
subcontratação do objeto contratado, em afronta ao disposto ao art. 72 da Lei nº
8.666/1993. No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas da União
(Acórdão nº 2.189/2011 – Plenário) ao dispor que é ilegal e inconstitucional a
subcontratação total, por contrariar os princípios constitucionais da moralidade e da
eficiência, dentre outros.
Observa-se que, mesmo havendo licitação, como no caso em questão, a subcontratação
total possibilitou que terceiros, que não participaram do certame, por conseguinte,
alheios ao contrato administrativo, efetivamente prestassem os serviços do transporte
escolar, burlando o princípio da licitação (art. 37, XXI, da Constituição Federal).
Acrescente-se que tanto os motoristas como os proprietários dos veículos utilizados nas
rotas escolares em 2017, detinham domicílio, em sua maioria, na sede do município,
bem como em cidades localizadas nos arredores de Araripina/PE.
Por fim, restou solicitada a disponibilização de documentação probatória dos gastos de
manutenção preventiva e corretiva incorridos pela contratada em relação aos veículos
utilizados no transporte escolar no exercício sob exame, a exemplo, de bateria, pneus,
peças, acessórios, lavagem, óleo e lubrificantes, conforme previsão das planilhas de
custos e formação de preços das rotas contratadas junto à municipalidade de
Araripina/PE.
Em resposta, a atual gestão municipal apenas informou que a contratada, ainda que
requisitada, deixou de repassar documentação comprovando a realização das
manutenções previstas, segundo relato a seguir:
Ilustre Autoridade, conforme bem prevê o citado inciso VI, da Cláusula
Décima Segunda do Contrato nº 001/2014, a obrigação para a revisão dos
veículos, e etc., era da própria contratada, qual seja a GA Transportes, que
mesmo após algumas solicitações informais feitas por esta Secretaria, jamais
repassou qualquer documentação que comprove a realização das
manutenções previstas.

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

2. Pagamentos de diárias de rotas em valores superiores aos
pactuados no contrato nº 01/2014 e respectivos termos aditivos,
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no período de maio a outubro de 2017, gerando um
superfaturamento aproximado de R$ 31.086,38, sendo R$
20.827,87 atinentes a recursos próprios e R$ 10.258,51,
envolvendo recursos federais.
Em análise ao sétimo termo aditivo ao Contrato nº 001/2014, verificou-se que em
11.04.2017, foram pactuados entre a Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE
e a empresa GA – Transportes Ltda EPP, a supressão de quatorze rotas em 2017, bem
como o reequilíbrio financeiro do ajuste, por meio da majoração em 11,50% do valor
contratual, tendo por base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo – IPCA/IBGE, no período de 11.04.2017 a 31.12.2017, redundando em novo valor
global de R$ 3.490.092,85, contemplando o período de 11.04.2017 a 31.12.2017.
Sendo assim, procedeu-se a verificação da regular aplicação do índice acima nos
pagamentos realizados à prestadora dos serviços, referentes ao período de maio a
outubro de 2017.
Para tanto, cotejamos os preços das diárias das rotas definidos na proposta de preços
da contratada com os valores efetivamente faturados, consignados nos boletins de
medição apresentados atinentes ao período examinado, atestados e pagos pela
Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE.
A partir deste comparativo, identificaram-se rotas cujos valores das diárias foram
reajustados acima do índice acordado, de forma que as diferenças apuradas por rota,
valoradas pelo total de dias letivos referente ao período de maio a outubro de 2017,
redundaram na ocorrência de superfaturamento no valor total aproximado de R$
31.086,38, conforme demonstrado na tabela a seguir:
Tabela 1 – Superfaturamento de valores de diárias por rota no período de maio a
outubro de 2017, no bojo do Contrato nº 001/2014, no valor total de R$ 31.086,36.

Valor
Diária
sem
reajuste
(R$)

Valor
Diária
com
reajust
e (R$)
A

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

1

162,80

181,52

5

148,40

165,47

8

147,69

9

Diferen
ça C=BA

Dias
letiv
os
mai/
17

Dias
letiv
os
jun/
17

Dias
letiv
os
jul/1
7

Dias
letiv
os
ago/
17

Dias
letiv
os
set/
17

Dias
letiv
os
out/
17

Total
Dias
Letiv
os
mai
a
out/
17

181,78

0,26

22

21

9

16

18

19

105

27,09

165,73

0,26

22

21

16

20

18

17

114

30,10

164,67

168,94

4,27

22

21

16

21

18

19

117

499,08

145,16

161,85

166,8

4,95

22

21

16

21

18

18

116

573,81

10

148,68

165,78

167,87

2,09

22

21

16

20

18

19

116

242,65

11

151,62

169,06

170,02

0,96

22

21

16

19

18

18

114

109,86

12

146,59

163,45

164,66

1,21

22

21

16

20

18

19

116

140,61

17

152,64

170,19

170,55

0,36

22

21

16

22

18

19

118

42,06

Rota
LOTE
I

Superfatur
amento
(R$)
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Rota

Valor
Diária
sem
reajuste
(R$)

Valor
Diária
com
reajust
e (R$)
A

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

18

152,64

170,19

21

149,60

26

150,11

27

Diferen
ça C=BA

Dias
letiv
os
mai/
17

Dias
letiv
os
jun/
17

Dias
letiv
os
jul/1
7

Dias
letiv
os
ago/
17

Dias
letiv
os
set/
17

Dias
letiv
os
out/
17

Total
Dias
Letiv
os
mai
a
out/
17

170,55

0,36

22

21

12

21

18

0

94

33,50

166,80

167,87

1,07

22

21

16

21

18

19

117

124,72

167,37

167,87

0,50

22

21

16

22

18

19

118

58,69

150,80

168,14

170,02

1,88

22

21

16

21

18

19

117

219,73

28

230,19

256,66

257,67

1,01

22

21

12

20

18

17

110

110,90

32

149,00

166,14

166,8

0,67

22

21

16

20

18

17

114

75,81

42

163,30

182,08

186,46

4,38

22

21

16

20

18

19

116

508,14

47

149,00

166,14

166,8

0,67

22

21

16

21

18

19

117

77,81

49

150,20

167,47

168,94

1,47

22

21

16

21

18

19

117

171,64

67

350,26

390,54

404,82

14,28

22

21

16

20

19

18

116

1.656,49

68

362,66

404,37

415,46

11,09

22

21

16

22

19

17

117

1.298,01

70

172,25

192,06

192,87

0,81

22

21

16

22

19

17

117

94,92

71

172,79

192,66

192,87

0,21

22

21

16

22

19

17

117

24,47

80

183,74

204,87

205,71

0,84

22

21

12

20

18

19

112

94,07

96

176,14

196,40

196,74

0,34

22

21

16

22

18

19

118

40,58

98

179,39

200,02

201,02

1,00

22

21

16

21

19

18

117

117,02

99

156,89

174,93

175,36

0,43

22

21

16

22

18

19

118

50,46

100

150,44

167,74

168,41

0,67

22

21

8

22

18

19

110

73,63

103

164,12

182,99

184,32

1,33

22

21

16

22

18

17

116

153,84

109

190,81

212,75

213,28

0,53

22

21

16

21

19

18

117

61,64

112
LOTE
II

149,87

167,11

167,87

0,76

22

21

16

22

18

19

118

90,26

2

157,23

175,31

175,89

0,58

22

21

16

22

18

19

118

68,27

4

185,09

206,38

207,84

1,46

22

21

16

22

19

19

119

174,29

7

173,97

193,98

194,6

0,62

22

21

16

20

18

18

115

71,70

13

153,13

170,74

171,09

0,35

22

21

9

20

16

16

104

36,41

14

146,35

163,18

163,6

0,42

22

21

16

19

18

18

114

47,85

15

157,84

175,99

176,43

0,44

22

21

9

22

18

19

111

48,66

19

152,97

170,56

171,09

0,53

22

21

16

21

18

17

115

60,77

22

220,11

245,42

246,34

0,92

22

21

16

20

18

19

116

106,41

34

179,61

200,27

203,15

2,88

22

21

9

22

18

19

111

320,22

40

157,30

175,39

176,43

1,04

22

21

16

20

18

19

116

120,70

45

188,89

210,61

212,12

1,51

22

21

16

22

18

19

118

177,90

46

164,35

183,25

185,39

2,14

22

21

16

22

19

19

119

254,63

53

183,92

205,07

209,93

4,86

22

21

14

22

18

19

116

563,67

54

175,33

195,49

199,28

3,79

22

21

16

19

19

19

116

439,30

57

189,09

210,84

215,86

5,02

22

21

14

20

18

19

114

572,81

65

341,26

380,50

383,54

3,04

22

21

15

21

18

18

115

349,04

Superfatur
amento
(R$)
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Rota

Valor
Diária
sem
reajuste
(R$)

Valor
Diária
com
reajust
e (R$)
A

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

66

277,40

309,30

81

162,86

85

154,66

87

Diferen
ça C=BA

Dias
letiv
os
mai/
17

Dias
letiv
os
jun/
17

Dias
letiv
os
jul/1
7

Dias
letiv
os
ago/
17

Dias
letiv
os
set/
17

Dias
letiv
os
out/
17

Total
Dias
Letiv
os
mai
a
out/
17

318,38

9,08

22

21

16

21

18

18

116

1.053,16

181,59

182,18

0,59

22

21

16

21

18

19

117

69,16

172,45

173,63

1,18

22

21

16

21

18

19

117

138,54

324,22

361,51

364,92

3,41

22

21

15

21

18

19

116

396,11

94

340,72

379,90

383,54

3,64

22

21

14

21

18

18

114

414,64

105

165,94

185,02

185,39

0,37

22

21

16

21

18

17

115

42,19

106

168,82

188,23

190,73

2,50

22

21

16

21

19

18

117

292,00

114

149,60

166,80

167,84

1,04

22

21

116

21

18

18

216

223,78

116

174,93

195,05

196,08

1,03

22

21

16

22

18

19

118

121,90

117
LOTE
III

183,74

204,87

205,71

0,84

22

21

16

20

18

17

114

95,75

3

369,43

411,91

418,13

6,22

22

21

16

20

18

19

116

721,00

6

193,22

215,44

215,99

0,55

22

21

16

22

18

19

118

64,86

43

149,30

166,47

167,34

0,87

22

21

14

21

18

19

115

100,11

48

261,54

291,62

298,68

7,06

22

21

16

21

18

18

116

819,30

52

179,57

200,22

200,89

0,67

22

21

16

20

19

19

117

78,33

60

185,02

206,30

209,93

3,63

22

21

16

19

18

19

115

417,76

61

355,21

396,06

404,82

8,76

22

21

16

20

18

17

114

998,74

62

304,65

339,68

351,63

11,95

22

21

16

20

18

19

116

1.385,65

63

261,93

292,05

319,7

27,65

22

21

16

19

19

19

116

3.207,17

69

320,58

357,45

367,58

10,13

22

21

16

21

19

19

118

1.195,73

72

264,99

295,46

305,08

9,62

22

21

16

19

18

17

113

1.086,62

73

293,99

327,80

343,64

15,84

22

21

16

22

18

18

117

1.853,41

74

172,74

192,61

193,18

0,57

22

21

16

22

18

19

118

67,84

75

323,30

360,48

367,58

7,10

22

21

16

20

18

18

115

816,56

76

361,26

402,80

404,82

2,02

22

21

16

19

18

19

115

231,74

77

391,07

436,04

436,88

0,84

22

21

16

19

19

19

116

97,09

78

288,24

321,39

325,02

3,63

22

21

16

21

18

19

117

424,99

83

277,49

309,40

318,38

8,98

22

21

16

21

18

19

117

1.050,50

84

369,30

411,77

415,44

3,67

22

21

14

20

19

17

113

414,77

86

322,54

359,63

362,26

2,63

22

21

16

21

19

19

118

310,09

88

266,61

297,27

298,42

1,15

22

21

16

21

18

19

117

134,53

89

197,34

220,03

223,32

3,29

22

21

16

22

18

19

118

387,74

90

348,87

388,99

394,17

5,18

22

21

16

19

18

19

115

595,69

91

380,57

424,34

426,1

1,76

22

21

16

21

19

19

118

208,21

93

372,00

414,78

415,46

0,68

22

21

16

19

18

19

115

78,20

97

176,95

197,30

198,88

1,58

21

16

22

18

19

96

151,75

101

301,29

335,94

338,32

2,38

21

16

21

18

17

93

221,49

104

284,96

317,73

319,7

1,97

21

16

20

19

19

95

187,11

Superfatur
amento
(R$)
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Rota

Valor
Diária
sem
reajuste
(R$)

Valor
Diária
com
reajust
e (R$)
A

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

111

275,85

307,57

307,73

0,16

113

284,79

317,54

325,02

7,48

Diferen
ça C=BA

Dias
letiv
os
mai/
17

Total (R$)

Dias
letiv
os
jun/
17

Dias
letiv
os
jul/1
7

Dias
letiv
os
ago/
17

Dias
letiv
os
set/
17

Dias
letiv
os
out/
17

Total
Dias
Letiv
os
mai
a
out/
17

21

16

20

19

19

95

14,94

21

16

21

19

17

94

703,04

Superfatur
amento
(R$)

31.086,38

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

Por fim, cumpre ressaltar que os pagamentos realizados à GA Transportes Ltda EPP, no
âmbito do Contrato nº 001/2014, referentes ao período de maio a outubro de 2017,
totalizaram R$ 2.196.015,61, sendo R$ 1.478.151,83, envolvendo recursos próprios e R$
717.863,78, atinentes à recursos federais, denotando a participação de 67% e 33%, das
respectivas fontes de recursos em relação ao total pago.
Aplicando-se tal proporcionalidade no valor de R$ 31.086,38, tem-se um
superfaturamento aproximado de R$ 20.827,87 (recursos próprios) e R$ 10.258,51
(recursos federais).

3. Falta de inequívoca comprovação de despesas de pessoal
(salários e encargos sociais) atestadas e pagas em favor da
empresa GA Transportes Ltda EPP, no valor de R$ 1.372.023,40,
referentes ao período de março a outubro de 2017, no âmbito
do Contrato nº 001/2014.
Em exame ao inciso I, da cláusula décima segunda do Contrato nº 001/2014, de
09.04.2014, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE e a
empresa GA Transportes Ltda EPP, verificou-se que foi prevista a responsabilidade da
contratada pelos encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros, decorrentes da
execução do ajuste, com base nos termos do art. 71 da Lei nº 8.666/1993.
Ademais, constatou-se que o valor do contrato de R$ 4.912.632,76, restou detalhado na
proposta de preços da contratada, onde foram elencados os custos diários, mensais e
anuais por trecho, subdivididas nos lotes 1, 2 e 3.
Ressalte-se que a contratada estimou os preços diários das rotas, por meio da
elaboração de planilhas individualizadas de custos e formação de preços, as quais
discriminaram os valores de salários e encargos, os custos fixos (depreciação,
fardamento, vale refeição, licenciamento, IPVA, seguro obrigatório, etc.) e os variáveis
(combustível, lubrificantes, lavagem e graxas, pneus, manutenção, etc.), bem como os
custos indiretos, tributos e lucro.
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No que se refere especificamente ao item salários e encargos sociais, tem-se que foi
fixado o salário do motorista no valor de R$ 1.081,52 (de acordo com a convenção
coletiva de trabalho 2013/2014 da categoria dos motoristas de transporte escolar,
referendada pelo sindicato de transporte escolar no estado de Pernambuco), sobre o
qual incidiram encargos sociais de 72,50%, no valor de R$ 784,08, totalizando gastos de
pessoal de R$ 1.865,60.
Visando avaliar a regularidade na execução das despesas em apreço, relativamente ao
exercício de 2017, esta Controladoria solicitou à administração municipal a
apresentação de documentação que comprovasse o cumprimento mensal por parte da
contratada, naquele exercício, dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários
assegurados aos motoristas (empregado ou contratado) dos veículos utilizados no
transporte escolar, relativamente à:
- Pagamento do piso salarial da categoria;
- Pagamento de gratificações, adicionais e auxílios (13º salário, férias, auxílio
alimentação, aviso prévio, dentre outros);
- Retenção e recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS).
Em resposta, o gestor municipal disponibilizou tão somente os documentos relativos à
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débitos – MTE,
Certidão Negativa FGTS, Comprovantes de Pagamento de Guia de Previdência Social e
Relação Negativa de Infrações Trabalhistas, baseado no relato a seguir:
Ainda sob a consideração de que era de responsabilidade da GA Transportes
o cumprimento de tais obrigações, temos que quanto as documentações
solicitadas acima, esta Secretaria de Educação, dispõe apenas dos
documentos que constam anexos ao presente Ofício de resposta.
Os documentos solicitados, e que se encontram de posse desta Secretaria
estão anexos ao presente Ofício, em ARQUIVO DIGITAL: ITEM V – CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS –
MTE; CERTIDÃO NEGATIVA FGTS; COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE GUIA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL; RELAÇÃO NEGATIVA DE INFRAÇÕES TRABALHISTAS.

Cumpre destacar que os documentos apresentados, de fato, não comprovam os efetivos
pagamentos de salários e encargos sociais, por parte da contratada, atinentes
exclusivamente aos motoristas responsáveis pelas rotas escolares realizadas
mensalmente, no decorrer do exercício de 2017, no bojo do Contrato nº 001/2014.
Em relação aos encargos sociais, frise-se que foram apresentados comprovantes de
pagamento de guias da previdência social em nome da contratada, referentes às
competências de 08/2015 e 01/02/03/2017, bem como certificados de regularidade do
FGTS, o que não comprova a retenção e recolhimento de INSS e FGTS, incidentes sobre
o salário dos motoristas sob questão.
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Faz-se necessário repisar que em consulta à Rais da contratada, mediante sistema
corporativo da CGU, referente ao período de 2013 a 2018, verificou-se que inexistem
empregados na relação da empresa ocupando a função de motorista.
Ademais, conforme já apontado neste relatório, frise-se que o gestor municipal não
atendeu ao pedido de disponibilização de eventuais contratos firmados em 2017,
envolvendo a contratada, proprietários de veículos e/ou motoristas das rotas escolares,
bem como os comprovantes de pagamentos realizados aos subcontratados em questão.
Diante do exposto, esta equipe de fiscalização procedeu ao cálculo aproximado das
despesas de salários e encargos sociais que deixaram de ser comprovadas, tomando por
base o total de rotas mensais apontadas nos respectivos boletins de medição, que
suportaram os pagamentos realizados à contratada, pertinentes ao período de março a
outubro de 2017.
Considerando que ao longo da vigência contratual (2014 a 2017), os custos das rotas
sofreram um único reajuste de 11,5% em abril de 2017, entende-se que a despesa de
pessoal no valor de R$ 1.865,60 (salário + encargos) deve ser valorada pela quantidade
de rotas pagas em relação aos meses de março e abril de 2017 e o total de R$ 2.080,14
(R$ 1.865,60 + 11,5%), aplicado ao total de percursos desembolsados atinentes aos
meses de maio a outubro de 2017, de forma que restaram apurados os seguintes valores
mensais de salários e encargos sociais a comprovar:
Tabela 2 – Cálculo de despesas de pessoal (salários e encargos sociais) em relação aos
valores das rotas atestadas e pagas à contratada, no período de março a outubro de
2017, no bojo do Contrato nº 001/2014.
Mês/Ano

Total de despesas de
pessoal por rota (R$)

Quantidade de rotas
pagas (UND)

Valor mensal de
despesas de pessoal
(R$)

Março/2017

1.865,60

85

158.576,00

Abril/2017

1.865,60

85

158.576,00

Maio/2017

2.080,14

85

175.811,90

Junho/2017

2.080,14

85

175.811,90

Julho/2017

2.080,14

85

175.811,90

Agosto/2017

2.080,14

85

175.811,90

Setembro/2017

2.080,14

85

175.811,90

Outubro/2017

2.080,14

85

175.811,90

Total (R$)

1.372.023,40

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

Diante do exposto, conclui-se que não restou comprovada a inequívoca realização de
despesas de pessoal no valor de R$ 1.372.023,40, em que pese terem sido estimadas no
bojo da composição de custos das rotas contratadas, bem como atestadas e pagas em
favor da GA Transportes Ltda EPP.
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4. Inexistência de controles para acompanhamento dos serviços
de transporte escolar nos exercícios de 2017, 2018 e 2019,
contratados no bojo da Concorrência nº 001/2014 e Pregões
Presenciais nº 001 e 020/2018, respectivamente.
Mediante a formalização da Concorrência nº 001/2014 e dos Pregões Presenciais nº 001
e 020/2018, a administração municipal de Araripina/PE promoveu a contratação de
serviços referente ao transporte escolar dos alunos rede público de ensino, referentes
aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, escopo de análise desta CGU.
De acordo com a proposição dos termos de referência das licitações acima, restou
prevista a obrigação de fiscalização e acompanhamento do objeto, por parte do gestor
do contrato, mediante o registro e anotação das ocorrências relacionadas com o serviço
prestado, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, determinando o que fosse necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
Frise-se que coube ao fiscal do contrato, ainda assim, a verificação do cumprimento das
seguintes obrigações instituídas à contratada, previstas nos itens 8, 8.2 e 5.2 dos
certames Concorrência nº 001/2014, Pregão Presencial nº 001/2018 e Pregão Presencial
nº 020/2018, respectivamente, dentre outras:
- Manutenção e revisão dos veículos locados;
- Determinações estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do
CONTRAN e Resolução Normativa nº 6/2013 do Tribunal de Contas de Pernambuco;
- Cumprimento de horários e percursos, desempenho e comportamento dos condutores
dos veículos.
Visando avaliar a efetividade dos controles de transporte escolar, requereu-se ao gestor
municipal a disponibilização de documentação comprobatória dos mecanismos
adotados para acompanhar a execução das rotas escolares, nos exercícios de 2017, 2018
e 2019, bem como relatar eventuais medidas pretendidas com vistas a promover
melhorias no transporte escolar dos alunos beneficiados.
Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação alegou a adoção de medidas de
controle, a exemplo de fiscalização dos ônibus escolares junto com a Autarquia
Municipal de Mobilidade de Transporte e Trânsito, reuniões e capacitações realizadas
com os condutores escolares, criação de canal de comunicação para receber denúncias,
contratação de fiscais de rotas escolares, dentre outras, conforme texto transcrito a
seguir:
Fiscalização junto com a Autarquia Municipal de Mobilidade de Transporte e
Trânsito – AMMTT, dos ônibus escolares, sejam os contratados ou os de frota
própria;
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Reuniões setorizadas com os condutores escolares (contratados), com o
intuito de conscientizar os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na
realização das rotas escolares;
Reuniões semanais com os condutores de frota própria, com o intuito de
conscientizar os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na realização
das rotas escolares;
Criação e disponibilização de número de telefone ((87) 99127-3944), com
acesso ao whatsapp, que serve como ouvidoria para receber denúncias;
Contratação de fiscais de rota para fiscalizar as rotas do município, bem como,
para averiguar as denúncias recebidas na Secretaria de Educação quanto ao
transporte escolar;
Levantamento de todas as rotas do município para verificar a viabilidade das
mesmas, sob a pretensão de economicidade e otimização de utilização das
mesmas;
Promoção de formação continuada para os condutores de veículos escolares,
realizada em parceria com a Gerência Regional de Educação – GRE do Sertão
do Araripe;
Parceria junto ao SEST – SENAT para a realização por parte dos condutores do
curso especializado para condutores de veículos de transporte escolar, com
custo arcado pelos próprios condutores, em obediência ao inciso V, do art.
138, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. (grifo do autor)

Em que pese o anúncio de tomada de medidas de controle, o fato é que não restaram
apresentados relatórios, livros, fichas, listagens, dentre outros documentos, que
evidenciassem a implementação sistemática do acompanhamento diário da execução
dos serviços prestados nos exercícios sob análise.
Embora os gestores de contrato tenham sido formalmente designados no bojo das
licitações citadas, tem-se que não restou comprovado a adoção dos procedimentos de
controle interno relativos ao serviço de transporte escolar, conforme previstos nos
incisos I e III do art. 2º da Resolução TCE/PE nº 6, de 13.03.3013.
Ademais, reitere-se que esta Controladoria solicitou ao gestor municipal a apresentação
de comprovação da realização de seguro total e de manutenção preventiva e corretiva,
por parte da contratada, dos veículos de transporte escolar em 2017, o que acarretou
na resposta de que a responsabilidade para tais atribuições era da contratada, e que os
documentos comprobatórios nunca foram disponibilizados pela demandada, em que
pese terem sido solicitados informalmente pela Secretaria Municipal de Educação.
Ressalte-se que indagada a respeito de documentação que comprovasse o cumprimento
mensal nos exercícios de 2018 e 2019, das despesas administrativas, operacionais e
referentes à pneus, seguro de vida do motorista e fardamento, o gestor municipal não
apresentou qualquer manifestação e/ou documentação frente à solicitação desta CGU.
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Ademais, verificou-se que dos totais de veículos terceirizados nos anos de 2017, 2018 e
2019, foram identificadas unidades com ano de fabricação acima do permitido nos itens
3.2 da Concorrência nº 001/2014 e 7.1.8 dos Pregões Presenciais nº 001 e 020/2018, de
forma que restaram identificados os índices de 90% e 97%, respectivamente, de veículos
realizando indevidamente o transporte escolar no município, conforme demonstração
a seguir:
Tabela 3 – Índice de veículos utilizados no transporte escolar nos exercícios de 2017,
2018 e 2019, em descumprimento às exigências de editais e termos de referências.
Exercício

Nº total de
veículos
utilizados no
ano

Total de veículos
com ano de
fabricação fora
do permitido

Índice de veículos
com ano de
fabricação fora do
permitido

Exigência Editalícia

2017

89

80

90%

Ano de fabricação não
inferior a 2003

2018

90

87

97%

2019

93

90

97%

Máximo de 10 anos de
fabricação para ônibus e
micro-ônibus e 8 anos para
os demais veículos

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

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

5. Falta de inequívoca comprovação de despesas de pessoal
(salários e encargos sociais) atestadas e pagas em favor da
empresa J2 Construções e Serviços Ltda, no valor de R$
398.775,84, referentes ao período de maio a novembro de 2018,
no âmbito do Contrato nº 069/2018.
Mediante a realização do Pregão Presencial nº 001/2018, foi celebrado o Contrato nº
069/2018, em 12.03.2018, entre a Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE e
a empresa J2 Construções e Serviços Ltda (CNPJ 97.545.946/0001-75), no valor de R$
1.373.727,90, com vistas à prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da
rede público de ensino, relativamente às rotas escolares 01, 02, 04, 06, 08, 09, 13, 15,
18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 51, 54, 62, 65, 69, 70 e 89, ao
longo de doze meses a contar da assinatura da avença.
Em exame ao edital da citada licitação, em específico, às planilhas de custos e formação
do preço formuladas pela contratante, verificou-se que integraram a composição de
custos das rotas, dentre outras, as despesas de pessoal, incluindo os salários e encargos
sociais dos motoristas de ônibus, micro-ônibus e van.
Registre-se que a planilha de custos estabeleceu a remuneração dos motoristas de
ônibus e micro-ônibus no valor de R$ 2.038,87, sendo R$ 1.165,65, atinentes ao salário
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e R$ 873,22, referente à encargos sociais, enquanto para os responsáveis pelas vans,
restou definido o montante de R$ 1.956,54, sendo o salário no valor de R$ 1.118,58,
acrescido de encargos sociais de R$ 837,96.
Registre-se, ainda, que, de acordo com os documentos de despesas (notas fiscais,
empenhos, sub-empenhos, comprovantes de pagamentos, boletins de medição, dentre
outros), a administração municipal efetuou pagamentos à contratada no total de R$
934.263,31, referentes aos meses de maio a novembro de 2018.
Sendo assim, visando avaliar, em especial, a regularidade das despesas de pessoal
(salários e encargos sociais), esta Controladoria requereu ao gestor municipal a
apresentação de documentação comprobatória do cumprimento mensal no decorrer
dos exercícios de 2018 e 2019, no bojo do Pregão Presencial nº 001/2018, dos direitos
sociais, trabalhistas e previdenciários assegurados aos motoristas (empregado ou
contratado) dos veículos utilizados no transporte escolar, relativamente à:
- Pagamento do piso salarial da categoria;
- Pagamento de gratificações, adicionais e auxílios (13º salário, férias, auxílio
alimentação, viso prévio, dentre outros);
- Retenção e recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS).
Em que pese ter sido questionada formalmente, o fato é que a administração municipal
não apresentou qualquer documentação e/ou manifestação, visando atender ao
requerido acima.
Desta forma, procedeu-se ao levantamento das despesas de pessoal não comprovadas,
que resultou no valor aproximado de R$ 398.775,84, por meio da valoração dos totais
de rotas mensais realizadas por ônibus/micro-ônibus e os percorridos por van, em
relação à remuneração dos motoristas, nos valores respectivos de R$ 2.038,87 e de R$
1.956,54, referentes ao período de maio a novembro de 2018, conforme demonstrado
na tabela a seguir:
Tabela 4 – Cálculo de despesas de pessoal (salários e encargos sociais) em relação aos
valores das rotas atestadas e pagas à contratada, no período de abril a novembro de
2018, no bojo do Contrato nº 069/2018.
Mês/Ano

Total
de
rotas ônibus
e micro
ônibus

Remunera
ção
motorista
de ônibus
e micro
ônibus
(R$)

Total
despesas
rotas ônibus e
micro
ônibus (R$)
A

Total
de
rotas
- van

Remunera
ção
motorista
de van
(R$)

Total
despesas
rotas van (R$)
B

Total geral
de despesas
de pessoal
(R$) C=A+B

Mai/2018

22

2.038,87

44.855,14

5

1.956,54

9.782,70

54.637,84

Jun/2018

24

2.038,87

48.932,88

5

1.956,54

9.782,70

58.715,58

Jul/2018

24

2.038,87

48.932,88

5

1.956,54

9.782,70

58.715,58
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Ago/2018

23

2.038,87

46.894,01

5

1.956,54

9.782,70

56.676,71

Set/2018

23

2.038,87

46.894,01

5

1.956,54

9.782,70

56.676,71

Out/2018

23

2.038,87

46.894,01

5

1.956,54

9.782,70

56.676,71

Nov/2018

23

2.038,87

46.894,01

5

1.956,54

9.782,70

56.676,71

Total (R$)

398.775,84

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

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

6. Falta de disponibilização de informações e documentos
requisitados por esta CGU no âmbito do Pregão Presencial nº
001/2018. Formalização de ata de reunião da comissão
permanente de licitação em 27.02.2018 sem constar
informações sobre a disputa de lances e os decorrentes
vencedores das 91 rotas licitadas.
Em exame aos autos do Pregão Presencial nº 001/2018, identificaram-se as seguintes
ocorrências que merecem ser destacadas:
a) Inexistência de elementos que comprovassem a disputa de lances entre os licitantes
participantes, haja vista que a ata de reunião da comissão permanente de licitação, de
27.02.2018, fez menção apenas do início de tal procedimento;
b) Não localização das planilhas de custos e formação do preço das empresas
contratadas, de forma a demonstrar a composição de custos das rotas propostas pelos
licitantes.
Sendo assim, requereu-se a apresentação de mapas, relatórios, planilhas, dentre outros
documentos, que evidenciassem a disputa de preços entre os licitantes, bem como o
resultado final, acerca das 91 rotas previstas no objeto do certame.
Da mesma forma, solicitou-se a disponibilização da composição de custos das rotas das
propostas pelas licitantes, assim como informar se teria sido formalizada ata além da
datada de 07.03.2018.
Contudo, até o fechamento deste relatório, o gestor não apresentou quaisquer
documentos e/ou manifestação em atendimento a esta demanda, implicando em ação
de embaraço à atuação deste Órgão de Controle na avaliação da execução dos
programas de governo.
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Ademais, em exame à ata de reunião da comissão permanente de licitação, de
27.02.2018, verificou-se que foram elencados em planilha os preços propostos pela
empresa Masterloc Locação e Serviços Eireli – EPP (CNPJ 23.052.799/0001-65), dentre
outras licitantes, bem como restou consignado a sua regular condição para participar da
rodada de lances.
Face a falta de clareza e informação na referida ata acerca da disputa de lances entre os
licitantes e o resultado final, procedeu-se à análise das propostas de preços das
empresas credenciadas e dos decorrentes contratos firmados com a administração
municipal, tendo-se verificado que a empresa em comento não restou contratada, em
que pese ter apresentado preços mais competitivos que os contratados pela
municipalidade junto à empresa J2 Construções e Serviços Ltda, no âmbito das rotas 01,
02, 04, 06, 08, 09, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 47, 49, 51, 54,
62, 65, 69, 70 e 84.
O fato é que o certame foi homologado em 07.03.2018, tendo a empresa Masterloc
Locação e Serviços Eireli – EPP apresentado uma declaração de desistência na licitação
em 09.03.2018.
Sendo assim, conclui-se que a falta de documentação suporte da operacionalização da
disputa do certame, bem como a ausência de clareza e abrangência dos fatos narrados
na ata de 27.02.2018, impossibilitaram a avaliação da regular formalização do Pregão
Presencial nº 001/2018.
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CONCLUSÃO
Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão
proposta:
a) As contratações no âmbito do PNATE foram regulares?
Foram identificadas contratações que foram realizadas de forma irregular, necessitando
de providências corretivas por parte da Poder Público.
b) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado?
As composições de custos e formação de preços das rotas previstas em licitação
revelaram-se adequadas.
c) A prestação do serviço de transporte escolar está sendo feita de acordo com o
contratado?
Não. Foram realizados pagamentos à prestadora de serviços em valores superiores aos
contratados.
d) As despesas com as referidas contratações definidas na amostra são elegíveis frente
aos objetivos do programa?
Os documentos comprobatórios das despesas evidenciam a aplicação de recursos
públicos exclusivamente no transporte escolar da rede pública municipal.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado nº 1
Manifestação da unidade examinada
“Alega esta Douta Autoridade, que houve a irregular subcontratação total do contrato
nº 001/2014 (GA Transportes), em razão da prática de locação de veículos feitas pela
mesma para a realização do transporte escolar no município no decorrer do exercício
de 2017.
Alega ainda a falta de elementos suficientes e inequívocos que comprovem os gastos da
subcontratação de serviços de transporte escolar, de modo que justifique, o montante
recebido pela contratada de R$ 2.196.015,61, referente ao exercício de 2017.
Quanto a argumentação apresentada por Vossa Senhoria sobre o presente item, temos
que conforme respondido no Ofício nº 497/2019, em resposta a Solicitação de
Fiscalização nº 35, o município de Araripina em meados do ano de 2015, foi alvo da
Operação Paradise, posta em prática pela Polícia Federal, e que levou muitos dos
documentos desta Secretaria de Educação para análise de ocorrência de fraudes
praticadas pela antiga gestão.
Por este motivo, muitos dos documentos que poderiam embasar qualquer decisão desta
atual gestão municipal com relação a diversos itens, inclusive quanto ao transporte
escolar, foram extraviados.
Assim a atual gestão começou seu papel perante a Prefeitura de Araripina, atuando
literalmente às cegas.
Em vistas disso, parte, por desconhecimento real andamento dos contratos, e em outra
grande parte, para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, a Prefeitura
Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, quanto ao transporte
escolar, resolveu, após a elaboração do Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria
Jurídica, dar continuidade aos serviços prestados, e embasados no Contrato nº
001/2014, até ter real conhecimento de seus ditames.
Inobstante, e após alguns meses de gestão e já com o melhor conhecimento sobre os
contratos que estavam em vigor, esta Secretaria de Educação, juntamente com a
Prefeitura Municipal, optou por fazer um ajuste em todos os contratos e serviços
contratados, resolvendo na ocasião por encerrar, de imediato, o contrato de prestação
de serviços de Transporte Escolar, com a empresa GA Transportes, justamente, por
identificar as irregularidades praticadas pela mesma quanto as subcontratações.
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Nesse sentido, e conforme os argumentos aqui suscitados, é fácil dizer que os vícios
apresentados pela GA Transportes na execução dos contratos do Transporte Escolar já
vinham sendo cometidos desde a gestão anterior, marcada por inúmeros desvios de
finalidade quanto aos recursos enviados e de irregularidades quanto a devida execução
de diversos contratos.
No que tange a atual gestão, vemos que, assim que foram identificadas tais
irregularidades, quanto a subcontratação irregular de veículos para o transporte
escolar, estas foram imediatamente, encerradas, e todas as rotas relicitadas para suprir
a demanda do município.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em exame às explicações apresentadas pelo gestor municipal, esta Controladoria
entende que nenhuma das alegações ilidem as irregularidades apontadas nesta
constatação.
Com vistas a um melhor entendimento desta análise, reitere-se que esta constatação
trata da decisão por parte da atual gestão em manter a subcontratação total do objeto
do Contrato nº 001/2014, no decorrer de 2017, bem como acerca da falta de
apresentação de documentação comprobatória dos gastos de subcontratação
incorridos pela contratada, no total de R$ 2.196.015,61, naquele exercício.
Visando refutar as constatações supracitadas, o gestor alegou que o município, em
2015, foi alvo da Operação Paradise, e que muitos documentos da Secretaria da
Educação foram arrecadados pela Polícia Federal, impactando, assim, na análise de
fraudes praticadas pela antiga gestão. Também pontuou que decorridos alguns meses
de gestão, e tendo um melhor conhecimento sobre os contratos em vigor, em específico
quanto às irregularidades nas subcontratações realizadas pela contratada, optou por
encerrar, de imediato, o contrato em questão.
Isto posto, é fato que as alegações do gestor se mostraram evasivas e sem
embasamento, visto não terem sido acompanhadas dos elementos probatórios e de
convicção que motivaram a gestão atual a tomar a decisão de encerrar o alusivo
contrato somente em 31.12.2017, tendo decorrido doze meses de mandato. Ademais,
não foram apontados quais os documentos que foram arrecadados pela Polícia Federal,
em 2015, que impediram a tempestiva identificação, por parte da atual gestão, da
irregular subcontratação total do objeto contratado, no início do exercício de 2017.
No tocante à falta de apresentação de documentos comprobatórios dos gastos de
subcontratação realizados pela contratada, em 2017, frise-se que o gestor permaneceu
silente quanto à ocorrência em tela.
Reitere-se que, inicialmente, esta Controladoria solicitou a apresentação de eventuais
contratos firmados pela contratada com os efetivos proprietários dos veículos utilizados
nas rotas escolares, os supostos contratos firmados com os motoristas, bem como os
comprovantes de pagamentos realizados pela contratada aos subcontratados, durante
o ano de 2017. Contudo, o gestor limitou-se a declarar que a contratada não repassou à
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Secretaria Municipal de Educação de Araripina/PE, naquele exercício, qualquer
informação e/ou documento a esse respeito.
O fato é que a administração municipal realizou pagamentos à contratada, no exercício
sob exame, com base tão somente na apresentação de notas fiscais contendo valores
globais, acompanhadas de planilhas demonstrando também os custos mensais das rotas
percorridas, bem como não demonstrou a iniciativa de ter requerido formalmente à
contratada, alguma manifestação e/ou a disponibilização acerca das informações e
documentos solicitados por esta equipe de fiscalização.
Sendo assim, esta Controladoria entende que não foram apresentados os elementos
mínimos que possibilitassem a avaliação da regularidade das despesas pagas em favor
da contratada, no valor de R$ 2.196.015,61, bem como não restou justificada a
subcontratação total do Contrato nº 001/2014, em 2017.
Achado nº 2
Manifestação da unidade examinada
“Alega esta Douta Autoridade que após a devida análise, foram identificadas rotas cujos
valores das diárias foram reajustados acima do índice acordado, de forma que as
diferenças apuradas por rota, valoradas pelo total de dias letivos referente ao período
de maio a outubro de 2017, redundaram na ocorrência de superfaturamento no valor
total aproximado de R$ 31.086,38, sobre os quais R$ 10.258,51, foram pagos com
recursos federais.
Quanto a isso Douta Autoridade, temos que a repactuação nos valores das rotas, muito
provavelmente, deve-se ao fato de que a diferença de custeio desta de 2014 até o ano
de 2017, teve certo aumento.
Nesse sentido, e mesmo com a execução dos dados firmados no sétimo termo aditivo,
temos que ainda assim, houve um reajuste de preços no combustível, por exemplo,
acima do que era esperado.
Ademais, cabe salientar, que após este levantamento feito por esta Ilustre Autoridade,
a Procuradoria Jurídica, em conjunto com a Secretaria de Educação, resolveu por
apurar a necessidade de instauração de Procedimento Administrativo Interno, para
verificar as eventuais práticas irregulares promovidas pela Empresa GA Transportes,
no sentido de reaver os valores indevidamente pagos, seja com recursos próprios, seja
com os recursos federais.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
A resposta apresentada pelo gestor de que a administração municipal resolveu por
apurar a necessidade de instauração de procedimento administrativo interno, com
vistas a identificar eventuais práticas irregulares, e no sentido de reaver os valores
indevidamente pagos à contratada, denota tão somente a concordância do gestor
acerca deste achado de auditoria, de sorte que resta mantida esta constatação.
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Achado nº 3
Manifestação da unidade examinada
“Douta Autoridade, quanto aos argumentos suscitados no presente item, temos que o
município de Araripina, após ser notificado pela Justiça do Trabalho, quanto as
irregularidades no pagamento dos encargos sociais, praticados pela GA Transportes, em
desfavor dos seus contratados, procedeu com o devido acordo de tais pagamentos
perante aquele órgão judiciário.
Tal acordo, resta comprovado na documentação anexa ao presente Ofício de Resposta.
Por fim, saliente-se que os valores pagos na Justiça do Trabalho, se limitaram aos valores
contratuais, há que a GA Transporte teria direito a receber da Prefeitura de Araripina,
sendo todo esse montante pago com recursos próprios do município e devidamente
cumprido.
Sendo estas as alegações que temos quanto ao referido item.”
Análise da equipe de auditoria
Frise-se que este achado trata da não comprovação de despesas de pessoal (salários e
encargos sociais), no total de R$ 1.372.023,40, pagas pela Secretaria Municipal de
Educação de Araripina/PE em favor da empresa GA Transportes Ltda EPP, referentes ao
período de março a outubro de 2017.
Cumpre destacar que consta neste relatório que, inicialmente, esta Controladoria
solicitou à administração municipal a apresentação de documentação que comprovasse
o cumprimento mensal pela contratada, dos direitos sociais, trabalhistas e
previdenciários assegurados aos motoristas dos veículos utilizados no transporte escolar
em 2017.
Em análise aos documentos apresentados pelo gestor, naquele momento, constatou-se
que a referida documentação, definitivamente, não comprovava o pagamento mensal
dos salários e encargos sociais dos motoristas, pactuados no bojo do Contrato nº
001/2014.
Visando ainda justificar esta ocorrência, o gestor apresentou o argumento de que foi
notificado pela Justiça do Trabalho, quanto às irregularidades no pagamento de
encargos sociais, praticados pela GA Transportes Ltda EPP em desfavor dos seus
contratados, e que procedeu com o devido acordo de tais pagamentos perante aquele
órgão judiciário.
Ora, há de registrar que a alegação do cumprimento de passivos trabalhistas por parte
da municipalidade, envolvendo a empresa GA Transportes Ltda EPP, ainda que estejam
relacionados, dentre outros, com o Contrato nº 001/2014, não ilide a constatação da
falta de comprovação de despesas no valor de R$ 1.372.023,40, desembolsadas em
favor da contratada.
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Achado nº 4
Manifestação da unidade examinada
“Quanto as considerações manifestadas por esta Autoridade Fiscalizadora, temos que o
município tomou sim, as devidas providências para acompanhamento dos serviços de
transporte escolar, quais sejam:
- Fiscalização junto com a Autarquia Municipal de Mobilidade de Transporte e Trânsito
– AMMTT, dos ônibus escolares, sejam os contratados ou os de frota própria;
- Reuniões setorizadas com os condutores escolares (contratados), com o intuito de
conscientizar os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na realização das rotas
escolares;
- Reuniões semanais com os condutores de frota própria, com o intuito de conscientizar
os mesmos quanto as suas obrigações e direitos na realização das rotas escolares;
- Criação e disponibilização de número de telefone ((87) 99127-3944), com acesso ao
whatsapp, que serve como ouvidoria para receber denúncias;
- Contratação de fiscais de rota para fiscalizar as rotas do município, bem como, para
averiguar as denúncias recebidas na Secretaria de Educação quanto ao transporte
escolar;
- Levantamento de todas as rotas do município para verificar a viabilidade das mesmas,
sob a pretensão de economicidade e otimização de utilização das mesmas;
- Promoção de formação continuada para os condutores de veículos escolares, realizada
em parceria com a Gerência Regional de Educação – GRE do Sertão do Araripe;
- Parceria junto ao SEST – SENAT para a realização por parte dos condutores do curso
especializado para condutores de veículos de transporte escolar, com custo arcado
pelos próprios condutores, em obediência ao inciso V, do art. 138, do Código de Trânsito
Brasileiro – CTB.
Além disso, o Setor de Transportes da Secretaria de Educação, vem adotando medidas
de melhorias, como a inserção e aplicação para os condutores escolares, de Cursos de
Capacitação de modo a potencializar a devida prestação de serviços dos mesmos, bem
como vem adquirindo e incorporando ao sistema de transporte escolar municipal, os
seguintes equipamentos:
- Aquisição de GPS, para instalação em toda a frota de transporte escolar municipal;
- Aquisição de rastreador, para instalação em toda a frota de transporte escolar
municipal;
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- Ponto digital, através de identificação biométrica, para os condutores escolares, com
o intuito de diminuir a incidência de faltas dos condutores, ou de não cumprimento das
rotas;
Sendo estas as alegações que temos quanto ao referido item.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em exame à resposta do gestor, verificou-se que nenhum fato novo foi apresentado
como forma de ilidir a constatação em tela. Registre-se que nesta manifestação a
administração municipal tão somente replicou a resposta apresentada no Ofício nº
439/2019, de 08.08.2019, já analisada neste relatório, com vistas a justificar o
acompanhamento dos serviços de transporte escolar, referentes aos exercícios de 2017,
2018 e 2019.
Ora, sendo assim, mantém-se o fato de que não restaram apresentados relatórios,
livros, fichas, listagens, dentre outros documentos, que evidenciassem a implementação
sistemática do acompanhamento diário da execução dos serviços de transporte escolar
prestados nos exercícios em questão.
Achado nº 5
Manifestação da unidade examinada
“Douta Autoridade, quanto as alegações suscitadas por Vossa Senhoria no item ora em
comento, temos que todas as documentações relativas a contratação da Empresa J2
Construções e Serviços LTDA, foram encaminhadas por esta Prefeitura, quando da
Resposta a Solicitação de Fiscalização nº 15.
Sendo o que temos a dispor quanto ao referido item.”
Análise da equipe de auditoria
Em exame à resposta do gestor, verificou-se que não foram apresentados documentos
e/ou esclarecimentos adicionais que elidissem a constatação da falta de comprovação
de despesas de pessoal (salários e encargos sociais) realizadas em favor da empresa J2
Construções e Serviços Ltda, no valor de R$ 398.775,84, referente ao período de maio a
novembro de 2018.
Registre-se que a manifestação do gestor se limitou a pontuar que todas as
documentações relativas à contratação da empresa J2 Construções e Serviços Ltda já
tinham sido disponibilizadas em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 15.
Ora, reitere-se, que aquela solicitação requereu tão somente os documentos de
despesas realizadas em favor da contratada, quais sejam, empenhos, notas fiscais,
comprovantes de pagamentos e relatórios.
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De fato, já consta neste relatório que a administração municipal foi instada a
disponibilizar, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 40, a documentação
comprobatória do cumprimento dos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários
assegurados aos motoristas nos exercícios de 2018 e 2019, no bojo do Pregão Presencial
nº 001/2018, contudo, nenhuma documentação e/ou manifestação foi apresentada a
esta Controladoria, o que justifica a manutenção deste achado de auditoria.
Achado nº 6
Manifestação da unidade examinada
“Quanto a este item, esta Douta Autoridade, em relação ao Pregão Presencial nº
01/2018, temos:
Os procedimentos referentes ao pregão presencial 01/2018 da Secretaria Municipal de
Educação no dia 27 de fevereiro de 2018 foram iniciados exatamente às 08:30h e
estiveram presentes entre empresas e MEI´S mais de 70 (setenta) pessoas dessa forma
ficou um pouco conturbada a sessão e após credenciamento de todos alguns
representantes de empresas se retiraram da sessão alegando ir pra licitações em outro
Município, Simões – PI, como a empresa MASTERLOC apresentou a menor proposta para
todos os itens, uma proposta até muito reduzida, em todos os itens houve apenas 01
(uma) rodada de lances, motivo pelo qual temos as proposta iniciais e propostas finais.
Ademais, temos que a empresa J2 Construções e Serviços LTDA., foi declarada
vencedora do presente certame, após a desistência da empresa Masterloc Locação e
Serviços Eirelli – EPP, NÃO HAVENDO qualquer irregularidade constatada no pregão
realizado.
Sendo o que temos a dispor quanto ao referido item.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em exame à resposta do gestor, verificou-se que nenhum elemento novo foi
apresentado de forma a contradizer a constatação da não disponibilização de
documentos e/ou informações no bojo do Pregão Presencial nº 001/2018, assim como
ao fato de que na ata de reunião da comissão permanente de licitação de 27.02.2018,
não fez constar informações sobre a disputa de lances e os decorrentes vencedores das
91 rotas licitadas.
O gestor limitou-se a informar que estiveram presentes mais de setenta pessoas, entre
empresas e MEIs, tendo ficado conturbada a sessão em tela. Também alegou que alguns
representantes de empresas se retiraram da sessão alegando a participação em
licitações em outro município. Ademais, alegou que a empresa J2 Construções e Serviços
Ltda foi declarada vencedora após a desistência da empresa Masterloc Locação e
Serviços Eirelli – EPP.
Sendo assim, mantemos a constatação da inexistência de elementos que comprovassem
a disputa de lances entre os licitantes participantes, haja vista que a ata de reunião de
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27.02.2018 apenas fez menção do início de tal procedimento, bem como pelo fato de
que a desistência formal da empresa Masterloc Locação e Serviços Eirelli – EPP ocorreu
em momento posterior à homologação do certame, qual seja, 07.03.2018, sem que tal
fato sequer fosse consignado na referida ata.
Ademais, mantemos a constatação da falta de apresentação das planilhas de custos e
formação de preço das empresas contratadas, o que impossibilitou a avaliação da
adequação da composição de custos das rotas propostas pelas licitantes.
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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade verificar a regularidade da contratação e dos
pagamentos realizados pela Secretaria Municipal de Educação de Araripina, em vista dos
Planos de Ações Articuladas (PAR) nºs 201801560-6, 201600788, 201803623-4,
201802434-4 e 4230, firmados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE).
Registre-se que a execução do PAR nº 201801560-6 ocorreu mediante adesão à Ata de
Registro de Preços (ARP) nº 04/2017, no bojo do Pregão Eletrônico nº 10/2017, do FNDE,
visando à aquisição de 3.242 conjuntos mesa/cadeira para aluno, no valor de R$
816.984.
No que tange às aquisições realizadas no bojo dos PAR nºs, 201600788, 201803623-4,
201802434-4 e 4230, ressalte-se que também decorreram de adesão à Ata de Registro
de Preços do FNDE.
O trabalho em questão faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes
Federativos, cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de
gestores estaduais, distritais e municipais.
Ademais, o objetivo específico para avaliação da regularidade da contratação em
comento buscou responder as seguintes questões:
a) A contratação e as despesas realizadas ocorreram de forma regular?
b) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos?
c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no
mercado?
d) Os pagamentos ocorreram de forma regular?
A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização
de fiscalizações in loco, de entrevistas e de análise documental.
Importante destacar que, ao serem disponibilizados os documentos solicitados, no
âmbito do PAR nº 201801560-6, verificou-se que em todos eles não havia numeração
nas páginas, visto não ter sido autuado um processo específico para a contratação em
pauta. Isto fragiliza o trabalho de análise da fiscalização, uma vez que impossibilita saber
a documentação que tempestivamente já deveria estar presente no processo, na ordem
cronológica natural dos fatos.
Ressalte-se, de antemão, que os objetos adquiridos que já foram distribuídos
encontram-se em bom estado de conservação, enquanto que as unidades que ainda se
encontram guardadas no depósito da Secretaria de Educação, estão acondicionadas de
forma razoável, conforme registrado na vistoria realizada.
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Por fim, frise-se que no bojo do PAR nº 201803623-4 restou à administração municipal
efetuar a aquisição de um veículo escolar, previsto no valor de R$ 199.940 com prazo de
execução de 09/2018 a 09/2019.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor
federal.

Parte 2 – Gestor Local
1. Ausência de estudos técnicos/levantamentos que
justificassem a quantidade contratada, no âmbito do PAR nº
201801560-6.
Foi constatado, considerando a documentação enviada pela Prefeitura de Araripina, que
não existiu nenhum estudo prévio que demonstrasse a quantidade real necessária para
suprir a demanda do município.
Tal levantamento é essencial para saber se houve ou não um superdimensionamento
nas quantidades adquiridas, que possa ter acarretado um desperdício de recursos
públicos.

2. Ausência de demonstração na vantajosidade da adesão à Ata
de Registro de Preços, no âmbito do PAR nº 201801560-6.
Não houve apresentação, na documentação enviada pela Prefeitura, de pesquisa de
preços que justificasse a vantajosidade em aderir à Ata de Registro de Preços nº 04/2017
– FNDE.
Esta omissão contraria o disposto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, bem
como o item 14.4 do Edital do pregão Eletrônico nº 10/2017, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento de Educação (FNDE):
(...)
Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública federal que não tenha participado do
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
(...) (grifo nosso)

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

3. Ausência de identificação do agente público responsável, do
munícipio de Araripina, pela autorização da adesão à Ata de
Registro de Preços, no âmbito do PAR nº 201801560-6.
Ressalte-se que, mesmo considerando-se as impropriedades citadas nos dois achados
anteriores, inexiste, nos documentos apresentados à equipe de fiscalização, documento
formalizando a autorização do agente público responsável, do município de Araripina,
em se permitir a adesão à Ata de Registro de Preços em questão.

4. Contratação efetivada após o prazo legal, no âmbito do PAR
nº 201801560-6.
Conforme o §6º, do art. 22, do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013:
(...)
§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata.
(...) (grifo nosso)

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

5. Realização de pagamentos sem observância da comprovação
de regularidade fiscal da empresa beneficiária (condição de
habilitação prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2017 –
FNDE), no âmbito do PAR nº 201801560-6.
O Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2017 – FNDE prescreve em seu item 6.1.3 que:
(...)
6.1. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigida, a documentação
relativa:
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(...)
6.1.3. À regularidade fiscal:
6.1.3.1. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal;
6.1.3.2. Certidão Negativa de Débitos com o sistema da seguridade social
(INSS);
6.1.3.3. Certidão Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
6.1.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento
ao disposto no Inciso V, do Art. 29, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
(...)

Já nos itens 6.1.6 e 6.2.7 da Cláusula Sexta do contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Araripina e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MÓVEIS KUTZ LTDA – EPP
está previsto que:
(...)
CLÁUSULASEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
6.1. Compete à CONTRATANTE:
(...)
6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido
neste Contrato.
(...)
6.2. Compete à CONTRATADA:
(...)
6.2.7. Manter, durante toda a execução do objeto deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos.
(...) (grifo nosso)

Isto posto, constatou-se que não foram apresentados os comprovantes de regularidade
fiscal relativos ao pagamento da Nota Fiscal (NF) nº 008.438. Ademais, os pagamentos
referentes a todas as outras NF’s foram efetuados, mesmo estando a contratada com a
Certidão Negativa Municipal vencida. Acrescentando, ainda, que para alguns
pagamentos a Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) também se encontrava vencida, conforme tabela abaixo:
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Tabela 1 – Pagamentos efetuados sem observância da comprovação da regularidade
fiscal da contratada.
Validade Certidão
Validade Certidão
Data
Valor (R$)
Negativa
Regularidade FGTS
Pagamento
Municipal
008.494
12.05.2019
18.05.2019
14.05.2019
125.496,00
008.481
12.05.2019
18.05.2019
14.05.2019
193.536,00
008.514
12.05.2019
18.05.2019
20.05.2019
193.536,00
008.553
12.05.2019
18.05.2019
24.05.2019
184.968,00
Fonte: Documentação enviada pela Prefeitura Municipal de Araripina em resposta à SF nº 03.
NF

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

6. Fragilidade nos controles de distribuição do objeto
contratado, no âmbito do PAR nº 201801560-6.
Foi verificado, durante visita ao setor de Patrimônio da Secretaria de Educação, no dia
08.08.2019, a fim de se compreender o fluxo de controle dos objetos adquiridos, que há
um monitoramento básico, por meio de documento em Word, em relação a quantidade
de unidades do objeto que cada escola deve receber. Controle este feito pela gestora
do setor, a partir da análise das solicitações formais entregues por cada unidade escolar,
o qual foi disponibilizado à fiscalização.
Contudo, não foram apresentados documentos que controlem a retirada dos objetos no
depósito da Secretaria (local onde ficam guardados os objetos), contendo o nome da
pessoa responsável pela autorização, a quantidade de unidades do objeto a ser
entregue, nem do local onde deve ser feita a referida entrega.
Há de se acrescentar, também, que toda a distribuição dos objetos foi feita antes mesmo
de possuírem identificação de tombamento patrimonial, de acordo com o observado na
vistoria nas escolas escolhidas como amostra.
A situação acima descrita, de ausência de controles na distribuição e falta de
tombamento patrimonial, colabora para que os objetos possam vir a ser desviados da
sua finalidade precípua.
Ademais, não foi apresentado o ato de designação do fiscal do contrato nem
documentação comprobatória das fiscalizações efetuadas, na qual poderia constar
possíveis falhas na distribuição dos objetos.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
No que concerne ao PAR nº 201801560-6, que se refere à aquisição de 3.242 conjuntos
mesa/cadeira para aluno, conclui-se:
a) As contratações e das despesas realizadas no âmbito do bloco de educação - PAR Genérico ocorreram de forma regular?
Diante dos documentos apresentados à equipe de fiscalização, constatou-se que a
contratação em pauta foi efetivada fora do prazo previsto no Decreto nº 7.892, de 23.01.
2013, conforme apontado no achado nº 4 deste Relatório. Além disso, verificou-se a
ausência de requisitos prévios que justificassem a referida contratação, tais como:
- Ausência de estudos técnicos/levantamentos que justificassem a quantidade
contratada (achado nº 1);
- Ausência de demonstração na vantajosidade da adesão à Ata de Registro de Preços
(achado nº 2); e
- Ausência de identificação do responsável pela autorização da adesão à Ata de Registro
de Preços (achado nº 3).
Em relação às despesas que foram realizadas na execução do contrato, elas
transcorreram de forma regular, conforme demonstrado na documentação
apresentada.
b) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos?
O objeto alvo da contratação foi entregue de acordo com as especificações previstas,
conforme atestos apostos nas respectivas NF’s, e tem suprido a necessidade de
reposição de conjuntos mesa/cadeira para aluno da rede municipal de ensino.
c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no
mercado?
Os valores contratados tomaram por base os preços definidos em Ata de Registro de
Preços do FNDE.
d) Os pagamentos ocorreram de forma regular?
Quanto aos pagamentos, houve a ocorrência de quatro pagamentos mesmo a
contratada não estando com a situação fiscal regular, indo contra o disposto no contrato
firmado entre as partes (achado nº 5).
No que concerne aos PAR nºs 201600788, 201803623-4, 201802434-4 e 4230, os
exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão proposta:
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a) As contratações e as despesas realizadas no âmbito do bloco de educação - PAR
Genérico ocorreram de forma regular?

-

As contratações no âmbito dos PAR nºs 201600788, 201802434-4 e 4230 ocorreram de
forma regular. Em relação ao PAR nº 201803623-4, registre-se que a despesa ainda não
foi realizada, visto a administração municipal estar no aguardo de prorrogação de prazo
do ajuste e da liberação de carta de autorização por parte do FNDE.
b) O objeto foi executado de acordo com o planejado e alcançou os objetivos previstos?
Os objetos dos PAR nºs 201600788, 201802434-4 e 4230 de forma integral e o de nº
201803623-4, de maneira parcial.
c) Os preços previstos e os praticados estão de acordo com os preços praticados no
mercado?
Os valores licitados tomaram por base os preços definidos em Ata de Registro de Preços
do FNDE.
d) Os pagamentos ocorreram de forma regular?
No tocante aos PAR nºs 201600788, 201802434-4 e 4230, verificou-se que os
pagamentos ocorreram de forma regular.
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ANEXOS
I - MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 01
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE
apresentou a seguinte manifestação:
“Segundo esta Douta Autoridade, foi constatada, em resumo, que ‘não existiu’ por parte
do município ‘nenhum estudo prévio que demonstrasse a quantidade real necessária
para suprir a demanda do município’.
Entretanto, em sentido contrário ao afirmado acima, temos que quando da adesão pelo
município ao PAR (Termo de Compromisso nº 201801560-6), o município faz o seu
planejamento baseado no que é informado através do Censo Escolar disponibilizado no
Sistema do INEP. Tal sistemática é adotada pelo próprio sistema SIMEC.
Nesse sentido, e utilizando-se do total de alunos matriculados na rede municipal de
ensino nos anos de 2016 (total de alunos: 12.659) e 2017 (total de alunos: 13.335),
conforme relatório de matrículas anexo (Anexo: PAR – Genérico – Item 1 –
Levantamento de matrículas 2016 e 2017 – Planejamento PAR), é que se fez o pedido
dos materiais em discussão, quais sejam, Conjunto aluno/CJA-06 e a Mesa pessoa em
cadeira de rodas ma-02.
Ocorre que mesmo após todo o levantamento feito, temos que o FNDE, conforme
consta no Termo de Compromisso PAR nº 201801560-6 anexo (Anexo: PAR – Genérico
– Termo de Compromisso), até a presente data, autorizou a aquisição de apenas 3.242
(três mil duzentos e quarenta e dois) Conjuntos Aluno – Tamanho 06 (Modelo 1 –
MDF/MDP).
Já quanto ao item Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-02, temos também, que todo
o planejamento foi feito da mesma forma.
Entretanto, quanto a este item, temos que até a presente data o município não recebeu
qualquer autorização do FNDE, sendo recebido apenas, e repita- se, a autorização para
aquisição dos 3.242 Conjuntos Aluno – Tamanho 06 (Modelo 1 – MDF/MDP), conforme
Termo de Autorização nº 2822/2018 – CGARC/DIRAD/FNDE, anexo (Anexo: PAR –
Genérico – Termo de Autorização nº 2822/2018 – CGARC/DIRAD/FNDE).
Quanto a autorização para aquisição do item Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas MA-02,
temos que foi enviado pelo município o Ofício SME nº 322/2019, solicitando a
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prorrogação do prazo do Termo de Compromisso nº 201801560-6, em razão da não
autorização do FNDE, para aquisição do item acima.
Com isso, e conforme demonstrado acima, temos que todo o planejamento é feito pelo
município, através do próprio sistema do PAR, e de acordo com o senso que já vem
descrito no próprio sistema, sendo tal solicitação enviada ao FNDE que analisa o pedido,
e envia ou não a carta de autorização para aquisição dos itens solicitados.
Assim, temos que não se pode afirmar em hipótese alguma, que há ausência de
estudos técnicos/levantamento por parte do município, quando da solicitação de
aquisição de bens para a educação através do PAR, pois, conforme relatado acima,
todos os pedidos são baseados nas informações prestadas pelos próprios sistemas do
FNDE, que é quem autoriza a aquisição dos itens solicitados, não havendo, portanto,
e até o presente momento qualquer comprovação de superdimensionamento das
quantidades adquiridas pelo município.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Sobre o argumento do Gestor de que “quando da adesão pelo município ao PAR (Termo
de Compromisso nº 201801560-6), o município faz o seu planejamento baseado no que
é informado através do Censo Escolar disponibilizado no Sistema do INEP. Tal
sistemática é adotada pelo próprio sistema SIMEC.”, seria suficiente o envio dos prints
das telas dos citados Sistemas que comprovassem tal condição. Isto porque os
documentos apresentados como prova de tal planejamento apresentam várias
inconsistências como: inúmeras rasuras, dados inseridos posteriormente à caneta e
ausência de identificação do responsável pelas informações, as quais fragilizam a
qualidade e a confiabilidade da referida documentação.
Achado n° 02
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE
apresentou a seguinte manifestação:
“Afirma esta Douta Autoridade que não houve na documentação enviada pela
Prefeitura, apresentação de pesquisa de preços que justificasse a vantajosidade em
aderir à Ata de Registro de Preços nº 04/2017 – FNDE, indicando que esta omissão
contraria o disposto no art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, bem como o item
14.4 do Edital do pregão Eletrônico nº 10/2017, do FNDE.
Entretanto, Douta Autoridade Fiscalizadora, não houve nenhuma omissão por parte da
Prefeitura de Araripina. Em verdade, temos que a pesquisa de preços referente ao
registro de preços nº 04/2017-FNDE, teve a sua adesão feita pelo próprio FNDE de
acordo com o Termo de Compromisso nº 201801560-06, a Carta de Autorização do
FNDE nº 2822/2018, e o Ofício de Anuência nº 204/2018, todos anexos, cabendo ao
município, apenas a adesão a mesma.
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Neste caso o FNDE, como bem elucida o Decreto nº 7.892, de 23.01.2013 é tratado como
Órgão Gerenciador, e por assim estar classificado, cabe apenas ao FNDE a prática de
todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, inclusive
quanto:
I - Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo federal;
II - Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III - Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento
licitatório;
IV - Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades
participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2 º e 3 º do art. 6 º deste Decreto;
(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014);
V - Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
VI - Realizar o procedimento licitatório;
VII - Gerenciar a ata de registro de preços;
VIII – Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
IX - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório; e
X - Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6 º
do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo
órgão não participante. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
Todas as hipóteses acima listadas, encontram-se transcritas no art. 5º do Decreto nº
7.892, de 23.01.2013.
Ainda, o art. 22, do Decreto nº 7.892/2013, afirma em seu §1º:
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
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Tal regramento se encaixa perfeitamente ao caso do município de Araripina, pois a
adesão aos itens previstos no Termo de Compromisso nº 201801560-06, foram
consolidados através da Carta de Autorização do FNDE nº 2822/2018.
Nesse sentido, tendo em vista que toda a pesquisa de preços, bem como toda a pesquisa
de vantajosidade de preços e afins, foi feita única e exclusivamente pelo FNDE, não se
pode responsabilizar o município por qualquer omissão contraria ao disposto no art.
22 do Decreto nº 7.892/2013.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em sua resposta, o Gestor discorre, basicamente sobre o Capítulo III, do Decreto nº
7.892/2013, referente às competências do órgão gerenciador.
Entretanto, não considerou que a utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos ou
entidades não participantes é regulada no Capítulo IX, do citado Decreto. (grifo nosso)
Numa simples leitura do caput do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013, já se tem nítida a
condição de que, para que algum órgão ou entidade não participante poder utilizar a
ARP, é necessária que seja devidamente justificada a vantajosidade deste ato. (grifo
nosso)
Ressalte-se que tal situação também foi ressaltada no Edital do Pregão Eletrônico nº 10,
do FNDE, conforme já registrada no achado em comento.
A forma para se demonstrar tal vantagem é feita mediante uma pesquisa de preços,
utilizando-se das metodologias já indicadas em posicionamentos do TCU.
Desta forma, ficou patente que houve adesão à ARP nº 04/2017 – FNDE, sem que fosse
comprovado haver vantajosidade para a Administração.
Achado n° 03
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE
apresentou a seguinte manifestação:
“Alega esta Douta Autoridade que, inexiste nos documentos apresentados à equipe de
fiscalização, documento formalizando a autorização do agente público responsável, do
município de Araripina, em se permitir a adesão à Ata de Registro de Preços em questão.
Ocorre Douta Autoridade Fiscalizadora, que pelo fato do próprio FNDE ter procedido
com todo o alinhamento e procedimento da Ata de Registro de Preços, temos que, a
respectiva Autorização da Adesão à Ata de Registro de Preços, também se deu por este
órgão através do Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preços – SIGARP
do FNDE.
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Nesse sentido, não há hipótese de identificação do agente público responsável do
município, quando este é feito diretamente pelo próprio FNDE.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Em seu argumento, o Gestor novamente confunde as situações.
Toda contratação deve ser precedida da autorização do agente público responsável, até
para efeito de identificação para possíveis sanções.
O registro efetuado pelo FNDE, no Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro de
Preços – SIGARP, foi apenas sua manifestação de autorização para que fosse permitida
à adesão à ARP em pauta. Não se deve confundir este ato como se fosse a autorização
para efetivar a contratação propriamente dita, visto ser essa uma competência da
unidade demandante, no caso o município de Araripina/PE.
Achado n° 04
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE
apresentou a seguinte manifestação:
“Esta Douta Autoridade Fiscalizadora, alega que a contratação para aquisição dos itens
previstos, fora efetivada fora do prazo legal, tendo em vista que o órgão gerenciador da
Ata de Registro de Preços (FNDE), autorizou a adesão no dia 25/07/2018, enquanto, o
contrato efetivando a aquisição foi assinado apenas em 19/11/2018.
Entretanto, Douta Autoridade, não foi o que de fato ocorrera, pois, apesar de o contrato
efetivando a aquisição ter sido assinado somente no dia 19/11/2018, temos que o
mesmo se deu dentro do prazo estipulado, tendo em vista pedido de prorrogação do
prazo previsto, feito pelo município e que fora autorizado pelo FNDE.
Tal hipótese encontra-se prevista no inciso XI, do art. 5º do Decreto nº 7.982/2013,
senão vejamos:
XI - autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6 º
do art. 22 deste Decreto, respeitado o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo
órgão não participante. (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)
Nesse sentido, não há que se mencionar como pena ao município qualquer contratação
que tenha sido efetivada após o prazo legal, tendo em vista, que o município, com a
aceitação do pedido de prorrogação de prazo feito perante o FNDE, para o cumprimento
da aquisição dos itens autorizados, cumpriu todos os prazos há que estava exposto.”
(grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
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Sobre a possibilidade de autorização, excepcional e justificadamente, para a
prorrogação do prazo previsto no § 6 º, do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013, ela
realmente existe.
Porém, o Gestor não apresentou o documento que comprove o pedido de prorrogação
feito pelo município de Araripina/PE nem o de autorização do FNDE para dilação desse
prazo.
O Ofício nº 322/2019, de 24.05.209, solicita prorrogação de prazo do Termo de
Compromisso nº 20180560-6 e não a prorrogação do prazo previsto para efetivar a
aquisição dos conjuntos de cadeiras/mesas para aluno, mediante à utilização da ARP.
São dois instrumentos distintos, regidos por normas igualmente distintas.
Achado n° 05
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE
apresentou a seguinte manifestação:
“Esta Autoridade alega que não foram apresentados os comprovantes de regularidade
fiscal relativos ao pagamento da Nota Fiscal nº 008.438. Alega ainda, que os pagamentos
referentes a todas as outras NF’s foram efetuadas mesmo estando a contratada com a
Certidão Negativa Municipal vencida, ocorrendo o mesmo para alguns pagamentos
quando da apresentação de Certidão Regularidade do FGTS.
Entretanto, Ilustre Autoridade, no que diz respeito aos pagamentos efetuados mesmo
com a apresentação de certidões de regularidades vencidas, temos que apesar de os
mesmos pagamentos terem sido efetuados após o vencimento das respectivas
certidões, os empenhos relativos as referidas notas, foram emitidos em datas anteriores
aos vencimentos das referidas certidões, conforme podemos comprovar na
documentação anexa ((Doc.) Item 5 – Empenhos emitidos).
Nesse sentido, não houve qualquer irregularidade nos pagamentos efetuados, tendo em
vista, que a data em que se deve ser considerada para regularidade nos pagamentos é
a data da emissão dos empenhos, pois é nesta data que as empresas devem apresentar
as documentações necessárias para a efetivação do pagamento. Já o pagamento pode
ser efetuado em data posterior, sendo o mesmo liberado conforme disponibilidade dos
recursos para tal.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
Ao contrário do argumentado pelo Gestor, não é na data de emissão dos empenhos que
a contratada deve apresentar os documentos relativos à sua regularidade fiscal e
trabalhista, visto que o empenho é a fase inicial da despesa pública, pois nesta situação
ainda não houve sequer a comprovação da execução do objeto, que ocorre na
liquidação.
20

Ademais, independente de quando foram apresentadas as certidões pela contratada, é
cláusula contratual, já registrada no achado, que é obrigação da empresa manter,
durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
Também consta no Termo Contratual que é obrigação da contratante efetuar o
pagamento à contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato. (grifo nosso)
Desta forma, tem-se que na data do pagamento é obrigação da contratante também
verificar se a contratada mantém suas condições de habilitação e qualificação, conforme
dispositivos insertos no Contrato.
Achado n° 06
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME nº 573/2019, de 14.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE
apresentou a seguinte manifestação:
“Alega esta Douta Autoridade, que ‘não foram apresentados documentos que
controlem a retirada dos objetos no depósito da Secretaria, contendo o nome da pessoa
responsável pela autorização, a quantidade de unidades do objeto a ser entregue, nem
do local onde deve ser feita a referida entrega’.
Alega ainda, que ‘a ausência de controles na distribuição e falta de tombamento
patrimonial, colabora para que os objetos possam vir a ser desviados da sua finalidade
precípua’, finalizando que ‘não foi apresentado o ato de designação do fiscal do contrato
nem documentação comprobatória das fiscalizações efetuadas, na qual poderia constar
possíveis falhas na distribuição dos objetos’.
Ilustre Autoridade, em que pese os argumentos apresentados por Vossa Senhoria no
relatório ora rebatido, temos que a atual gestão, quando assumiu a prefeitura
encontrou uma situação de caos, sem o menor controle de qualquer bem de seu
patrimônio, além de notar o extravio de vários bens patrimoniais.
De lá para cá, vem tentando organizar o seu controle patrimonial, tanto que criou o
Setor de Patrimônio na Secretaria Municipal de Educação, com vistas a controlar e fazer
o levantamento de todo o patrimônio.
Em paralelo a isso, e durante a gestão foram adquiridos com recursos federais, 3.242
(três mil duzentos e quarenta e dois) conjuntos aluno/CJA-06-MDF, para alunos com
altura entre 1,59m e 1,88m, e 92 (noventa e dois) equipamentos de ar-condicionado.
E é justamente, quanto a estes equipamentos adquiridos que o Setor de Patrimônio vem
registrando o controle para onde cada unidade destes equipamentos está sendo
direcionada.
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Além disso, cada gestor das unidades recebedoras dos equipamentos aqui citados, estão
assinando o devido Termo de Responsabilidade quanto a posse e a manutenção dos
equipamentos.
Tal alegação é facilmente comprovada ao analisar a documentação anexa referente ao
presente Item 6.
Nesse sentido, mesmo que reconhecida a dificuldade de controle do patrimônio
constante na Secretaria de Educação, temos que já estão sendo adotadas medidas que
minimizem o máximo possível qualquer possibilidade de desvio destes
equipamentos.” (grifo do autor)
Análise da equipe de auditoria
A dificuldade de controle do patrimônio da Secretaria de Educação do município de
Araripina/PE é reconhecida pelo Gestor.
Apesar de louvável o início da adoção de medidas para se manter um controle
patrimonial, considerando os documentos anexados ao Ofício de resposta citado na
manifestação da unidade examinada, tal iniciativa ainda padece de aperfeiçoamento, de
modo que permita um controle eficiente.
Podemos citar como pontos ainda falhos que dificultam um melhor controle sobre o
patrimônio:
a) a numeração de tombamento (001) idêntica para objetos diferentes (aparelhos de arcondicionado e conjunto de cadeiras/mesas para aluno), quando na verdade cada
objeto, de cada item, deve possuir numeração de tombamento de forma
individualizada;
b) ausência de planilha que consolide, em um único documento, a localização, a
quantidade, o responsável pelos bens e o número de tombamento de cada item
transferido;
c) inexistência de documento contendo autorização da pessoa responsável em permitir
a retirada dos objetos armazenados no depósito da Secretaria de Educação, bem como
a quantidade a ser retirada. Os Termos de Transferência de Responsabilidade de Bens
Patrimoniais, indicam que o gestor de cada escola assume a quantidade pela qual ficará
responsável. Porém, não restou evidenciado como se controla a quantidade dos objetos
que são retirados a cada saída do depósito;
d) execução contratual sem designação de fiscal e, consequentemente, inexistência de
relatórios sobre a regularidade da execução contratual.
Assim, diante do acima exposto, conclui-se que se mantém o risco de que os objetos
contratados possam vir a ser desviados da sua finalidade precípua, principalmente
devido à grande quantidade adquirida do conjunto de cadeiras/mesas para aluno (3.242
unidades).
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INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade verificar a regularidade da contratação e dos
pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Araripina, em favor da empresa P
CUNHA GOMES - ME, CNPJ 20.943.960/0001-00, face à prestação do serviço de locação
de veículos, com condutor e sem combustível, para a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, durante o período de janeiro de 2015 a maio de 2019,
decorrente do Pregão presencial nº 01/2015.
Deve-se registrar que, comprovadamente, por meio de Notas de Empenho, no ano de
2017 foram utilizados recursos federais, transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS), para pagamento dos citados serviços, diferente do que, inicialmente, havia
sido informado pela Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Araripina,
quando solicitada a enviar documentação referente à contratação do objeto em comento.
Na fiscalização relativa ao Pregão presencial nº 01/2015 não foi possível acesso ao
processo físico, restando como base para análise apenas a versão digital do mesmo.
Cumpre registrar que, quando solicitada a informar o motivo da não apresentação do
processo físico do referido Pregão, a Prefeitura Municipal de Araripina não encaminhou
resposta.
O trabalho em questão faz parte do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes
Federativos, cujo objetivo é a avaliação da execução dos recursos federais por parte de
gestores estaduais, distritais e municipais.
Ademais, o objetivo específico para avaliação da regularidade da contratação em
comento buscou responder as seguintes questões:
a) Os processos licitatórios e contratações ocorreram de forma regular?
b) A prestação do serviço contratado está sendo feita de acordo com o contratado?
c) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado?
d) Os pagamentos realizados para a empresa contratada ocorreram de forma regular?
A metodologia utilizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) envolveu a realização
de fiscalizações in loco, de entrevistas e de análise documental.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Em princípio, não foram identificados achados, cuja solução esteja a cargo do gestor
federal.

Parte 2 – Gestor Local
1. Não utilização de pregão eletrônico nas despesas realizadas
com recursos federais no município de Araripina/PE.
A partir da análise das informações constantes da página oficial na internet do Tribunal
de Contas do Estado de Pernambuco (Sistema Tome Contas), foi identificado que o
município de Araripina/PE não realiza aquisições de bens e serviços comuns por meio do
Pregão eletrônico, tendo sido evidenciada a realização de pregões na modalidade
presencial.
Cabe destacar que, em conformidade com o art. 4º, §1º, do Decreto nº 5.450, de 31 de
maio de 2005 e com o entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU), nas licitações
realizadas no âmbito da União ou envolvendo recursos federais para aquisição de bens e
serviços comuns é obrigatório o emprego da modalidade eletrônica do pregão, que só
poderá ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.
Ademais, deve-se destacar que a possibilidade de sessões de julgamento realizadas em
dias posteriores à apresentação das propostas, comum em pregões presenciais, permite
que os representantes das empresas participantes se conheçam antes da oferta de lances,
gerando um risco de conluios e quebra da isonomia dos certames.
Sobre esse último aspecto, ainda que não haja vedação expressa na legislação relativa ao
Pregão à realização das fases em datas distintas, tal procedimento deveria ser adotado
apenas se estritamente necessário. Tais ponderações são análogas às constantes dos
Acórdãos nº 110/2012 – Plenário, nº 906/2012 – Plenário e nº 4.968/2011 – Segunda
Câmara, do Tribunal de Contas da União, por exemplo, sobre a estipulação de data e
horário únicos para a realização de vistorias técnicas por interessados em participar de
licitações:
31. Com relação à exigência de que os competidores devem realizar visita
técnica ao local da obra, em dia e hora único, definido no edital, foi
demonstrado que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de repudiar
tal medida, por configurar restrição indevida à competitividade do certame e
por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. Neste caso, a falta é
suficiente para macular a licitação e ensejar proposta para a anulação do
processo licitatório, sem prejuízo de dar ciência ao omissis que a inserção no
edital de licitação de exigência para a realização de vistoria técnica em um único
dia e horário, constitui-se em restrição à competitividade e ofensa ao disposto
no art. 3º, caput, e §1º, inciso II, da Lei 8.666/1993, além de favorecer ajustes
entre os potenciais competidores (Acórdão nº 110/2012 – TCU – Plenário).
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Assim, de forma semelhante à exigência de visita técnica em um único dia e horário a que
se refere o Acórdão do TCU, o edital do Pregão presencial define um local, uma data e um
horário para a entrega das propostas, oportunidade em que as licitantes e a
Administração tomam conhecimento de quais são os participantes do certame. E a
possibilidade de realização da fase de lances em dia distinto daquele em que as empresas
interessadas se apresentam pode comprometer a obtenção de proposta mais vantajosa
para o Município, em razão de impor ônus excessivo às concorrentes e de que o período
entre as duas fases pode propiciar a realização de ajustes entre as licitantes e delas com
a Administração.

2. Ausência de estudos técnicos/levantamentos que justificassem
a quantidade contratada.
Foi constatado, considerando a documentação enviada pela Prefeitura de Araripina, que,
previamente à elaboração do Termo de Referência (TR), cujo objeto é serviço de locação
de veículos, com condutor e sem combustível, não houve nenhum estudo
técnico/levantamento que demonstrasse a quantidade real necessária para suprir a
demanda do município.
Tal levantamento é essencial para saber se houve ou não um mau dimensionamento na
quantidade contratada, que possa ter acarretado um desperdício de recursos públicos.

3. Falhas na metodologia para obtenção do preço de referência
para o pregão presencial nº 01/2015.
Verificou-se que a pesquisa de preços realizada para obtenção dos preços de referência
para o pregão presencial nº 01/2015, foi realizada, apenas, de forma direta com quatro
fornecedores.
Ocorre que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, apesar de estabelecer três
como o número mínimo aceitável de orçamentos para a pesquisa de preços, vem
reconhecendo que os orçamentos de fornecedores não refletem, necessariamente, o
preço de mercado. Daí a necessidade de se considerar outras fontes para obtenção de
preços reais:
Acórdão TCU 299/2011-Plenário:
[...]
2.14. A estimativa que considere apenas cotação de preços junto a
fornecedores pode apresentar preços superestimados, uma vez que as
empresas não têm interesse em revelar, nessa fase, o real valor a que estão
dispostas a realizar o negócio. Os fornecedores têm conhecimento de que o
valor informado será usado para a definição do preço máximo que o órgão
estará disposto a pagar e os valores obtidos nessas consultas tendem a ser
superestimados.
[...]
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Acórdão 2.816/2014-Plenário:
[...]
b) recomendar à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, ao Conselho Nacional de
Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público que orientem os órgãos e
entidades a eles vinculados sobre as cautelas a serem adotadas no
planejamento de contratações de empresas para prestação de serviços de
organização de eventos, de modo a não restringir a pesquisa de preços às
cotações realizadas junto a potenciais fornecedores, adotando também outras
fontes como parâmetro, principalmente as contratações similares realizadas
por outros órgãos ou entidades públicas, conforme previsto no art. 2º da IN
5/2014 SLTI/MPOG, c/c o art. 15, V, da Lei 8.666/93; (grifo nosso)
[...]

Acórdão 2.637/2015-Plenário:
(...)
9.3. com base no art. 7º da Resolução-TCU 259/2014, dar ciência à Fundação
Nacional de Saúde sobre as seguintes impropriedades, relativas ao pregão
eletrônico 2/2015, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à
prevenção de ocorrências semelhantes:
[...]
9.3.2. realização de pesquisa de preços com amplitude insuficiente, restrita ao
possível envio de dois e-mails a oito empresas do ramo, tendo-se obtido apenas
três orçamentos, não obstante o mercado fornecedor do serviço ser vasto; e,
ainda, que não se considerou a utilização de preços de contratações similares
na Administração Pública e a informações de outras fontes, tais como o
ComprasNet e outros sites especializados, afrontando o art. 26, parágrafo
único, incisos II e III, e o art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, conforme
entendimento do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.170/2007 e 819/2009, ambos
do Plenário;
(...)

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

4. Restrição à competitividade no pregão presencial nº 01/2015.
Devido à não adoção do Pregão Eletrônico, de acordo com o descrito no achado nº 1 deste
Relatório, o qual torna viável um maior número de participantes nos Pregões em razão
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da possibilidade de participação de forma remota nas sessões públicas, a competitividade
foi restrita.
Para corroborar o argumento acima exposto, somente um licitante compareceu à sessão
pública do Pregão presencial nº 01/2015, mesmo o objeto da contratação (locação de
veículos, com condutor e sem combustível) possuindo um mercado bastante amplo,
devido à ausência de complexidade em suas especificações.
Diante da situação acima descrita, restou nítido que com a não adoção do pregão
eletrônico na licitação em comento, não possibilitando que um maior número de
empresas do ramo participasse, restringiu-se acentuadamente a competitividade.

5. Falha no procedimento de verificação das condições de
participação no pregão presencial nº 01/2015.
O edital do pregão presencial nº 01/2015 dispõe, em seu item 4.2:
(...)
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão empresas que estejam declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública (Federal,
Estadual e no Município de Araripina-PE), enquanto perdurarem os motivos da
punição.
(...)

Entretanto, não consta, no processo licitatório enviado pela Prefeitura Municipal de
Araripina, documento que comprove não ter havido algum registro de inidoneidade da
empresa P CUNHA GOMES – ME, no dia do certame, sendo que tal condição teria que ser
obrigatoriamente verificada antes até do credenciamento da referida empresa
Cumpre ressaltar, ainda, que em relação à consulta para observar se a empresa
interessada em participar da licitação estava declarada inidônea no Portal da
Transparência do Governo Federal, esta informação poderia ser facilmente obtida, à
época, no endereço eletrônico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

6. Objeto contratado em desconformidade com o descrito no
Termo de Referência e no Edital do Pregão Presencial nº 01/2015.
O Termo de Referência descreve o objeto a ser contratado em seu item 1 da seguinte
forma:
(...)
DO OBJETO
Constitui objeto do presente Processo Licitatório a contratação de empresa
para Locação de Veículos 0 (zero) km ou não superior a 04 (quatro) anos de uso,
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com condutor e sem combustível dos Tipos: Veículos de passeio, Kombi e Van,
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
social, no cumprimento das suas atividades.
(...) (grifo nosso)

Tal descrição também aparece de forma semelhante no item 1 do
Edital:
(...)
1. OBJETO
O objeto do presente pregão consiste na contratação de empresa para Locação
de Veículos 0 (zero) km ou não superior a 04 (quatro) anos de uso, com
condutor e sem combustível dos Tipos: Veículos de passeio, Kombi e Van,
visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
social, conforme relacionado no Anexo I deste Edital.
(...) (grifo nosso)

Contudo, em vistoria realizada no dia 08.08.2019, verificou-se que os carros contratados
junto à empresa P CUNHA GOMES são dos seguintes modelos e anos de fabricação:
Quadro 01 – Veículos postos à disposição pela empresa P CUNHA GOMES - ME, objeto
do contrato decorrente do Pregão presencial nº 01/2015.
VEÍCULO/MODELO

PLACA

ANO
FABRICAÇÃO/MODELO

GOL

P*Q – 9**0

2013/2014

GOL

O*V – 4**9

2014/2015

GOL

O*R – 6**8

2014/2015

SIENA

P*U – 3**5

2011

KOMBI

N*L – 4**8

2010/2011

FIAT DUCATO

O*R – 6**8

2011/2012

Fonte: Registros fotográficos dos Certificados de Registro de Licenciamento dos Veículos (CRLV).

De acordo com o Quadro 01 acima, e com a descrição do objeto no item 1 do TR e do
Edital, percebe-se que três veículos não atendem ao que se pretendia contratar, por
possuírem mais de quatro anos de uso: Siena (2011), Kombi (2010/2011) e Fiat Ducato
(2011/2012).
Deve-se ressaltar que, sendo contratada a locação de veículos com ano e modelo/
fabricação mais antigos que os previstos no TR, houve um ato antieconômico em desfavor
da Administração, uma vez que o valor de referência foi calculado considerando-se
veículos mais novos do que os efetivamente contratados, cujos valores ficaram muito
próximos aos valores de referência:
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Tabela 01 – Valores de referência e valores contratados - Pregão presencial nº 01/2015.
VALOR ANUAL (TR)

VALOR ANUAL

(Referência)

(Contratado)

(R$)

(R$)

1

116.000,04

113.760,00

2

108.392,04

109.188,00

3

41.000,04

40.596,00

ITEM

Fonte: TR e Ata da Sessão pública do Pregão presencial nº 01/2015.

Assim, está vigente um contrato em que a empresa P CUNHA GOMES – ME não atende
ao objeto descrito no Edital e no Termo de Referência.

7. Contratação, sem ato motivado, de item acima do valor
estimado.
O item 2 do TR foi contratado acima do valor estimado:
Tabela 02 – Valor de referência e valor contratado para o item 2 - Pregão
presencial nº 01/2015
ITEM

VALOR ANUAL (TR)

VALOR ANUAL

(Referência)

(Contratado)

(R$)

(R$)

108.392,04

109.188,00

2

Fonte: TR e Ata da Sessão pública do Pregão presencial nº 01/2015.

Tal ato foi realizado sem motivação, contrariando o disposto no item 9.4 do Edital:
(...)
9.4 O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do
menor preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no
Edital, decidindo motivadamente a respeito.
(...) (grifo nosso)

Cumpre registrar que, apesar do acima apresentado, não consta do processo licitatório
indicação do Pregoeiro ter ao menos tentado negociar com a licitante vencedora uma
redução dos valores, mesmo constando tal previsão no Edital:
(...)
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9.13 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com
vistas à redução do preço.
(...)

8. Impropriedades no documento de qualificação técnica da
licitante vencedora do pregão presencial nº 01/2015.
A licitante vencedora, P CUNHA GOMES – ME, apresentou como comprovação de
qualificação técnica, atestado emitido pela empresa AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME.
Sobre o documento comprobatório acima citado, apontam-se as seguintes
impropriedades:
a) A empresa emitente do atestado possuía, à época da licitação em pauta, endereço
em São Lourenço da Mata-PE, conforme carimbo aposto no referido documento.
Entretanto, o atestado apresentado teve como local de emissão a cidade de
Araripina-PE;
b) A licitante vencedora, P CUNHA GOMES, teve sua abertura em 29.08.2014,
conforme o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ.
O atestado apresentado em seu favor, foi emitido no dia 18.02.2015, ou seja,
pouco mais de cinco meses depois de sua abertura.
Pelos indicativos acima elencados, visando o zelo pelos recursos públicos, caberia ao
Pregoeiro efetuar diligências a fim de obter mais informações para esclarecer tais pontos,
conforme o entendimento do TCU:
Acórdão 3.418/2014-Plenário:
[...]
9.2. determinar ao Centro de Inteligência do Exército - CIE que, nos próximos
certames, ao constatar incertezas sobre atendimento pelas licitantes de
requisitos previstos em lei ou edital, especialmente as dúvidas que envolvam
critérios e atestados que objetivam comprovar a habilitação das empresas em
disputa, utilize do seu poder-dever de promover diligências, previsto no art. 43,
§ 3º, da Lei 8.666/1993, para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos
documentos que servirão de base para tomada de decisão da Administração
nos procedimentos licitatórios;
[...] (grifo nosso)

9. Prorrogações contratuais sem comprovação da vantajosidade
para a Administração Pública e respectiva autorização.
Para nenhum dos quatro Termos Aditivos que tiveram por finalidade a prorrogação
contratual, houve demonstração da vantajosidade para a Administração Pública na
manutenção da avença acordada entre a Prefeitura Municipal de Araripina e a empresa
P CUNHA GOMES, em conformidade com o prescrito na Lei nº 8.666/1993:
(...)
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Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;
(...) (grifo nosso)

Tal demonstração deveria ser efetuada mediante pesquisa de preços, observando as
melhores práticas para tanto, já indicadas no achado nº 3 deste Relatório. A contratada
não possui o direito subjetivo de prorrogação contratual automática.
Ainda em relação às prorrogações contratuais tratadas neste achado, não houve, nos
documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Araripina, comprovação de
autorização prévia à celebração dos Termos Aditivos, segundo prevê a Lei 8.666/1993:
(...)
Art. 57 A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
(...)
§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
(...) (grifo nosso)

10. Descumprimento do edital do pregão presencial nº 01/2015:
pagamentos efetuados sem atesto nas Notas Fiscais e
inobservância à regularidade fiscal/trabalhista da contratada.
O Edital do Pregão presencial nº 01/2015 prescreve o seguinte:
(...)
8.4 Para habilitação serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:
(...)
8.4.2 QUALIFICAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA
(...)
8.4.2.3 Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Federal,
através de certidão conjunta quanto a tributos e contribuições federais, bem
como quanto à dívida ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita
Federal.
8.4.2.4 Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Estadual
da sede da proponente.
8.4.2.5 Prova de regularidade da proponente com a Fazenda Pública Municipal
da sede da proponente.
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8.4.2.6 Certidão que comprove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei (CRF-FGTS).
8.4.2.7 Certidão Negativa de débitos emitida pelo Município de Araripina;
8.4.2.8 Certidão que comprove a inexistência de débitos inadimplidos perante
a Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos trabalhistas instituídos por lei.
(...)
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATUAIS
13.1 A contratada obriga-se a:
(...)
13.1.4 Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas. Todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
(...)
13.2 A Secretaria de Desenvolvimento Social obriga-se a:
13.2.1 Efetuar os pagamentos no tempo, lugar e forma estabelecidos na
contratação.
(...)
13.2.4 Atestar na Nota fiscal a entrega efetiva do material.
(...)
15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
15.1 O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a apresentação de
Nota fiscal, devidamente atestada e comprovada à manutenção das exigências
da habilitação, conforme especificado neste Edital.
(...)

Desta forma, pela análise efetuada na documentação disponibilizada pela Prefeitura
Municipal de Araripina, relativa aos pagamentos efetuados de janeiro de 2017 a maio de
2019, observou-se que não houve atesto nas Notas Fiscais apresentadas pela empresa P
CUNHA GOMES – ME ou outro termo de recebimento que comprovasse a efetiva
execução do serviços, nem verificação da regularidade fiscal e trabalhista da referida
empresa, contrariando frontalmente o disposto no Edital do Pregão presencial em pauta.

11. Falhas na execução dos serviços.
Conforme informado pela Secretária de Desenvolvimento Social do Município de
Araripina, por meio do Ofício SDS/PMA nº 82/2019, de 27.08.2019:
(...) os quatro veículos estão diariamente à nossa disposição logo no início do
expediente, em frente à sede da nossa secretaria, e recebem do setor de
patrimônio e compras a demanda do roteiro que farão, de acordo com a
necessidade de cada equipamento, de modo a propiciar um bom
funcionamento do serviço público (...)
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Entretanto, conforme informado pelo proprietário da empresa contratada (P. C. G., CPF
***.373.334-**), no dia 08.08.2019, em visita realizada à Secretaria de Desenvolvimento
Social do Município de Araripina, um dos veículos (SIENA, placa P*U-3**5) estava
quebrado, juntamente com a Kombi, placa N*L-4**8, há alguns dias em uma oficina. Fato
este confirmado através de fiscalização in loco na citada oficina.
Importante destacar o disposto no item 7.3, da Cláusula Oitava do Termo Contratual:
(...)
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
(...)
7.3 O veículo que apresentar problemas que impossibilitem seu uso, deverá ser
substituído por outro reserva, com especificações similares, no prazo máximo
de 24 horas
(...)

Desta forma resta claro que a empresa P CUNHA GOMES – ME, por não ter substituído os
veículos danificados, descumpriu as regras contratuais, sem que tenha sido demonstrada
a adoção de nenhuma providência por parte do Gestor do Contrato.
Ademais, ainda durante a mencionada vistoria, foi constado que um dos motoristas
disponibilizados pela contratada para a execução dos serviços (G. A. R.) não portava
documento de habilitação, que pudesse comprovar sua aptidão para o desempenho
daquela atividade, nem documentos pessoais de identificação.
Consta, também, no Termo Contratual como obrigação da contratada:
(...)
5.1.19 A CONTRATADA tem a obrigação de recolher e guardar os veículos,
quando estes não estiverem sendo usados pela CONTRATANTE.
(...)

O local de guarda dos veículos não foi mostrado à equipe de fiscalização, mas conforme
visita feita ao endereço constante como sede da empresa, no dia 09.08.2019, verificouse que no referido local não seria possível se fazer tal procedimento, haja vista, que o
local é um prédio conjugado de três pavimentos (sendo o térreo um estabelecimento
comercial - Bené Tecidos - da genitora do proprietário da empresa P CUNHA GOMES - ME
e os demais pavimentos destinados à residência dos membros da família, não havendo
espaço para garagem.
Figura 1 – Fachada do local constante como endereço da empresa P CUNHA GOMES –
ME, em Araripina-PE, no dia 09.08. 2019.
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Fonte: Registros fotográficos do imóvel indicado, no Contrato e nos Termos Aditivos, como sede da
empresa P CUNHA GOMES – ME.

Assim, não se pôde saber o local exato, nem em quais condições, em que os veículos
contratados pela Prefeitura Municipal de Araripina, em decorrência do Pregão presencial
nº 01/2015, são deixados quando não estão em uso pela CONTRATANTE, especialmente
após o término do expediente e nos dias não úteis.

12. Inexistência de controles sobre o uso dos veículos.
Não foram apresentados pela Prefeitura Municipal de Araripina, apesar de solicitado
formalmente pela equipe de fiscalização desta CGU, documentos que comprovassem
algum controle sobre o uso dos veículos locados postos à disposição da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social.
O que pôde ser constatado, durante visita à referida Secretaria e em entrevista realizada
com a Assessora Jurídica da SDS (K. H. N. S.), no dia 08.08.2019, é que não há qualquer
controle sobre o uso dos veículos locados:
a) Não se checa a hora e quilometragem de chegada dos veículos no começo do dia;
b) Não há uma guia de autorização para cada saída que precise ser realizada,
registrando a hora e a quilometragem;
c) Não se checa a hora e quilometragem do retorno de cada saída realizada.
A ausência de tais controles é grave, pois a partir do momento em que não se controla as
quilometragens, não há como conferir se o uso dos veículos deu-se estritamente se em
deslocamentos a serviço, além de não permitir aferir se o abastecimento de combustível
dos veículos locados em questão, que é pago pela Prefeitura Municipal de Araripina em
um contrato à parte, está sendo feito dentro dos parâmetros razoáveis para as distâncias
percorridas nas atividades que são executadas em favor da SDS.
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Ademais, não consta na documentação apresentada pela Prefeitura Municipal de
Araripina, nenhum documento de fiscalização efetuada pela Administração.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
Os exames realizados indicaram as seguintes conclusões detalhadas por questão
proposta:
a) Os processos licitatórios e contratações ocorreram de forma regular?
O Pregão nº 01/2015 foi realizado na forma presencial, contrariando entendimento do
TCU, uma vez que na execução contratual decorrente da citada licitação foram utilizados
recursos federais. A não adoção do Pregão na forma eletrônica trouxe enorme restrição
à competitividade. Também não foi verificada, anteriormente à abertura da sessão
pública, a situação de idoneidade da empresa P CUNHA GOMES – ME, conforme previsto
no Edital;
b) A prestação do serviço contratado está sendo feita de acordo com o contratado?
O serviço está sendo executado com a locação de três veículos em desacordo com o
especificado no TR e no Edital, em relação ao ano/modelo de fabricação e a contratada
não efetua a substituição dos veículos avariados;
c) Os preços licitados estão de acordo com os preços praticados no mercado?
Não foi realizada pesquisa de preços anteriormente à nenhuma prorrogação contratual.
De tal modo, não foi possível aferir a razoabilidade dos preços contratados; e
d) Os pagamentos realizados para a empresa contratada ocorreram de forma regular?
Os pagamentos realizados para a empresa P CUNHA GOMES – ME foram efetuados sem
as Notas Fiscais estarem atestadas e sem a observância da manutenção das condições de
habilitação da contratada, previstas no Edital do Pregão presencial nº 01/2015.
Considerando os achados descritos neste Relatório, os quais apontam falhas tanto no
processo licitatório como na execução contratual, pode-se concluir que os recursos do
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) foram mal aplicados no objeto do Pregão
presencial nº 01/2015.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 01
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Primeiramente, convém esclarecer que o Decreto Federal nº 5.504, de 2005, apenas
impõe a adoção do pregão eletrônico quando de contratações feitas com verbas federais
decorrentes de transferências voluntárias da União, o que não se aplica ao caso posto que
foram utilizados recursos próprios, conforme já informado acima.
Ademais, o referido Decreto apenas estabelece o caráter preferencial da utilização do
pregão eletrônico, admitindo expressamente sua não utilização quando houver
inviabilidade, conforme § 1º do art. 4º:
“Art. 4º Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a
modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica.
§ 1º O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada
inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente.”
No que se refere aos tópicos 1 e 4, considerando que o Pregão Eletrônico demanda
necessidade da utilização de uma plataforma de uso e acesso específico via internet. A
utilização dessa plataforma de uso e acesso específica necessita de treinamento próprio,
e, literalmente direcionado, a depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede
lógica completa e eficiente bem como maquinário da mesma forma. A prefeitura não
possui servidor capacitado para utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva
plataforma. A rede lógica da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, bem como seu
maquinário não suporta a utilização da conexão para o Pregão eletrônico por
inconsistente e inconstante a conexão via internet utilizada, bem como o
desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o
procedimento.
Informamos, ainda, que será ministrado um curso de pregão eletrônico no Município de
Araripina, pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães, no Município de
Araripina, com data a ser definida pela própria Escola. Conforme Decreto Federal 10.024
de 20 de setembro de 2019, o Município de Araripina/PE, elaborou o decreto nº 054 de
20 de setembro de 2019, que institui o Pregão Eletrônico no Âmbito do Município de
Araripina/PE, além disso o Município já cadastrou os Pregoeiros e Equipe de apoio junto
ao Ministério da Economia para acesso ao ambiente de produtividade de Pregão
Eletrônico. Todos os documentos que compõem essa informação seguem anexos.”
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Análise da equipe de auditoria
Cumpre registrar que, diferentemente do argumento apresentado pelo Gestor, foram
utilizados, em 2017, na execução contratual em comento, recursos federais transferidos
pelo FNAS, conforme demonstrado no campo “Fonte recurso” dos empenhos emitidos
no referido ano. Isto, por si só, possibilita a fiscalização de todo o processo licitatório
referente ao Pregão presencial nº 01/2015 por parte desta Controladoria-Geral da União.
Sobre o Decreto Federal nº 5.504/2005, cabe salientar que a utilização do pregão
eletrônico é a regra há vários anos, só podendo ser desconsiderado se devidamente
comprovada a inviabilidade de sua utilização, que não é o caso do município de
Araripina/PE, conforme abaixo explicitado.
Sobre a alegação de que necessitaria, para realização do Pregão eletrônico, de uma
plataforma de uso e acesso específico via internet, ressalte-se que o município dispõe de
computadores e de internet, em pleno uso. Ademais, o tempo decorrido entre o marco
legal e a situação encontrada pela fiscalização da CGU já seria suficiente para o suposto
ajuste citado na manifestação, no intuito de implantar a referida modalidade de Pregão
eletrônico.
A questão de capacitação de servidores também padece de temporalidade, haja vista que
já houve prazo suficiente para capacitação de equipes e, da mesma forma, para a
aquisição de maquinário e implantação de rede lógica e de conexão eficiente de internet.
Apesar das alegações de falta de estrutura e de capacitação, a presente fiscalização teve
diversos documentos disponibilizados de forma digital, bem como enviados pela internet,
devendo-se ressaltar, inclusive, que a Prefeitura já utiliza assinatura digitais em seus
documentos, a exemplo da resposta, ora em análise, que foi assinada dessa maneira.
Portanto, não se observam grandes dificuldades para implantação da referida
modalidade, tendo em vista que o município já adota procedimentos baseados em
ferramentas de informática. Tanto é assim, que em face dos questionamentos da CGU
sobre o tema, apesar de sua inexistência não ser condição impeditiva para utilização dessa
modalidade, o gestor municipal resolveu assinar o Decreto n º 54, de 20.09.2019,
regulamentando o pregão eletrônico no município. Ressalte-se que, nessa mesma data,
foi assinado o novo Decreto Federal sobre o pregão eletrônico, Decreto nº 10.024, de
20.09.2019, que corrobora o entendimento já existente sobre a matéria. Assim, diante de
tudo que foi exposto, a alegação de opção pelo Pregão presencial, pela falta de estrutura
e de capacitação, não pode ser acatada.
Por fim, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o Gestor
informou que será realizado um curso sobre Pregão eletrônico, sem, entretanto,
especificar datas, e noticiou, apesar de não apresentar a respectiva publicação, a
assinatura do citado Decreto Municipal nº 54/2019, além de já ter cadastrado os
Pregoeiros e Equipe de apoio, junto ao Ministério da Economia, para acesso ao ambiente
de produtividade de Pregão eletrônico. Contudo, apesar das medidas adotadas, o Gestor
não especificou o cronograma ou o prazo para adoção efetiva do Pregão eletrônico em
seus processos de contratação.
Achado n° 02
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Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Por ter sido realizado na gestão anterior, não podemos especificar qual foi à metodologia
utilizada pela equipe da época (2015) para chegar à quantidade necessária para suprir a
demanda do município, o que podemos afirmar, é que todos os veículos locados são
usados por esta secretaria e até o momento, têm sido importantes para o
desenvolvimento dos serviços.”
[...]
Análise da equipe de auditoria
O Gestor afirmou, de forma genérica, que “todos os veículos locados são usados por esta
secretaria e até o momento, têm sido importantes para o desenvolvimento dos serviços.”,
não apresentando documentos comprobatórios que sanassem a falha apontada no
achado.
Achado n° 03
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
[...]
“Sobre o tópico 3, não podemos afirmar se houve outras formas de pesquisa de preços e/ou
porque não foram juntadas ao PL n° 001/2015.” (grifos do original)
[...]
Análise da equipe de auditoria
O Gestor não apresentou documentos comprobatórios que sanassem a falha apontada
no achado.
Achado n° 04
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
[...]

24

“No que se refere aos tópicos 1 e 4, considerando que o Pregão Eletrônico demanda
necessidade da utilização de uma plataforma de uso e acesso específico via internet. A
utilização dessa plataforma de uso e acesso específica necessita de treinamento próprio,
e, literalmente direcionado, a depender de qual utilize, além da necessidade de uma rede
lógica completa e eficiente bem como maquinário da mesma forma. A prefeitura não
possui servidor capacitado para utilização da plataforma, bem como acesso à respectiva
plataforma. A rede lógica da Prefeitura Municipal de Araripina/PE, bem como seu
maquinário não suporta a utilização da conexão para o Pregão eletrônico por
inconsistente e inconstante a conexão via internet utilizada, bem como o
desenvolvimento do maquinário, podendo vir a prejudicar, sobremaneira, o
procedimento.”
[...]
Análise da equipe de auditoria
Na resposta encaminhada pelo Gestor, no tocante à adoção do pregão eletrônico,
conforme já analisado no achado nº 01, a Prefeitura Municipal de Araripina já dispunha
de meios, à época, para poder realizar tal modalidade de licitação.
Ademais, não custa reforçar que, o pregão eletrônico torna viável um maior número de
participantes nos Pregões em razão da possibilidade de participação de forma remota nas
sessões públicas o que, consequentemente, traz maior competitividade ao certame.
Achado n° 05
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Pelos mesmos motivos citados no item anterior, não podemos justificar o motivo da
ausência de documento que comprove não ter havido algum registro de inidoneidade da
empresa P CUNHA GOMES – ME no PL n° 001/2015, no entanto, segue em anexo,
pesquisa atual no cadastro de empresas inidôneas, no qual não consta nenhum registro
no histórico da empresa vencedora do certame.”
Análise da equipe de auditoria
O Gestor afirmou, de forma genérica, que “no entanto, segue em anexo, pesquisa atual
no cadastro de empresas inidôneas, no qual não consta nenhum registro no histórico da
empresa vencedora do certame.”
Tal informação torna-se desnecessária diante do fato apontado no achado, qual seja, a
não comprovação, previamente à abertura da sessão pública, da possibilidade de
participar ou não do certame, da única licitante presente.
Achado n° 06
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Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Informamos que já solicitamos por meio do Ofício SDS/PMA n° 92/2019, em anexo, que
a empresa tome as providências necessárias à substituição dos veículos que estão em
desacordo com o que fora pactuado em contrato, bem como, que regulariza a situação
dos motoristas que, por ventura, estejam sem a devida habilitação.”
Análise da equipe de auditoria
Diante da resposta apresentada pelo Gestor, restou patente que o Contrato estava sendo
executado de forma irregular, visto possibilitar que a contratada fornecesse veículos em
desconformidade com o exigido no Termo de Referência e no Edital.
Como agravante, ficou nítida a falta de ação por parte do Fiscal do Contrato perante uma
falha grave como a apontada no achado, pois não foi apresentada comprovação da
aplicação de nenhuma penalidade à contratada, em decorrência do descumprimento
contratual em pauta.
Ademais, na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o Gestor,
por meio do Ofício SDS/PMA nº 92/2019, de 07.10.2019, solicita à contratada a
substituição dos veículos que possuem acima de quatro anos de uso, os quais contrariam
às exigências previstas no instrumento convocatório do Pregão presencial nº 01/2015,
contudo não determinou prazo para atendimento de tal obrigação.
Achado n° 07
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Em relação a item contratado acima do valor estimado, indagamos a empresa que nos
informou que, à época apresentou valor acima do estimado e não manifestou interesse
em negociação, pois o valor já estava abaixo do valor de mercado.
Quanto à ausência de motivação, não podemos afirmar o motivo de não estar nos autos
do PL n° 001/2015.”
Análise da equipe de auditoria
Na resposta apresentada pelo Gestor, apesar de ter afirmado que “indagamos a empresa
que nos informou que, à época apresentou valor acima do estimado e não manifestou
interesse em negociação, pois o valor já estava abaixo do valor de mercado.”, tal
afirmação não condiz com o que consta na Ata de Reunião da Comissão Permanente de
Licitação do Pregão presencial nº 01/2015, na qual consta que para o item 02 da licitação
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houve vencedor sem negociação, ou seja, não houve negociação para o valor que estava
acima do valor estimado. Caso tivesse ocorrido, ao menos a tentativa, por parte do
Pregoeiro, de negociar o valor estimado, isto deveria estar presente na citada Ata.
Ademais, o Gestor não trouxe mais elementos que sanassem a falha apontada no achado.
Achado n° 08
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 11.10.2019, a unidade apresentou a seguinte
manifestação:
“Inexistem as improbidades apontadas no relatório preliminar acerca do atestado emitido
pela AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME, pois, conforme fora a nós afirmando pelo proprietário
da empresa P CUNHA GOMES – ME, a AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME tomou os serviços de
sua empresa, meados de janeiro de 2015, em Araripina – PE, portanto, o atestado fora
emitido nesta cidade, não tendo relevância nenhuma a cidade que consta no carimbo da
empresa contratante, afinal, os serviços foram prestados em Araripina – PE.
Menor relevância ainda possui o período entre a abertura da P CUNHA GOMES – ME e o
atestado emitido pela AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME, ora, o serviço foi prestado, posterior
a isso, o atestado foi solicitado, pois, como exigido em edital, necessário para a P CUNHA
GOMES – ME participar do certame, logo, fora feito.
Logo, não existe nenhuma incerteza que tornasse necessário ao pregoeiro da época
efetuar qualquer diligência.”
Análise da equipe de auditoria
Sobre a resposta encaminhada pelo Gestor, registro que não houve apresentação de
qualquer documentação capaz de eliminar as impropriedades apontadas, conforme
abaixo descrito:
O Gestor argumentou que “...conforme fora a nós afirmando pelo proprietário da
empresa P CUNHA GOMES – ME, a AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME tomou os serviços de
sua empresa, meados de janeiro de 2015, em Araripina – PE, portanto, o atestado fora
emitido nesta cidade, não tendo relevância nenhuma a cidade que consta no carimbo da
empresa contratante, afinal, os serviços foram prestados em Araripina – PE.”.
Fundamentou-se, assim, em informação prestada pela própria contratada, não
procurando cercar-se de elementos mais robustos, visando ao zelo e a boa administração
dos recursos públicos. A finalidade da apresentação de Atestados de Capacidade Técnica
é justamente comprovar a satisfatoriedade da execução de objeto similar ao da licitação.
Logo, os atestados apresentados devem se revestir de alguns requisitos de
confiabilidade, exprimindo com veracidade informações relevantes que possam
subsidiar a Administração a tomar uma decisão segura quando do julgamento da
habilitação dos licitantes. Existindo incertezas em relação ao conteúdo do atestado, em
especial sobre a veracidade dos fatos ali declarados e sua compatibilidade com os
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requisitos do edital, deve a Administração agir com cautela, promovendo as diligências
necessárias (de acordo com o art. 43, § 3º, da Lei 8.666) a fim de dirimir as dúvidas
existentes. Portanto tal inconsistência apresentada no achado, não deveria ser sanada
com uma simples informação verbal da própria contratada, interessada diretamente na
formalização do contrato, ainda mais numa licitação em que houve a participação de
uma única empresa, visto que, uma vez que a sede da empresa emissora do referido
Atestado não sendo localizada no município de Araripina/PE e, segundo as informações
trazidas pelo Gestor, a mencionada empresa estaria, à época da citada emissão,
prestando serviços no referido município, não se buscou ao menos saber se a pessoa que
assinou o mencionado Atestado era realmente capaz para emitir tal documento.
Conforme o inciso II, do artigo 30, da Lei nº 8.666/1993, a fim de se verificar a qualificação
técnica da licitante deverá haver: “comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da licitação ...”. De acordo com o informado pelo Gestor, também considerando as
informações verbais prestadas pela empresa P CUNHA GOMES – ME, esta prestou
serviços à empresa AJ CONSTRUÇÕES LTDA – ME em meados de janeiro de 2015. O
Atestado de Capacidade Técnica foi emitido em 18.02.2015, ou seja, para a contratação
de um serviço continuado, com prazo previsto inicialmente de doze meses, com
possibilidade de prorrogações contratuais até o limite de sessenta meses, o que acabou
se concretizando, a prefeitura considerou válido para a habilitação da contratada, um
documento que comprova a execução regular de serviço semelhante ao objeto do
Pregão presencial nº 01/2015, prestado em, no máximo, um mês.
Achado n° 09
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Anexa a esta defesa, segue cópia de parecer jurídico feito à época do primeiro termo
aditivo realizado pela atual gestão ao contrato com a P CUNHA GOMES – ME.
O termo aditivo é um documento, bilateral, logo, realizado pela vontade das duas partes
que pactuaram o contrato, portanto, o que trás [sic] em seu corpo é suficiente para
expressar autorização da parte contratante, de maneira expressa, afinal, assinou o
documento, bem como, é documento bastante para justificar o ato e indicar o amparo
legal para tanto. Com isso, os termos aditivos realizados e já fornecidos a CGU são
documentos que claramente demonstram a autorização para a prorrogação contratual.
No que se refere a não demonstração de vantajosidade nas prorrogações, insta esclarecer
que, o mercado de locação de veículos, como afirmado no relatório preliminar, é amplo,
comum e popular, acessível a quase todas as classes sociais, e sua política de preços
também é muito conhecida, os preços e variações seguem quase que um padrão,
variando minimamente. Pecamos em deixar de comprovar a vantajosidade, pois em
análise interna, verificamos que a condição mais vantajosa era a prorrogação do contrato
ante aos gastos gerados pelo início de um novo certame, já que, é legalmente permitida
28

à prorrogação vantajosa, e o objeto do contrato, até o momento, atende às necessidades
da contratada.”
Análise da equipe de auditoria
Sobre a resposta encaminhada pelo Gestor, deve-se ressaltar que, contrariamente ao
argumento apresentado de que “O termo aditivo é um documento, bilateral, logo,
realizado pela vontade das duas partes que pactuaram o contrato, portanto, o que trás
em seu corpo é suficiente para expressar autorização da parte contratante, de maneira
expressa, afinal, assinou o documento, bem como, é documento bastante para justificar
o ato e indicar o amparo legal para tanto. Com isso, os termos aditivos realizados e já
fornecidos a CGU são documentos que claramente demonstram a autorização para a
prorrogação contratual.”, não se coaduna com o disposto no § 2º, do artigo 57, da Lei nº
8.666/1993, conforme registrado no achado. Isto porque, no trecho citado do referido
normativo, está definido que “Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o
contrato.”
Diante do exposto no parágrafo anterior, resta claro que para haver uma prorrogação
contratual há dois requisitos distintos: primeiramente, ato contendo autorização prévia
e justificada da autoridade competente para celebrar o Contrato, até mesmo porque
após a emissão do parecer do setor jurídico, cabe ao Gestor decidir se dará continuidade
ou não ao processo de contratação, e, na sequência, a celebração do Termo Aditivo.
Em relação ao fato de não ter havido demonstração da vantajosidade nas prorrogações
contratuais, anteriormente à celebração dos Termos Aditivos, o Gestor reconhece a
pendência apontada no achado, pois trouxe em sua resposta apenas alegações genéricas,
além de não ter apresentado documentos comprobatórios que elucidassem tal falha.
Achado n° 10
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Verificamos que, de fato, não houve atesto nas notas fiscais apresentadas pela empresa
P CUNHA GOMES – ME, até maio de 2019. Informamos que já estamos tomando
providências, para que, a partir desta data, todas as notas emitidas pela empresa e pagas,
sejam atestadas.
Quanto à regularidade fiscal/trabalhista, uma vez que, foram comprovadas, conforme
exigido em edital para habilitação ao certame, não mais exigimos da empresa, pois se
mostrou regular dentro do processo licitatório.
No entanto, nos comprometemos a exigir a comprovação antes dos pagamentos a partir
de agora, bem como, comprovar nos autos posteriormente.”
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Análise da equipe de auditoria
O Gestor reconheceu, na resposta apresentada, que “de fato, não houve atesto nas notas
fiscais apresentadas pela empresa P CUNHA GOMES – ME, até maio de 2019.” Portanto,
ficou evidenciada a inobservância do item 15.1 do Edital do Pregão eletrônico nº 01/2015,
conforme registrado no achado.
Quanto ao fato de não ter havido, antes de cada pagamento efetuado à contratada, a
verificação da regularidade fiscal e trabalhista da referida empresa, o Gestor também
reconheceu a citada falha pois em sua resposta afirma que “Quanto à regularidade
fiscal/trabalhista, uma vez que, foram comprovadas, conforme exigido em edital para
habilitação ao certame, não mais exigimos da empresa, pois se mostrou regular dentro
do processo licitatório. No entanto, nos comprometemos a exigir a comprovação antes
dos pagamentos a partir de agora, bem como, comprovar nos autos posteriormente.”
(grifo nosso)
Assim, restou evidenciado outro descumprimento de regra editalícia, considerando que,
conforme registrado no achado, “O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a
apresentação de Nota fiscal, devidamente atestada e comprovada à manutenção das
exigências da habilitação, conforme especificado neste Edital.” (grifo nosso).
Desta forma, ficou patente que foram efetuados pagamentos à contratada, mesmo com
Notas fiscais sem o devido atesto e sem a devida verificação da regularidade fiscal e
trabalhista da beneficiária.
Achado n° 11
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 16.10.2019, a prefeitura apresentou a
seguinte manifestação:
“Informamos que os veículos que se encontravam em conserto na oficina, quais sejam a
KOMBI, placa N*L – 4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5, já foram devidamente consertados
e já estão novamente em uso pela contratante desde agosto de 2019 (declaração da
oficina em anexo), no entanto, como não foram devidamente substituídos pela empresa,
conforme prazo contratual, levando aproximadamente trinta dias para serem entregues
em condições normais de uso pela contratada, faremos a compensação do valor dos
veículos no pagamento da nota fiscal de serviço do mês de setembro de 2019, abatendo
o valor correspondente a KOMBI, placa N*L – 4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5.
Quanto à regularização dos motoristas, conforme já dito no item 2.4 desta defesa,
solicitamos providências imediatas ao proprietário da empresa fornecedora, por meio do
Ofício SDS/PMA n° 92/2019.
No que se refere ao local de guarda dos veículos, assim como fora dito pelo proprietário
da empresa P CUNHA GOMES - ME aos auditores em fiscalização realizada na Secretaria
de Desenvolvimento Social, no dia 08.08.2019, os veículos são guardados em uma
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garagem particular, em um posto de gasolina vizinho da residência e sede da empresa P
CUNHA GOMES - ME. Ressalte-se que, apesar de a empresa ser localizada no mesmo
endereço do domicílio do proprietário, fica lotada na sala 02 do prédio, que tem mais de
um ambiente.
Importante acrescentar que, após o expediente diário, feriados e aos finais de semana,
os veículos permanecem guardados na citada garagem, de lá saindo, exclusivamente para
uso das atividades e serviços da SDS de Araripina - PE.”
Análise da equipe de auditoria
Diante da resposta encaminhada pelo Gestor, teve-se a confirmação de que a contratada
descumpriu cláusula contratual, conforme registrado no achado: “Informamos que os
veículos que se encontravam em conserto na oficina, quais sejam a KOMBI, placa N*L –
4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5, já foram devidamente consertados e já estão
novamente em uso pela contratante desde agosto de 2019 (declaração da oficina em
anexo), no entanto, como não foram devidamente substituídos pela empresa, conforme
prazo contratual, levando aproximadamente trinta dias para serem entregues em
condições normais de uso pela contratada, faremos a compensação do valor dos veículos
no pagamento da nota fiscal de serviço do mês de setembro de 2019, abatendo o valor
correspondente a KOMBI, placa N*L – 4**8 e o SIENA, placa P*U – 3**5.”
Entretanto, mesmo com a falha do fiscal do contrato, em não ter atuado
tempestivamente de forma que evitasse tal ocorrência, não houve apresentação da
aplicação de qualquer sanção administrativa à contratada pelo cometimento da
irregularidade em pauta.
No tocante à regularização dos motoristas, o Gestor informou que: “solicitamos
providências imediatas ao proprietário da empresa fornecedora, por meio do Ofício
SDS/PMA n° 92/2019.”
No Ofício SDS/PMA n° 92/2019 consta que: “Solicitamos ainda, a imediata regularização
dos motoristas que, mesmo após solicitação feita verbalmente, por ventura, ainda
estejam dirigindo sem habilitação para tal.” Contudo, mesmo reconhecendo a existência
de motoristas que conduzem os veículos locados sem habilitação para tal, não
determinou prazo para que tal obrigação fosse cumprida.
Em relação ao local de guarda dos veículos, apesar de ser possível a guarda dos veículos
em uma garagem particular, em um posto de gasolina vizinho da residência e sede da
empresa P CUNHA GOMES – ME, como informado pelo Gestor em sua resposta,
considerando a ausência de uma atuação mais efetiva do Fiscal do Contrato, como
demonstrado nos dois primeiros parágrafos desta análise, bem como a não apresentação
de nenhum relatório de fiscalização da execução contratual, aliado ao fato de não haver
qualquer espécie de controle sobre o uso dos veículos locados (fato a ser analisado no
item 12), não se pode saber em quais condições tais veículos são guardados, tampouco
se pode assegurar, segundo o argumento expressado pelo referido Gestor, de que após
o expediente diário, feriados e aos finais de semana, os veículos permanecem guardados
31

na citada garagem, de lá saindo, exclusivamente para uso das atividades e serviços da SDS
de Araripina/PE.
Achado n° 12
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA nº 95/2019, de 11.10.2019, a unidade apresentou a seguinte
manifestação:
“Lamentamos informar que até o momento não realizamos controle do uso dos veículos
locados, mas passaremos a fazer aos moldes que já controlamos o uso dos veículos
próprios, como fora observado na oportunidade da fiscalização in loco. Já estamos
tomando todas as medidas necessárias para a correção dessa grave falha, nos
comprometendo que ela não se manterá.”
Análise da equipe de auditoria
Conforme reconhecido pelo Gestor em sua resposta não há controle algum sobre o uso
dos veículos locados.
Na tentativa de demonstrar ações corretivas para a falha apontada, o Gestor informou
que serão tomadas todas as medidas necessárias para a correção dessa grave falha, sem,
entretanto, especificar datas, cronograma ou prazo para adoção de tais providências.
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INTRODUÇÃO
A maior parte dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) é transferida pelo
Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde na rubrica
conhecida como “Teto MAC”. Esses recursos devem ser aplicados pelos Estados e
Municípios no financiamento de ações e serviços de média e alta complexidade (MAC).
A presente ação de controle se refere a trabalhos de fiscalização da aplicação de
recursos nas ações e serviços de média e alta complexidade (MAC), com ênfase nos
dispêndios para contratação de estabelecimentos de saúde privados para o
atendimento no SUS, tendo em vista se tratarem de uma das principais formas de
execução de despesas do Teto MAC.
O resultado desse trabalho objetiva responder as seguintes questões de auditoria:
a) As contratações e as despesas realizadas no âmbito do bloco de custeio – despesas
média e alta complexidade, com ênfase nos repasses ao Instituto Social das Medianeiras
da Paz e à empresa Sueli N. de Oliveira, ocorreram de forma regular?
b) Os contratos de prestação de serviços foram devidamente fiscalizados?
c) Houve sobrepreço/superfaturamento na execução dos contratos de prestação de
serviço?
d) Os equipamentos adquiridos com recursos públicos do bloco de custeio – despesas
média e alta complexidade, por meio do Instituto Social das Medianeiras da Paz, foram
destinados aos setores do hospital com atendimento pelo SUS?
Para tanto, foram realizadas diversas ações no intuito de realizar os trabalhos, quais
sejam: levantamento de dados e informações junto a Prefeitura de Araripina/PE, bem
como à Secretaria Municipal de Saúde; entrevista com a Secretária de Saúde e a
responsável pelo setor de regulação da Secretaria, assim como, dos respectivos
processos de pagamento e cotejamentos dos preços contratados com os valores do SUS.
Ressalte-se que as análises dos ajustes decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica
e do Processo Licitatório nº 020/2017, Inexigibilidade nº 001/2017, que embasaram
contratação de estabelecimentos de saúde privados para o atendimento no SUS, restou
prejudicada pela não disponibilização por completo da respetiva documentação.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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8

RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Contextualização sobre as contratações realizadas no âmbito
do bloco de custeio – despesas média e alta complexidade, com
ênfase nos repasses ao Instituto Social das Medianeiras da Paz e
à empresa Sueli N. de Oliveira.
O escopo das análises das contratações para prestações de serviços médicos de saúde,
realizadas no âmbito do bloco de custeio – despesas média e alta complexidade – pela
Prefeitura de Araripina/PE, consistiu na verificação da regularidade dos ajustes firmados
por meio dos Convênios de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Social das
Medianeiras da Paz (CNPJ nº 10.739.225/0010-09) e as contratações por serviços
prestados por meio de credenciamentos.
Quanto aos Convênios de Cooperação de Técnica, são prestados, em síntese, cinco tipos
de serviços à população, no caso: contratualização para leitos gerais de hospitalização
(valor mensal R$ 341.618,47); leitos de retaguarda/ rede de Atenção a Urgência e
emergência (valor mensal R$ 258.541,67); serviços de atenção ao Usuário de Álcool e
Drogas (valor mensal R$ 33.660); serviços de obstetrícia (valor mensal R$ 88.769,66); e
Plantões de urgência e Emergência (valor mensal R$ 91.425,00).
Esclareça-se que os procedimentos realizados são comprovados através dos espelhos
das Autorização de Internação Hospitalar (AIH), sendo os pagamentos realizados a partir
do cumprimento das metas pactuadas.
Ressalta-se que esse modelo de Convênio de Cooperação Técnica respaldou o Instituto
Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa Maria), para prestações de
serviços elencados anteriormente.
O outro modelo de contratação, teve por objeto o credenciamento de empresas ou
entidades interessadas na prestação de serviços de fisioterapia, de consultas, exames e
procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, de exames radiológicos e de exames
laboratoriais, foi originário do Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº
01/2017, cujos pagamentos dos credenciados devem obedecer à Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPM) do
SUS. Segue tabela constante do Termo de Referência.
Tabela 1 - Tipos de serviços e valores credenciados por prestadores de serviços
médicos.
Tipo de Serviço

LOTE

Quantidades de Procedimentos – Itens.

Valor Mensal

Serviços.de Fisioterapia

01

7

17.988,00

Serviços em Oftalmologia

02

22

27.263,28
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Tipo de Serviço

LOTE

Quantidades de Procedimentos – Itens.

Exames Radiológicos

03

84

54.388,87

Exames Laboratoriais

04

149

51.359,17

TOTAL MÊS

Valor Mensal

150.999,32

Fonte: Termo de Referência do Processo Licitatório nº 20/2017 – Inexigibilidade nº 01/2017.

Ressalta-se que esse modelo de contratação, respaldou o credenciamento do Instituto
Social das Medianeiras da Paz (Hospital e Maternidade Santa Maria), para prestações de
serviços de fisioterapia e exames laboratoriais, conforme informado pela Secretaria de
Saúde.
Adicionalmente, o Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017,
respaldou o credenciamento de pelo menos outros sete prestadores de serviços quais
sejam:
- DC Modesto Laboratório de Análises Clinicas ME (18.250.989/0001-57)
- M. P. das Dores Rocha Luz – ME (27.647.004/0001-12)
- Garibaldo de Santana & Cia Ltda-ME (08.168.860/0001-40)
- Cedo Saúde - Clínicas Especializadas em Doenças e Saúde Ltda (04.047.386/0001-48)
- Gyanny Paolo & Cia Ltda ME (14.982.355/0001-38)
- Centro de Especialistas em Doenças e Saúde Ltda-ME (19.323.416/0001-79)
- Sueli N. de Oliveira - ME (21.783.464/0001-91)
Todavia, não foi possível identificar os tipos de serviços prestados pelas citadas pessoas
jurídicas, tendo em vista a não disponibilização dos processos completos.

2. Restrição aos exames devido à não disponibilização integral
do Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017 e
dos Termos dos Convênios de Cooperação de Técnica (Prefeitura
de Araripina/PE e o Instituto Social das Medianeiras da Paz).
Não foram disponibilizados todos os documentos relacionados aos processos que
respaldaram os Convênios de Cooperação de Técnica firmados entre a Prefeitura
Municipal de Araripina/PE e o Instituto Social das Medianeiras da Paz.
Em relação à Inexigibilidade nº 01/2017, que respaldou o credenciamento de oito
prestadores de serviços de saúde diversos, somente foi disponibilizado um volume do
processo, não sendo possível verificar a regularidade do mesmo nem identificar os tipos
de serviços prestados por cada credenciado.
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A não disponibilização dos processos completos, especificamente no que se refere a
disponibilização dos contratos firmados com esses prestadores de serviço, restringiu as
análises da equipe de fiscalização, não sendo, portanto, possível afirmar que os serviços
de saúde estão sendo prestados de forma regular.
Importante ressaltar que, mesmo sem o gestor municipal dispor dos contratos firmados,
por meio de análise de documentos do mês de novembro de 2018, referentes à empresa
Sueli N. de Oliveira - ME (CNPJ nº 21.783.464/0001-9), verificou-se o pagamento de
exames radiológicos sem a devida descrição dos tipos e quantidades dos serviços
contratados, ou seja, não há como afirmar que os valores pagos estão corretos, pois não
sem o contrato não há informações do objeto e valores contratados.
Por fim, foi informado que o volume II do Processo Licitatório nº 20/2017 Inexigibilidade nº 01/2017- não foi encontrado pela Comissão Permanente de Licitação
(CPL), conforme Ofício sem número do Presidente da CPL (Portaria 006/2019) anexada
ao Ofício PMA/CGM nº 144/2019, ambos de 06.09.2019. Também não foram
encontrados, no Sistema Tome Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
os documentos referentes ao Processo.

3. Discrepância entre as quantidades de procedimentos
constantes nas guias de exames realizados com os constantes na
Síntese de Produção.
No intuito de verificar se os valores pagos, por serviços contratados no âmbito do
Processo Licitatório nº 20/2017, correspondem aos indicados nos processos de
pagamento, foram realizados cotejamentos entres as guias de requisição de exames e
as informações constantes nas sínteses de produção.
A comprovação das quantidade e tipos de exames realizados é realizada a partir da
contagem das guias de requisição de exames que são apresentadas mensalmente ao
setor de regulação da Secretaria de Saúde pelas prestadoras de serviço. Esses dados são
inseridos no Sistema de Informações Ambulatoriais cujo produto gerado é o documento
“Síntese da Produção”.
Para verificar se os valores pagos estavam corretos, foram selecionados os dados do mês
de novembro de 2018, referentes à empresa Sueli N. de Oliveira - ME (CNPJ nº
21.783.464/0001-91. A análise desses dados consistiu na comparação das quantidades,
tipos de exames e procedimentos informados nas guias de exames realizados com os
dados constantes nas Sínteses de Produção, onde verificou-se que as quantidades de
exames não eram correspondentes, conforme tabela seguinte:
Tabela 3 - Diferença entre o total de exames disposto na Síntese de Produção em
relação às contagens dos exames nas guias de requisição.
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Item
do Lote
3

Número SUS

Total

Totais de
exames na
Síntese de
Produção.

Totais de
Exames nas
Guias de
Requisição.

Diferença

24

02.04.03.003-2

Mamografia
Unilateral

13

38

02.04.03.018-8

Mamografia
Bilateral para
Rastreamento

54

214*

+123

77

02.05.02.009-7

Ultrassonografia
mamária bilateral

24

72

02.05.02.004-6

Ultrassonografia
de Abdômen
Total

70

34

-36

73

02.05.02.005-4

Ultrassonografia
de aparelho
Urinário

23

1

-22

74

02.05.02.006-2

Ultrassonografia
de Articulação

45

18

-27

75

02.05.02.007-0

Ultrassonografia
de Bolsa Escrotal

2

1

-1

78

02.05.02.010-0

Ultrassonografia
de Próstata (Via
Abdominal)

22

11

-11

80

02.05.02.012-7

Ultrassonografia
de Tireoide•

10

0

-10

81

02.05.02.014-3

Ultrassonografia
Obstétrica

44

15

-29

84

02.05.02.018-6

Ultrassonografia
Pélvica
(Ginecológica)

50

54

+4

Fonte: Guias de Requisição de Exames (novembro de 2018), Síntese de Produção (novembro de 2018) e
Termo de Referência do Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017.

Cabe esclarecer, os itens 24, 38 e 77, referentes ao Lote 3 do Termo de Referência, foram
agrupados quanto da totalização de exames pois não foi possível identificar nas guias o
tipo de mamografia que foi realizada.
Na análise dos dados, identifica-se inconsistência entre as informações indicadas na
Síntese de Produção e as indicadas nas Guias de Requisição de Exames:
a) em três situações, verificou-se mais guias de realização de exames apresentadas do
que exames efetivamente faturados, ocorrências evidenciadas nos itens: 24, 38, 77 e 84.
b) em seis situações, verificou-se mais exames efetivamente faturados do que guias de
realização de exames apresentadas, ocorrências evidenciadas nos itens: 72, 73, 74, 75,
78 e 81.
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c) em uma situação não foi encontra guias de realização de exames, porém observou-se
o faturamento por exames realizados, ocorrência evidenciada no item 80.
Conclui-se, portanto, que as quantidades de exames e procedimentos requisitados são
divergentes, de acordo coma a amostra analisada.

Parte 2 – Gestor Local
4. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e
seus quantitativos a serem contratados a partir Processo
Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017.
Em análise ao Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017, verificou-se
que não houve uma adequada justificativa, por parte das unidades técnicas
competentes da Secretaria de Saúde de Araripina/PE, para os tipos de procedimentos e
suas quantidades licitadas. A necessidade da adequada justificativa das contratações
advém, dentre outros, do princípio da motivação, de acordo com o qual é indispensável
a indicação dos pressupostos que determinam a decisão do gestor governamental.
A título de exemplo da ausência de planejamento, observa-se em uma análise
perfunctória dos serviços de radiologias e afins realizados em novembro de 2018 pela
empresa Sueli N. de Oliveira - ME (21.783.464/0001-91), onde se percebe uma grande
variação dos exames estimados para os que foram realizados
Tabela 4 - Diferença entre o total de exames realizados em relação aos totais
estimados - Lote 03 - Exames Radiológicos.
Item

Número SUS

Total

Quant. Mensal
Estimada

Quant. Faturada
em 11/2018

Diferença

24

02.04.03.003-2

Mamografia
Unilateral

5

13

8

38

02.04.03.018-8

Mamografia
Bilateral para
Rastreamento

357

54

-303

72

02.05.02.004-6

Ultrassonografia de
Abdômen Total

107

70

-37

73

02.05.02.005-4

Ultrassonografia de
aparelho Urinário

85

23

-62

74

02.05.02.006-2

Ultrassonografia de
Articulação

43

45

2

75

02.05.02.007-0

Ultrassonografia de
Bolsa Escrotal

76

2

-74

77

02.05.02.009-7

Ultrassonografia
mamária bilateral

70

24

-46

13

Número SUS

Total

Quant. Mensal
Estimada

Quant. Faturada
em 11/2018

Diferença

78

02.05.02.010-0

Ultrassonografia de
Próstata (Via
Abdominal)

83

22

-61

80

02.05.02.012-7

Ultrassonografia de
Tireoide•

45

10

-35

81

02.05.02.014-3

Ultrassonografia
Obstétrica

274

44

-230

84

02.05.02.018-6

Ultrassonografia
Pélvica
(Ginecológica)

180

50

-130

Item

Fonte: Síntese de Produção (novembro de 2018) e Termo de Referência do Processo Licitatório nº 20/2017
- Inexigibilidade nº 01/2017.

Por fim, a análise da Inexigibilidade nº 01/2017 foi baseada na parte disponibilizada,
qual seja, volume I, que finaliza na ata de credenciamento das empresas. Ou seja, a parte
referente à fundamentação dos tipos de procedimentos e suas quantidades deveria
constar no início do processo.

5. Ausência de fiscalização dos ajustes decorrentes do Termo de
Cooperação de Técnica e do Processo Licitatório nº 020/2017,
Inexigibilidade 001/2017.
A partir das análises realizadas e das respostas as indagações do Órgão de Controle,
observou-se que não existe fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de
Araripina/PE, aos Convênios decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica e os
contratos de credenciamento originários do Processo Licitatório nº 020/2017,
Inexigibilidade 001/2017.
- Quanto aos Convênios decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica:
Percebe-se dois modelos de fiscalização/monitoramento que devem ocorrer nos termos
pactuados dessa modalidade de ajuste.
Um deles é realizado por uma Comissão com quatro integrantes, dois da Secretária de
Saúde de Araripina/PE e os outros da executora dos serviços. Porém, considerando o
período de janeiro de 2017 até maio de 2019, somente foram disponibilizadas duas atas
de reunião da citada comissão de março de maio de 2019, inclusive com sua criação
datada de março de 2019.
O outro modelo seria por meio da figura do fiscal do ajuste, entretanto, conforme
declaração encaminhada, não existe a designação de fiscais e consequentemente a
documentação comprobatória das fiscalizações efetuadas.
- Quanto aos contratos de credenciamento originários do Processo Licitatório nº
020/2017, Inexigibilidade 001/2017:
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Foi encaminhada declaração da Secretária de Saúde de Araripina/PE, informado não
existe a designação de fiscais para proceder à acompanhamento e da execução dos
serviços contratados decorrentes da Inexigibilidade nº 01/2017.
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RECOMENDAÇÕES
Quando a unidade examinada não for da esfera federal, o relatório não conterá
recomendações.
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CONCLUSÃO
Com base nos resultados alcançados, foi possível concluir que:
a) As contratações e as despesas realizadas no âmbito do bloco de custeio – despesas
média e alta complexidade, com ênfase nos repasses ao Instituto Social das Medianeiras
da Paz e à empresa Sueli N. de Oliveira, ocorreram de forma regular?
Não. Não há estudos que fundamentem a fixação dos itens e seus quantitativos a serem
contratados a partir Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017.
Ademais, houve discrepância entre as quantidades de procedimentos constantes nas
guias de exames realizados com os constantes na Síntese de Produção.
Também foram identificados pagamentos de exames radiológicos sem a devida
descrição dos tipos e quantidades dos serviços contratados.
É importante registrar que houve restrição aos exames devido à não disponibilização do
Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017 e dos Termos dos Convênios
de Cooperação de Técnica (Prefeitura de Araripina/PE e o Instituto Social das
Medianeiras da Paz).
b) Os contratos de prestação de serviços foram devidamente fiscalizados?
Não. Não há fiscalização dos ajustes decorrentes do Termo de Cooperação de Técnica e
do Processo Licitatório nº 020/2017, Inexigibilidade nº 001/2017.
c) Houve sobrepreço/superfaturamento na execução dos contratos de prestação de
serviço?
De acordo com a amostra analisada, os valores pagos para os prestadores de serviços
estão de acordo com os referendados na tabela SUS, verificação realizada a partir do
cotejamento dos valores dispostos no documento síntese de produção em conjunto
com os comprovantes de pagamento com os indicados no site
“http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp”.
d) Os equipamentos adquiridos com recursos públicos do bloco de custeio – despesas
média e alta complexidade, por meio do Instituto Social das Medianeiras da Paz, foram
destinados aos setores do hospital com atendimento pelo SUS?
Não foram evidenciadas aquisições de equipamentos adquiridos com recursos públicos
do bloco de custeio - despesas média e alta complexidade - cuja destinação tenha sido
o Instituto Social das Medianeiras da Paz.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado nº 1
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“1. Contextualização sobre as contratações realizadas no âmbito do bloco de custeio
– despesas média e alta complexidade, com ênfase nos repasses ao Instituto Social das
Medianeiras da Paz e à empresa Sueli N. de Oliveira.
Aponta o Item 1 do Relatório Preliminar que não foi possível a verificação dos tipos de
serviços prestados pelas empresas credenciadas na prestação de serviços de
fisioterapia, de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos em oftalmologia, de
exames radiológicos e de exames laboratoriais, originários do PL nº 20/2017 –
Inexigibilidade 01/2017, devido a não disponibilização dos processos na sua totalidade.
A Secretaria de Saúde reconhece a falha quando da tentativa de localizar as pastas
referentes ao Processo Licitatório em questão junto à Comissão Permanente de
Licitação - CPL que por meio Ofício CPL entregue para auditoria e já mencionado a
impossibilidade de localização da segunda parte do referido Processo ao tempo em que
compromete-se a manter um controle rígido do fluxo e armazenamento de Processos,
com o cuidado a que se é exigido.”
Análise da equipe de auditoria
A presente informação trata da contextualização sobre as contratações realizadas no
âmbito do bloco de custeio – despesas média e alta complexidade. Dessa forma, a
manifestação do gestor, sobre a ausência de disponibilização do Processo solicitado,
será tratada em tópico especifico do presente Relatório.
Achado nº 2
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“2. Restrição aos exames devido a não disponibilização do PL nº20/2019 –
Inexigibilidade 01/2017 e dos Termos dos Convênios de Cooperação Técnica (PMA e o
Instituto Social das Medianeiras da Paz).
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Não foram realizados processos licitatórios para os Convênios de Cooperação técnica
entre a Prefeitura de Araripina e o Instituto Social das Medianeiras da Paz, mas sim
contratualizações a partir de Portarias de Habilitação e Resoluções, anexas a este.
Importante salientar que, quando da visita dos auditores à cidade, os Termos de
Convênios de Cooperação Técnica entre a PMA e o Instituto Social das Medianeiras da
Paz foram entregues para análise.
Em Relação a não possibilidade de verificação dos tipos de serviços prestados por cada
credenciada, fato decorre da incapacidade de localização da segunda parte do PL
20/2017 – Inexigibilidade já explanado no tópico 1.”
Análise da equipe de auditoria
A análise da manifestação do gestor será realizada considerando os dois tipos de
“contratações” fiscalizadas no município:
- Convênio de Cooperação Técnica:
Em que pese a manifestação do gestor em afirmar que os documentos referentes aos
Convênios de Cooperação Técnica foram entregues, somente os Convênios referente à
pactuação das cirurgias eletivas, Convênio n° 001/2018, e os referentes aos
procedimentos de Obstetrícia, Convênio n° 002/2017, foram entregues, e de forma
incompleta. Também foi disponibilizado o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº
010/2016, porém não é possível identificar o objeto.
Quanto às Portarias e Resoluções, cabe informar que os documentos denominados
Portarias que formam disponibilizados não possuem assinaturas, datas, numerações, ou
quaisquer outras características de documento formal. Não foram disponibilizadas
Resoluções sobre o pacto.
- Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017:
Em sua manifestação o gestor corrobora com a situação evidenciada na medida que
afirma que não localizou todo o Processo solicitado.
Cabe enfatizar que a parte não disponibilizada trata dos contratos firmados com os
prestadores de serviço com os tipos e quantidades de exames. Apesar disso, foi
verificado que houve pagamento dos prestadores de serviço sem identificação do que
foi acordado, com tipos e quantidades de exames contratados.
Achado nº 3
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
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“3. Discrepância entre as quantidades de procedimentos constantes nas guias de
exames realizados com os constantes na Síntese de Produção.
Quanto a esse tópico, em que, a partir de uma amostra dos dados repassados pela
Central de Regulação e tendo como base o mês de novembro/2018, verificou-se que as
quantidades de exames não eram correspondentes ao que fora apresentado, a
Secretaria de Saúde, quando da apresentação do Relatório Preliminar em questão,
identificou realmente a inconsistência nos quantitativos apresentados e explica que, o
processo na Central de Regulação é todo feito de forma manual o que em algum
momento pode ter comprometido a verificação dos quantitativos de forma exata.
Ressaltamos que, os exames de mamografia e de imagem atendem à demanda dos
municípios da IX Regional de Saúde, pactuada via PPI e que em determinadas situações
os próprios municípios efetuam trocas de exames conforme a sua necessidade, desde
que permanecendo no mesmo teto financeiro destinados a este.
Diante disso, e para evitar futuras inconsistências, a Secretaria de Saúde encontra-se em
fase de informatização e capacitação de pessoal para dessa forma evitar erros nos dados
de exames.”
Análise da equipe de auditoria
Em sua manifestação o gestor corrobora com a situação evidenciada na medida que
afirma que identificou a inconsistência nos quantitativos apresentados, e que mudará a
forma de contabilização dos exames e informatizará o setor de regulação.
Achado nº 4
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“4. Ausência de estudos que fundamentem a fixação dos itens e seus quantitativos a
serem contratados a partir do PL nº 20/2017 – Inexigibilidade 01/2017.
Em relação ao disposto nesse item em que não se localiza a devida justificativa para os
tipos de procedimentos e quantitativos dos mesmos, a Secretaria de Saúde informa que
os quantitativos e tipos de exames realizados tiveram como parâmetro a perspectiva de
conselhos médicos especializados que seriam oferecidos pela UPAE(estadual) em
Ouricuri – PE para os municípios da IX Regional de Saúde, e que não havendo
cumprimento por parte do Estado em relação a oferta das especialidades médicas
pactuas não houve a requisição dos exames de apoio ao diagnóstico. Aliado a isso,
tomamos como base processos anteriores e em Portarias Ministeriais, essas últimas com
parâmetro para exames de imagens 0,5 a 1,5 do percentual de consultas ofertadas.”
Análise da equipe de auditoria
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Em que pese a manifestação do gestor ao informar que os quantitativos e tipos de
exames realizados tiveram como parâmetro a perspectiva de conselhos médicos
especializados para os municípios da IX Regional de Saúde, além de base de processos
anteriores e Portarias Ministeriais, não é possível verificar nos documentos
disponibilizados, incluindo o Processo Licitatório e os referentes à manifestação do
gestor, que a base para qualificar e quantificar os tipos de procedimentos foram
tomadas a partir de tais documentos.
Achado nº 5
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SMS nº 235/2019, de 9.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte manifestação:
“5. Ausência de fiscalização dos ajustes decorrentes do Termo de Cooperação de
Técnica e do Processo Licitatório nº 020/2017.
Quanto a inexistência de fiscais para o acompanhamento dos Convênios decorrentes do
termo de Cooperação de Técnica, a Secretaria de Saúde confirma a existência de
Comissão formada, porém informa não ter havido registro em atas dos diversos
encontros para tratar de assuntos como criação de serviços, cirurgias eletivas, dentre
outros. Quanto aos fiscais, o devido apontamento feito por essa Controladoria Geral
será cumprido pela Secretaria de Saúde.”
Análise da equipe de auditoria
Em relação à comissão de acompanhamento dos Convênios decorrentes do termo de
Cooperação de Técnica, em que pese sua existência, conforme informado no Relatório,
verificou-se que a mesma não atuou não atuou a fiscalização os convênios pactuados.
Quanto à definição dos fiscais responsáveis pelas fiscalizações dos contratos referentes
ao Processo Licitatório nº 20/2017 - Inexigibilidade nº 01/2017, o gestor corrobora com
o entendimento firmado.
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INTRODUÇÃO
A ação de controle refere-se à fiscalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa
Família (PBF) no município de Araripina/PE, com o objetivo de identificar falhas no
cadastro de famílias beneficiárias que tem como consequência a concessão de
benefícios indevidos a famílias que não atendem aos critérios de renda estabelecidos
pela legislação do Programa.
Para avaliar o atendimento aos critérios do Programa Bolsa Família foi selecionada uma
amostra de 31 famílias para serem entrevistadas pelos auditores da CGU, para
confrontar informações do Cadastro Único. As análises também contemplaram a
verificação in loco das condições das famílias beneficiárias do PBF.
A amostra foi segmentada da seguinte forma: a) trinta famílias que possuíam os maiores
valores de veículos, sendo selecionadas onze famílias, de forma aleatória, com
integrantes familiares que possuem a propriedade de veículos acima de R$ 16 mil; e b)
vinte famílias com saques em Estados/Municípios diferentes dos seus endereços
registrados no Cadastro Único.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados sob responsabilidade do gestor local. Cabe consignar que, embora
tenham sido verificadas situações que demandam ações corretivas por parte do gestor
local, não foram constatados achados de competência municipal.
O Cadastro Único para Programas Sociais é o instrumento de identificação e
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas
sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.
O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de extrema pobreza
(famílias com renda por pessoa de até R$ 89 mensais); e pobreza (famílias com renda
por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais, desde que tenham crianças ou
adolescentes de 0 a 17 anos). O Programa também apresenta instrumentos para dar
segurança aos beneficiários. Quando a renda sobe para até ½ salário mínimo por pessoa,
as famílias podem ficar mais dois anos recebendo recursos do programa Bolsa Família,
desde que atualizem voluntariamente as informações no Cadastro Único. Está é a
chamada Regra de Permanência, prevista na Portaria nº 617/MDS, de 11.08.2010.
A seleção dos beneficiários do Programa é realizada com base nas informações
cadastrais declaradas pelas famílias e registradas pelos municípios no Cadastro Único.
Mensalmente, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro,
que é transferido diretamente pelo governo federal. O valor que a família recebe por
mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos
e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição
5

(número de pessoas, idades, presença de gestantes, etc.) e da renda da família
beneficiária.

6

RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas
com indícios de renda per capita superior à estabelecida na
legislação para permanência no Programa.
A partir da análise das informações extraídas das bases oficiais do governo federal e da
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações registradas no
Cadastro Único das famílias beneficiárias selecionadas na amostra, identificou-se que as
famílias da tabela a seguir, possuem indícios de renda per capita familiar superior aos
limites definidos nas regras para seleção ou permanência no Programa:
Tabela 1 – Famílias com indícios de Renda Per Capita Incompatível.

NIS do
Responsável
Familiar

***904554**

***019382**

***301367**

Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)

0

Renda per
capita
informada na
visita é
compatível com
a situação
encontrada (R$)

A
renda
informada
é
incompatível para
seleção
no
Programa Bolsa
Família.

Causa

A beneficiária trabalha na Escola Técnica
Estadual Pedro Muniz Falcão - ETE como
auxiliar de cozinha com carteira assinada,
percebendo a remuneração de um salário
mínimo. A composição familiar da titular é
composta pela beneficiária, o cônjuge e a filha
de quinze anos, dessa forma, a renda per
capita atual da mesma é de R$ 332,67,
ultrapassando, portanto, a renda máxima
para seleção no PBF que é de R$ 178.

Amostra

Saques

Cabe destacar que a beneficiária se enquadra
na regra de permanência no PBF (variação de
até ½ salário mínimo na renda per capita),
entretanto, não se verificou a atualização
voluntária das informações de renda no
Cadastro Único.

31

A renda per capita
apresenta indícios
de
que
é
incompatível,
devido à atual
ocupação
do
cônjuge.

A titular informou que o atual cônjuge
trabalha na fábrica de gesso do irmão que
funciona nas proximidades da sua residência,
conforme verificado em registro fotográfico
apontado em vistoria in loco realizada pela
CGU.

3

A
renda
informada
é
incompatível com
o padrão de vida
encontrado.

A titular, por meio de entrevista realizada com
a CGU, confirmou ser proprietária de um
veículo
Toyota/Corolla
XLI16VVT,
ano/modelo 2004/2004 e de uma motocicleta
Yamaha/Factor ano/modelo 2009/2010,
alegando já ter vendido o veículo e a moto

Veículos

Veículos
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NIS do
Responsável
Familiar

Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)

Renda per
capita
informada na
visita é
compatível com
a situação
encontrada (R$)

Causa

Amostra

para o vizinho, no entanto, não transferiu a
propriedade dos mesmos.

***961388**

4

A
renda
informada
é
incompatível com
o padrão de vida
encontrado.

Verificou-se que a família possui um amplo
sítio (sítio dois irmãos), de alto padrão,
incluindo criação de algumas cabeças de gado
e, conforme informação da titular, possui a
propriedade de uma motocicleta, placa P*J5**0, ano/modelo 2008/2008, fotografada
no momento da vistoria realizada pela CGU. É
importante ressaltar que, embora não
confirmada pela titular, consta nos sistemas
que a beneficiaria possui a propriedade de
quatro motocicletas.

Veículos

Ainda que a renda per capita declarada no
Cadastro Único seja de R$ 4, verificou-se que
o padrão de residência e a moto da família
denotam fortes indícios de que a renda
correta seja maior que a informada no
CadÚnico.

***789495**

***186034**

37

8

A
renda
informada
apresenta indícios
de
ser
incompatível com
as
regras
de
permanência no
Programa, devido
ao
vínculo
empregatício da
titular com a
prefeitura.

A
renda
informada
tem
indícios de ser
incompatível com
o padrão de vida
encontrado.

A titular, por meio de entrevista realizada com
a CGU confirmou ser proprietária de uma
motocicleta Honda/CG 150 Titan KS e que já
foi proprietária de um veículo Fiat Pálio.
Ademais, a beneficiária informou trabalhar
para a Secretaria de Saúde, no Posto de Saúde
do município, como auxiliar de serviços
gerais.

A titular, por meio de entrevista realizada com
a CGU confirmou ser proprietária das
motocicletas Honda/CG 150 Titan ES e
Honda/NXR 150 Bros KS e do veículo Fiat Uno
Mille Fire modelo/fabricação 2005/2004, no
entanto afirmou ter adquirido esses veículos
para seu irmão, os quais foram localizados na
casa dele, conforme registros fotográficos
realizados na visita. Entretanto, não é possível
afirmar que são mesmo do irmão, apenas por
estarem em sua casa.

Veículos

Veículos

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ;
c) Consultas à folha de pagamentos da Prefeitura Municipal de Araripina/PE referente a maio de 2019; d)
Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes
de amostra; e) Registro Fotográfico das condições de residência dos beneficiários do Programa Bolsa
Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes de amostra.

De acordo com a tabela 1, verifica-se que as famílias possuem renda atual incompatível
com a legislação do Programa. Nesses casos, observou-se que todos os integrantes da
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família foram devidamente cadastrados, entretanto, a remuneração apurada no
momento da visita pela CGU foi superior àquela informada no cadastramento ou na
última atualização cadastral e/ou o patrimônio identificado não é compatível com o
público alvo do PBF (famílias em situação de pobreza e extrema pobreza).
Como encaminhamento para os casos relacionados na tabela 1, verifica-se a
necessidade de revisão imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do
Programa.

2. Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita
familiar superior à estabelecida na legislação para a
permanência no Programa por serem proprietárias de veículos.
Pelas regras do Programa, verifica-se que não há impedimento de famílias beneficiárias
serem proprietárias de veículos, desde que atendam aos critérios da renda.
Por outro lado, considerando que o público alvo do Programa são famílias que vivem em
situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178,
considera-se que a propriedade de veículos acima de R$ 16 mil é um forte indicativo de
que as famílias podem ter fornecido informações inverídicas de renda para ingressarem
ou se manterem no Programa.
Nesse sentido, foi realizado um cruzamento de dados dos beneficiários do PBF de
Araripina/PE com a base de dados de propriedade de veículos do governo federal, para
identificar famílias beneficiárias que podem estar fora do perfil para o recebimento de
benefícios do Programa.
Como resultado, por meio de amostra, foram identificadas 2.597 famílias beneficiárias
com algum integrante familiar que possui a propriedade de pelo menos um veículo.
Desse total, foram selecionadas como amostra aquelas famílias que possuíam veículos
cujo somatório dos valores estava entre os trinta maiores. Em seguida, foram
selecionadas onze famílias, de forma aleatória, com a finalidade de realizar inspeção e
entrevista, cujo resultado está descrito na tabela 2, a seguir.
Tabela 2 – Famílias Beneficiárias Proprietárias de Veículos.
Nº de
Ordem
1

2

NIS Titular

***481897**

***073286**

Veículo
FIAT/STRADA
WORKING
GM/CORSA SEDAN
PREMIUM
FORD/FIESTA
I/SHINERAY XY 150
GY
I/SHINERAY XY 150
GY

Valor (R$)

Selecionado
como Amostra

12.955

Situação Encontrada

Sim

A titular não foi localizada no
momento da visita.

Sim

A titular não foi localizada no
momento da visita.

14.928
13.095
3.622
3.622
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Nº de
Ordem

NIS Titular

Veículo
HONDA/CG 125 FAN
KS
YAMAHA/FACTOR
YBR125 E

3

4

5

6

7

9

3.486
Sim

TOYOTA/COROLLA
XLI16VVT

19.700

YAMAHA/XTZ 125K

3.747

VW/SAVEIRO 1.8

14.666

HONDA/POP100
HONDA/CG 125
TITAN KSE

4.249

YAMAHA/YBR 125K
HONDA/NXR150
BROS ES
FIAT/PALIO FIRE

2.352

***512147**

***206290**

***186034**

***771258**

***052924**

***850411**

Selecionado
como Amostra

Sim

HONDA/CG 125
TITAN KS
HONDA/NXR150
BROS KS
HONDA/CG 150
TITAN ES
FIAT/UNO MILLE
FIRE

2.635

5.011

Sim

10.193
2.389
4.893
3.916
9.746

SUNDOWN/MAX
125 SED

2.261

FIAT/STRADA FIRE

15.110

YAMAHA/YBR125
FACTOR K1

4.879

HONDA/CG 125 FAN
HONDA/CG 150
TITAN KS

Situação Encontrada

3.894

***301367**

HONDA/CG 125 FAN
KS
HONDA/CG 125 FAN
KS
8

Valor (R$)

Sim

Sim

3.609
4.028
3.050

Sim

2.930

HONDA/CG 125 FAN
KS

4.804

FIAT/UNO MILLE
FIRE

10.703

HONDA/CG 125 FAN

2.630

HONDA/BIZ 125 KS

4.220

Sim

A
titular
confirmou,
na
entrevista, ter adquirido os
automóveis em tela. No entanto,
informou que já foram vendidos
para o seu vizinho, mas não
transferiu ainda a propriedade
dos veículos para o comprador.
A
titular
confirmou,
na
entrevista, ter adquirido os
automóveis em tela. No entanto,
informou que já os vendeu para
a sua irmã, mas não transferiu
ainda a propriedade dos veículos
para a compradora.
A
titular
confirmou,
na
entrevista, possuir a moto
Honda/NXR150 Bros ES, que foi
fotografada
pela
CGU,
informando,
adicionalmente,
que as outras motos e o veículo
já foram vendidos, sem, contudo,
transferir a propriedade dos
mesmos.
A
titular
confirmou,
na
entrevista, ter adquirido esses
veículos, mas que os mesmos
pertencem ao irmão que é
comerciante no município de
Araripina.
Os
veículos
encontram-se na residência do
irmão da titular que foram
fotografados quando da visita da
CGU.
A
titular
confirmou,
na
entrevista, ter adquiridos esses
veículos. No entanto, a titular
informou
que
o
veículo
Fiat/Strada Fire se encontra na
oficina para ser vendido e a moto
Yamaha/Ybr125
Factor
K1
encontrava-se na residência da
titular no momento da entrevista
e foi fotografada pela CGU.
A
titular
confirmou,
na
entrevista, ter adquirido duas
motos, uma em nome do esposo
e outra que foi transferida para
outra pessoa. As outras três
motocicletas a titular não
confirmou a propriedade das
mesmas, embora conste no
sistema Renavam como de
propriedade da beneficiária do
PBF.
A titular não foi localizada no
momento da visita.
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Nº de
Ordem

NIS Titular

Veículo

Valor (R$)

HONDA/BIZ 125 KS

10

11

HONDA/CG 125 FAN
ES
YAMAHA/YBR125
FACTOR K1
HONDA/CG 150
TITAN ES
HONDA/CG 150
TITAN KS

***746580**

Situação Encontrada

4.220
4.956
4.879

Sim

A titular não foi localizada no
momento da visita.

Sim

A
titular
confirmou,
na
entrevista, ter adquiridos esses
veículos. No entanto, a titular
informou que no momento atual
só possui a motocicleta, embora
já tenha adquirido o veículo Fiat
Palio ELX.

3.241
3.168

**789495**

FIAT/PALIO ELX

Selecionado
como Amostra

13.477

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas ao Sistema RENAVAM c)
Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes
de amostra; d) Registro Fotográfico dos veículos dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no
município de Araripina/PE, constantes de amostra.

Essa situação aponta para a necessidade de realização de uma reavaliação da condição
de beneficiários do Programa.

3. Família beneficiária do Programa Bolsa Família identificada
com composição familiar incorreta ou desatualizada.
Quando a família tem composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro
Único, tal divergência pode impactar tanto na sua condição de elegibilidade ao
Programa, quanto no valor do benefício a ser recebido.
Assim, foi identificada divergência quanto à composição familiar dos beneficiários da
tabela 3 a seguir. A inserção correta dessas pessoas pode alterar a condição de
beneficiário do Programa Bolsa Família:
Tabela 3 – Inconsistências na Composição Familiar.

NIS

***019382**

Renda per
capita
declarada
no
CadÚnico
(R$)

31

Renda per
capita
informada
na
visita
(R$)

Situação encontrada

Amostra

-

A responsável familiar declarou na
última atualização cadastral três
integrantes e renda per capita de R$
31. Por meio da visita constatou-se
que a beneficiária não reside mais
com o cônjuge constante do
Cadastro
Único.
Encontra-se
atualmente residindo com novo
cônjuge e mais três filhos. Portanto,
a nova composição familiar é de
cinco pessoas.

Saques em outros
Estados/Municípios
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***206290**

4

-

A responsável familiar declarou na
última atualização cadastral três
integrantes e renda per capita de R$
4. Por meio da visita, constatou-mais
duas pessoas residindo com a
respectiva titular. Portanto, residem
atualmente cinco componentes
familiares ao invés de três.

Veículos

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ;
c) Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes
de amostra;

De acordo com as informações extraídas da tabela 3, a seguir, relaciona-se o seguinte:
a) NIS titular ***019382**: apresenta divergência na composição familiar declarada na
vistoria realizada pela CGU com a registrada no Cadastro Único. Adicionalmente, a
titular apresenta indícios de renda incompatível com o padrão de vida encontrado na
vistoria realizada pela CGU, pois, conforme informações da titular o atual cônjuge
recebe renda por trabalhar na fábrica de gesso do irmão que funciona nas dependências
da residência da beneficiária.
b) NIS titular ***206290**: apresenta divergência na composição familiar declarada na
vistoria realizada pela CGU com a registrada no Cadastro Único. Adicionalmente,
verificou-se que a titular reside em sítio incompatível com o padrão de renda para o
Programa Bolsa Família, conforme verificado em registro fotográfico da CGU. Por fim, a
beneficiária confirmou ser proprietária de uma motocicleta Honda NXR150 Bros ES
(2008/2008), e que vendeu duas outras motos Honda/CG 125 Titan KSE (2003/2004) e
Yamaha/YBR 125 K (2005/2005) e um veículo Fiat/Pálio Fire (2003/2004).
Portanto, para esses casos, é essencial, o aprofundamento da confirmação do
atendimento ao critério de elegibilidade do PBF pelo gestor municipal, além da
atualização das informações dessas famílias no Cadastro Único.

4. Subdeclaração na última atualização cadastral de famílias
beneficiárias do PBF dos rendimentos provenientes de vínculo
empregatício com a Prefeitura Municipal de Araripina/PE.
Com vistas a identificar a possível existência de servidores públicos no município de
Araripina/PE que, sendo beneficiários do Programa, pertencem a grupos familiares com
renda per capita mensal incompatível com a legislação pertinente, foi solicitada a Folha
de Pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2019 (servidores
ativos, servidores inativos, bem como aqueles pagos com recursos do Fundo Municipal
de Saúde), realizando-se, então, o cruzamento das informações contidas nesse
documento com aquelas registradas nas bases de dados do Cadastro Único e da Folha
de Pagamento do PBF, referentes ao mês de maio de 2019.
A execução de tal procedimento identificou a existência de famílias beneficiárias com,
pelo menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de
Araripina/PE, cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo (R$ 499),
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limite estabelecido para permanência no Programa, conforme Portaria nº 617/MDS, de
11.08.2010.
Como resultado, constatou-se que quinze famílias beneficiárias estão recebendo os
benefícios do Programa em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação
pertinente, tendo em vista que a renda familiar calculada, ao se considerar a
remuneração de maio de 2019, supera a regra de permanência do Programa (meio
salário mínimo per capita). Ressalte-se que, em todos os casos em questão, a data da
última atualização cadastral é posterior à data do início do vínculo com a Prefeitura, o
que se constitui em indício de que houve subdeclaração de renda por parte das famílias
beneficiárias relativamente aos rendimentos provenientes do mencionado vínculo.

Tabela 4 – Famílias Beneficiárias com Subdeclaração de Renda Per Capita.

NIS Titular

Última
Atualização
(de acordo
com o
Cadastro
Único)

Data da
admissão no
serviço
Público (de
acordo com
FOPAG)

Nº
Membros
Família

Salário
Bruto
Renda Fam.
Titular
Per Capita
Declarada
(Folha
CadÚnico (R$) Pagto. Pref.)
(R$)

Renda
Fam.
Per capita
Apurada
Cruzamen
to
(R$)

***365026**

20.12.2017

08.02.1988

1

2

4.791

4.791

***590536**

30.09.2018

23.03.1994

1

4

3.029

3.029

***439581***

21.11.2018

11.05.2007

1

0

2.826

2.826

***590528**

20.12.2017

25.03.1994

1

0

1.248

1.248

***478528**

01.10.2018

07.05.2007

1

66

1.130

1.130

***449566**

30.09.2018

16.04.2008

1

0

1.098

1.098

***067401**

29.03.2019

11.03.2019

1

0

1.200

1.200

***162952**

30.09.2018

11.05.2007

4

91

3.544

886

***548034**

30.09.2018

15.05.2017

3

77

2.543

848

***200790**

01.10.2018

07.07.2014

2

16

1.594

797

***479704**

30.09.2018

11.05.2007

2

29

1.464

732

***057078**

09.12.2017

11.05.2007

4

12

2.398

600

***191262**

09.12.2017

10.04.2007

2

25

1.130

565

***555412**

12.07.2016

18.03.1994

1

33

1.248

1.248

***267459**

30.09.2018

01.06.2007

2

20

1.495

748

***330355**

26.02.2019

01.02.2019

3

106

1.500

500

29.01.2019

15.01.2019

1

0

998

998

-*

Fonte: Cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de maio de 2019, da Folha de Pagamento do
PBF de maio de 2019 e da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de maio de 2019.

Adicionalmente, cumpre observar o seguinte:
a) Titular CPF ***.558.504-**: No cruzamento realizado, a titular consta como servidora
da Secretaria de Saúde do município de Araripina/PE, no cargo de auxiliar de serviços
gerais, além de beneficiária do PBF. No entanto, não foi identificado o NIS da mesma;
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b) Titular CPF ***.875.884-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é
beneficiária do PBF de Ouricuri/PI, além de constar como servidora municipal de
Araripina/PE, no cargo de Professora, na Secretaria de Educação de Araripina, com data
de admissão de 15.05.2017, percebendo proventos de R$ 2.543. Adicionalmente, consta
informações do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita de R$
23, três membros cadastrados e sua última data de atualização do PBF é de 01.10.2018;
c) Titular CPF ***.639.395-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é
beneficiária do PBF de Crato/CE, além de constar como pensionista do Fundo
Previdenciário de Araripina da Câmara Municipal de Araripina/PE, com data de admissão
de 01.10.2014, percebendo proventos de R$ 1.336. Adicionalmente, consta informações
do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita de R$ 112, um
membro cadastrado e sua última data de atualização do PBF é de 30.09.2018.
Por fim, como encaminhamentos, verifica-se a necessidade de revisão imediata dos
dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa em relação aos beneficiários
supracitados.

5. Famílias beneficiárias do PBF que possuem em sua
composição servidores municipais, com renda per capita familiar
superior ao limite permitido pela legislação para a permanência
no Programa (art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010).
Com vistas a identificar a possível existência de servidores públicos no município de
Araripina/PE que, sendo beneficiários do Programa, pertencem a grupos familiares com
renda per capita mensal incompatível com a legislação pertinente, foi solicitada a Folha
de Pagamento dos servidores municipais referente ao mês de maio de 2019 (servidores
ativos, servidores inativos, bem com aqueles pagos com recursos do Fundo Municipal
de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social), realizando-se, então, o
cruzamento das informações contidas nesse documento com aquelas registradas nas
bases de dados do Cadastro Único e da Folha de Pagamento do PBF, referentes ao mês
de maio de 2019.
A execução de tal procedimento identificou a existência de famílias beneficiárias com,
pelo menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de
Araripina/PE e cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo (R$ 499
= R$ 998/2), limite estabelecido pelo artigo 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010 para
permanência no Programa.
Como resultado, constatou-se que 54 famílias beneficiárias, elencadas na tabela a
seguir, estão recebendo os benefícios do Programa em desacordo com as regras
estabelecidas pela legislação pertinente, tendo em vista que a renda familiar calculada
ao se considerar a remuneração de maio de 2019 supera de meio salário mínimo.
Ressalte-se, entretanto, que em todos os casos em questão, o início do vínculo com a
Prefeitura é posterior à última atualização cadastral.
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Tabela 5 – Famílias Beneficiárias contendo servidores municipais.
Renda
Salário
Fam.
Bruto
Renda Fam.
Per capita
Titular
Per Capita
Apurada
Declarada
(Folha
Cruzamen
CadÚnico (R$) Pagto. Pref.)
to
(R$)
(R$)

NIS Titular

Última
Atualização
(de acordo
com o
Cadastro
Único)

Data da
admissão no
serviço
Público (de
acordo com
FOPAG)

Nº
Membros
Família

***102425**

06.02.2019

01.04.2019

1

0

1.918

1.918

***480264**

02.10.2018

05.04.2019

1

74

1.918

1.918

***051396**

22.03.2017

01.04.2019

1

0

1.918

1.918

***252443**

21.01.2019

01.04.2019

1

0

1.918

1.918

***651924**

29.07.2017

02.01.2018

1

468

1.861

1.861

***640461**

09.12.2017

01.03.2018

1

78

1.861

1.861

***738858**

01.10.2018

02.05.2019

1

28

1.854

1.854

***187284**

09.12.2017

02.05.2019

1

0

1.854

1.854

***647534**

22.06.2018

01.03.2019

1

0

1.600

1.600

***565134**

15.06.2017

11.03.2019

1

16

1.500

1.500

***680601**

01.10.2018

01.02.2019

1

0

1.500

1.500

***171819**

01.10.2018

22.01.2019

2

25

2.700

1.350

***593489**

01.10.2018

01.03.2019

1

41

1.200

1.200

***507061**

27.11.2018

01.04.2019

1

100

1.200

1.200

***645744**

11.04.2018

01.04.2019

1

100

1.200

1.200

***843650**

01.10.2018

01.04.2019

1

200

1.200

1.200

***442647**

01.10.2018

01.04.2019

1

318

998

998

***716374**

30.09.2018

01.04.2019

1

234

998

998

***980146**

01.10.2018

13.03.2019

1

8

998

998

***000470**

19.12.2017

13.03.2019

2

33

1.996

998

***031654**

01.10.2018

13.03.2019

1

62

998

998

***004482**

09.12.2017

01.04.2019

1

37

998

998

***565159**

13.12.2016

01.04.2019

1

10

998

998

***833177**

18.05.2016

02.05.2019

1

0

965

965

***308680**

01.10.2018

08.04.2019

2

50

1.918

959

***196547**

30.09.2018

05.03.2018

2

30

1.918

959

***229119**

01.10.2018

01.04.2019

2

0

1.918

959

***640461**

30.09.2018

01.04.2019

2

0

1.918

959

***869471**

28/02/2019

01.04.2019

2

0

1.918

959

***766315**

25.02.2019

01.04.2019

2

0

1.918

959

***253928**

30.03.2016

01.04.2019

2

8

1.918

959

***132930**

30.09.2018

02.05.2019

2

60

1.854

927

***564642**

23.05.2017

02.01.2018

2

162

1.440

720

***563584**

30.09.2018

02.05.2019

2

0

1.404

702

***845197**

21.02.2019

01.04.2019

3

0

1.918

639

***749504**

13.02.2019

01.04.2019

3

33

1.918

639

***466164**

30.09.2018

08.04.2019

3

50

1.918

639

***107334**

28.02.2019

01.04.2019

3

0

1.918

639
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Renda
Salário
Fam.
Bruto
Renda Fam.
Per capita
Titular
Per Capita
Apurada
Declarada
(Folha
Cruzamen
CadÚnico (R$) Pagto. Pref.)
to
(R$)
(R$)

NIS Titular

Última
Atualização
(de acordo
com o
Cadastro
Único)

Data da
admissão no
serviço
Público (de
acordo com
FOPAG)

Nº
Membros
Família

***749789**

20.12.2018

01.04.2019

3

0

1.918

639

***490894**

01.10.2018

01.04.2019

3

22

1.918

639

***252728**

18.10.2018

01.04.2019

3

5

1.918

639

***018142**

21.03.2019

01.04.2019

3

46

1.918

639

***525441**

30.09.2018

01.04.2019

3

2

1.918

639

***287603**

30.09.2018

01.04.2019

3

91

1.918

639

***020113**

01.10.2018

01.04.2019

3

5

1.918

639

***019012**

19.12.2017

01.04.2019

3

16

1.918

639

***793678**

19.12.2017

13.03.2019

3

52

1.918

639

***140713**

30.09.2018

13.03.2019

3

55

1.918

639

***748968**

30.09.2018

13.03.2019

3

0

1.918

639

***426152**

01.10.2018

01.02.2019

3

52

1.861

620

***117115**

09.12.2017

01.04.2019

2

156

1.200

600

***252400**

28.06.2018

01.04.2019

2

156

1.200

600

***042504**

09.12.2017

15.01.2019

2

43

1.134

568

***036198**

19.10.2018

01.02.2019

3

133

1.500

500

28.01.2019

01.04.2019

1

0

1.918

1.918

-*

Fonte: Cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de maio de 2019, da Folha de Pagamento do
PBF de maio de 2019 e da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de maio de 2019.

Adicionalmente, cumpre ressaltar o seguinte:
a) Titular CPF ***.444.944-**: No cruzamento realizado, a titular consta como servidora
da Secretaria de Educação do município de Araripina/PE, no cargo de Professora Ensino
Fundamental I, além de beneficiária do PBF. No entanto, não foi identificado o NIS da
titular;
b) Titular CPF ***.251.153-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é
beneficiária do PBF de Campos Sales/CE, além de constar como servidora municipal de
Araripina/PE, no cargo de Auxiliar de Apoio, na Secretaria de Saúde de Araripina, com
data de admissão de 08.05.2019, percebendo proventos de R$ 805. Adicionalmente,
consta informações do Cadastro Único da titular que a mesma possui renda per capita
de R$ 70, um membro cadastrado no Programa e sua última data de atualização do PBF
é de 01.10.2018;
c) Titular CPF ***.247.884-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é
beneficiária do PBF de Simões/PI, além de servidora municipal de Araripina/PE, no cargo
de Professora Ensino Fundamental I, com data de admissão em 01.02.2019 e
percebendo proventos de R$ 2.500. Adicionalmente, consta informações do Cadastro
Único da titular que a beneficiária possui renda per capita de R$ 50, um membro
cadastrado e sua última data de atualização do PBF é de 24.01.2019;
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d) Titular CPF ***.330.003-**: Verificou-se, no cruzamento realizado, que a titular é
beneficiária do PBF de Ouricuri/PE, além de servidora municipal de Araripina/PE, no
cargo de psicóloga, com data de admissão em 01.04.2019 e percebendo proventos de
R$ 1.918. Adicionalmente, consta informações do Cadastro Único que a beneficiária
possui renda per capita de R$ 62, um membro cadastrado e sua última data de
atualização do PBF é de 15.02.2019.
Ressalte-se que, para esses casos, não foi evidenciada a ocorrência de dolo,
considerando que esses beneficiários atualizaram o Cadastro Único antes do início do
vínculo com a Prefeitura.
Como encaminhamentos para o caso da tabela 5, verifica-se a necessidade de revisão
imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, tendo em vista
que a renda apurada ultrapassa meio salário mínimo, limite máximo para a permanência
no Programa, de acordo com o art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010.

6. Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no
Cadastro Único.
De um total de 31 famílias selecionadas na amostra, quinze delas não foram localizadas
nos endereços registrados no Cadastro Único, por estarem viajando, por não atenderem
no endereço informado, por não mais residirem no local indicado, ou, conforme
situações relacionadas no quadro abaixo:
Quadro 1 – Famílias Beneficiárias Não Localizadas.
Código
Familiar

NIS do
Titular

Situação Encontrada

Amostra

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A
vizinhança informou que a titular reside no Rio Grande do Sul.

Saques

***945717**

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). O
Agente Comunitário de Saúde, CPF ***.522.054-**, informou
que a titular viajou para Petrolina/PE ou Mato Grosso.

Saques

***598104**

O titular não foi localizado no endereço registrado no
Cadastro Único. Segundo informações da Sra. CPF,
***.230.914-**, o beneficiário encontra-se em Santa
Catarina na plantação e colheita de cebola.

Saques

***593766**

***902967**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde,
CPF ***.414.944-**, a titular não mais reside em Araripina,
morando atualmente em Santa Catarina, desde o início do
exercício de 2019.

Saques

***761045**

***181854**

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De

Saques

***43285**

***961707**

***793017**

***518176**
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Código
Familiar

NIS do
Titular

Situação Encontrada

Amostra

acordo com informações do Sr. I.S da S., a titular atualmente
encontra-se residindo em Santa Catarina.
***332045**

***072595**

***460357**

***074175**

***680539**

***167707**

***265646**

***821810**

***776633**

***942538**

A família beneficiária não foi localizada no endereço
registrado no Cadastro Único. (casa fechada). A vizinhança
não tem conhecimento da titular residir nesse endereço.

Saques

***645748**

A família beneficiária não foi encontrada pela CGU no
endereço informado pela titular no Cadastro Único devido a
não constar essa residência na localidade informada pela
beneficiária.

Saques

***567927**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A
vizinhança informou que a titular não reside mais nesse
endereço.

Saques

***285103**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde,
CPF nº ***.523.314-**, a titular encontra-se residindo
atualmente em Mato Grosso.

Saques

***210503**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De
acordo com informações do Agente Comunitário de Saúde,
CPF nº ***.472.544-**, a titular encontra-se residindo há seis
anos no município de Sorriso, estado do Mato Grosso.

Saques

***972934**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De
acordo com informações da sua mãe, CPF nº ***.537.774-**,
a titular encontra-se, no momento em Mato Grosso, devendo
retornar em novembro para Araripina.

Saques

***481897**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A
vizinhança não tinha conhecimento da titular residir nesse
endereço.

Veículos

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). De
acordo com informações do ACS, CPF nº ***.967.874-68, a
titular reside e trabalha atualmente em Petrolina/PE.

Veículos

***850411**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada). A
vizinhança não tinha conhecimento da titular residir nesse
endereço.

Veículos

***746580**

A família beneficiária não foi localizada pela CGU no
endereço registrado no Cadastro Único (casa fechada).
Segundo informações da Sra. D.A., sua vizinha, a titular não
se encontrava no momento da visita, pois costuma estar
presente nesse endereço nos finais de semana.

Veículos

***357932**

***073286**

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Amostra de beneficiários do Programa Bolsa
Família (PBF) no município de Araripina/PE, e) Registro Fotográfico das residências dos beneficiários do
Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes de amostra.

18

Ressalta-se que foram adotadas várias estratégias para tentar localizar essas famílias,
incluindo entrevistas com os vizinhos e solicitação de ajuda da gestão municipal do
Programa e aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Como encaminhamento, considerando que algumas dessas famílias possuem indícios de
renda incompatível com o Programa, sua localização é essencial para a confirmação do
atendimento ao critério de elegibilidade pelo gestor municipal.

7. Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes
dos locais de residência das famílias beneficiárias.
De um total de vinte famílias selecionadas na amostra de saques em Estados/Municípios
diferentes de seu endereço/cadastro, nove delas foram localizadas e entrevistadas,
tendo informado que realizaram saques em outros Estados/Municípios ou que
desconhecem ter realizado esses saques, conforme situações relacionadas no quadro a
seguir.
Ressalte-se que onze famílias beneficiárias não foram localizadas nos endereços
registrados no Cadastro Único, por estarem viajando, por não atenderem no endereço
informado, ou por não mais residirem no local indicado, conforme relatado no item 6
desse relatório.
Quadro 2 – Saques em outras Cidades/Estados diferentes do município da família
beneficiária do Programa.
Código
Familiar

NIS Titular

***638894**

***482987**

***148335**

***776597**

***606419**

***185640**

***447471**

O titular do benefício confirmou ter realizado dois saques em Santa
Catarina, quando ficou por volta de dois meses na safra de colheita de
cebolas em Ituporanga/SC. Entretanto constam onze saques realizados
no período de 22.03.2018 a 24.01.2019 neste município.
A titular do benefício informou que desconhece ter realizado saques em
outro município/Estado, pois nunca fez retiradas fora do seu município,
embora constem dez saques efetuados pelo beneficiário no município de
Ituporanga/SC no período de 03.05.2018 a 30.01.2019.
A titular do benefício confirmou ter realizado saques em São José/SC.
Justificou ter residido três meses com o irmão que fraturou a perna,
portanto, informou ter realizado três saques no supracitado município.
Entretanto constam doze saques realizados no período de 04.04.2018 a
30.1.2019 neste município.

***172151**

A titular do benefício confirmou ter realizado doze saques em São
José/SC. Justificou ter residido nesse município por um ano e dois meses.
Os saques coincidem com as informações dos sistemas do PBF.

***904554**

A titular do benefício confirmou ter realizado doze saques em São
José/SC. Justificou ter residido nesse município por um ano e três meses.
Os saques coincidem com as informações dos sistemas do PBF.

***580699**

***033205**

Situação Encontrada

***745184**

A titular do benefício confirmou ter realizado saques em Sapezal/MT.
Justificou que foi a esse município para arranjar emprego, residiu
durante o período de setembro/2018 a março/2019. No entanto, não
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tendo obtido sucesso, retornou para Araripina/PE. Entretanto foram
evidenciados doze saques no período de 02.03.2018 a 30.1.2019 neste
município.

***085645**

***614437**

***065282**

***325401**

***019382**

***967683**

A titular do benefício informou que desconhece ter realizado saques em
outro município/Estado, pois nunca fez retiradas fora do seu município,
embora constem doze saques efetuados no município de Corumbá/MT,
no período de 21.02.2018 a 24.01.2019, em nome da respectiva
beneficiária.
A titular do benefício confirmou ter realizado saques em Corumbá/MT.
Justificou estar acompanhando o cônjuge que estava trabalhando nesse
município no período de um ano. Os sistemas de informação apontam
doze saques de 23.02.2018 a 28.01.2019.
A titular do benefício confirmou ter realizado quatro saques no
município de Sorriso/MT. Justificou que acompanhou um amigo que a
levou para morar nesse município por quatro meses. Entretanto os
sistemas do BPF apontam doze saques de 28.02.2018 a 31.01.2019 neste
município.

Fonte: Informações obtidas a partir de: a) Cadastro Único; b) Consultas aos Sistemas SISBEN, RAIS e CNPJ;
c) Entrevistas com beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Araripina/PE, constantes
de amostra no município de Araripina/PE, constantes de amostra.

Diante dos fatos apresentados, é necessário que os gestores se certifiquem da
regularidade no Cadastro Único e/ou da folha de pagamento dos beneficiários
supracitados.

Parte 2 – Gestor Local
Embora tenham sido verificadas situações que demandam ações corretivas por parte do
gestor local, não foram constatados achados de competência municipal.
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CONCLUSÃO
No que concerne às verificações realizadas pela CGU relativas às 31 famílias beneficiárias
da amostra, obteve-se o seguinte resultado:
Tabela 6 – Resultado das Famílias da Amostra.

Tipo da Amostra

Nº total
de
famílias da
amostra

Nº famílias - confirmada
irregularidade

Nº famílias
não
localizadas

Nº famílias sem
evidências de
irregularidades

Indicativo de
cancelamento

Sem indicativo
de
cancelamento

11

7

0

4

0

Saques em outros
Estados/Municípios

20

1

0

11

8

Total

31

15

8

Propriedade
Veículos

de

8

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU.

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação de parte dos recursos
federais recebidos pelo município de Araripina/PE, relativos ao Programa Bolsa Família,
não está em total conformidade com os normativos e exige providências de
regularização por parte dos gestores federal e municipal, considerando as situações
tratadas nos itens específicos deste Relatório.
Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório,
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado:
a) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com indícios de renda
per capita superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa.
Os beneficiários do PBF selecionados possuem indícios de renda incompatível com a
legislação do Programa, apurada na visita da CGU, necessitando de adoção de
providências por parte do Poder Público.
b) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com indícios de renda per capita
familiar superior à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por
serem proprietárias de veículos.
As famílias beneficiárias do PBF selecionadas possuem veículos de valores acima de R$
16 mil, necessitando de reavaliação da condição de beneficiários do Programa.
c) Família beneficiária do Programa Bolsa Família identificada com composição familiar
incorreta ou desatualizada.
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As famílias do PBF selecionadas possuem divergência de integrante familiar,
necessitando adoção de providências do Poder Público para promover atualização das
informações no Cadastro Único.
d) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família compostas por servidores
municipais da Prefeitura de Araripina/PE com informação de renda desatualizada no
Cadastro Único.
Os beneficiários do PBF selecionados possuem pelo menos um membro com vínculo
empregatício junto à Prefeitura Municipal de Araripina/PE, com renda per capita
familiar subdeclarada ou superior ao limite para permanência no Programa, em
desacordo com as regras da legislação em vigor, necessitando adoção de providências
do Poder Público para revisão das informações do Cadastro Único e dos benefícios do
Programa.
e) Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família não localizadas nos endereços
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no Cadastro Único.
Os beneficiários do PBF selecionados não foram localizados nos endereços constantes
do Cadastro Único, necessitando adoção de providências do Poder Público para
confirmação do atendimento de elegibilidade das famílias.
f) Saques de benefícios do Programa Bolsa Família realizados em outros
Estados/Municípios cujos beneficiários não foram localizados e/ou as famílias
localizadas desconhecem a realização de saques em outras praças/municípios
diferentes do município ondem residem.
Diante de todo o exposto, vê-se que os objetivos do programa não vêm sendo
alcançados de forma satisfatória, fato que impacta diretamente o atendimento da
população.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Achados n° 1 a 7
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SDS/PMA n.º 93/2019, de 16.10.2019, encaminhado por mensagem
eletrônica em 17.10.2019, a Prefeitura de Araripina/PE apresentou a seguinte
manifestação:
“Depois de acatada análise ao relatório preliminar formado a partir das informações
extraídas das bases oficiais do governo federal, da própria base de dados do Cadastro
Único, da folha de pagamento do PBF e da PMA (entre outros documentos), e da
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações por eles declaradas,
esclarecemos que, iremos proceder às revisões imediatas dos dados do Cadastro Único
e benefícios do programa, reavaliação da condição de beneficiário, atentando para a
condição de elegibilidade do PBF, buscas e localizações das famílias com endereços
incorretos e saques em cidades diferentes do endereço de residência, de modo a,
atualizar e revisar os benefícios dessas famílias, bem como, nos certificaremos quanto a
regularidade no Cadastro Único/ folha de pagamento das famílias apontadas no item 5
do respeitável relatório preliminar, prezando por uma análise que identifique outros
casos semelhantes, caso existentes.
No entanto, é importante acrescentar que apesar da gestão municipal do cadastro único
ser responsável pela integridade e veracidade dos dados das famílias cadastradas, essas
famílias podem declarar no momento do seu cadastro os dados que quiserem informar,
devendo o entrevistador e digitador fazer inserir no cadastro exatamente as mesmas
informações declaradas. Somente se o profissional verificar no momento da entrevista
que há indícios de informações inverídicas é que de imediato àquela família será visitada
para confirmação dos dados informados, além disso, no momento da entrevista, o
atendente pode solicitar que o responsável familiar assine um termo de
responsabilidade adicional. Não sendo assim, as visitas ocorrem periodicamente, com
famílias indicadas pelo próprio governo, decorrente de denúncias, ou com famílias que
vieram alterar os dados do cadastro. Essas visitas são realizadas dentro do que é
humanamente possível, pois possuímos em Araripina 16.312 (dezesseis mil trezentas e
doze) famílias beneficiárias do PBF (dados de agosto de 2019), e contamos com uma
equipe de 11 (onze) digitadores, 04 (quatro) entrevistadores e 01 assistente social,
restando impossível o controle exato de todos os cadastros.
Logo, frisamos que, todas as informações e dados inseridos no cadastro são de exclusiva
reponsabilidade da família.
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Quanto a atualização cadastral apontada no tópico 4 do respeitável relatório preliminar,
é imprescindível a análise da legislação, já que a Portaria n° 177/2011 MDS, no art. 2°,
IX, X e XI regulamenta a validade, atualização e revalidação do cadastro, permitindo um
período de dois anos para inclusão ou modificação de informações, mesmo tema é
tratado pelo Decreto n° 6.135/07, art. 7º.
Ademais, no que se refere à renda per capita o Decreto n° 5.209/04, em art. 21, § 1º,
afirma:
‘Art. 21. A concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família tem caráter temporário
e não gera direito adquirido, devendo a elegibilidade das famílias, para recebimento de
tais benefícios, ser obrigatoriamente revista a cada período de dois anos.
§ 1o Sem prejuízo do disposto nas normas de gestão de benefícios e de
condicionalidades do Programa Bolsa Família, a renda familiar mensal per capita fixada
no art. 18, no período de que trata o caput, poderá sofrer variações sem que o fato
implique o imediato desligamento da família beneficiária do Programa.
As variações as quais o texto legal acima se refere, são tratadas na Portaria 617, art. 6º,
§ 1º e Decreto n° 6.135/07, art. 4°, II, a, e são as situações chamadas de regra de
permanência, que nada mais é que um instrumento do PBF para dar segurança aos (às)
beneficiários (as). Quando a renda sobe para até meio salário mínimo por pessoa, as
famílias podem ficar mais dois anos no Bolsa Família, desde que atualizem
voluntariamente as informações no Cadastro Único.’
A Secretaria de Desenvolvimento Social e a Administração deste município sempre
estiveram cientes da importância da manutenção e atualização dos dados do Cadastro
Único, solicitando, por meio dos ofícios SDS/PMA N° 93/2018 e SDS/PMA N° 018/2019
(em anexo), a regularização de cadastros e cruzamentos de dados do PBF e folha de
pagamento dos servidores municipais de Araripina – PE. Com isso, a gestão do programa
iniciou cruzamento de dados e fiscalização interna, chegando a fazer bloqueio de
benefício de alguns servidores. Segue em anexo, relatório de fiscalização interna e
cruzamento de dados, e ainda, relação de servidores averiguados. Tal procedimento
afasta qualquer dúvida quanto à tomada de providências para regularização dos
cadastros.
Comprometida com a necessidade de regular o funcionamento do PBF, após o
recebimento de denúncias anônimas e informais, a Secretaria de Desenvolvimento
Social confeccionou um relatório com possíveis irregularidades no PBF e Cadastro Único
e encaminhou para o gabinete, que de imediato, solicitou ao presidente da Comissão
Municipal de Inquéritos a tomada de providências em caráter de urgência, conforme
Ofício n° 189/2019/GP, em anexo.
Esclarecemos ainda que, o gestor municipal do Cadastro Único foi exonerado (Portaria
de exoneração em anexo), e já estamos providenciando a substituição para que o (a)
novo (a) gestor (a) se dedique a erradicação de irregularidades no Cadastro Único e
PBF.”
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Análise da equipe (Achados nº 1 a 3)
Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias da realização de tratativas para
revisar e atualizar os dados do Cadastro Único dos beneficiários do PBF com a finalidade
de corrigir, de imediato, as inconsistências apuradas que evidenciaram: famílias que
possuem renda atual incompatível com a legislação do Programa; famílias com
propriedade de veículos acima de R$ 16 mil, com indicativo de renda incompatível com
a legislação do PBF, pois o público alvo do Programa são famílias que vivem em situação
de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178; e famílias com
composição familiar diferente daquela registrada no Cadastro Único, impactando, na
sua condição de elegibilidade e no valor do benefício a ser recebido.
Análise da equipe (Achados nº 4 e 5)
Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa, reavaliação da
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se
o seguinte:
- O gestor disponibilizou, em anexo, Ofício SDS/PMA nº 018/2019, de 21.03.2019, da
Secretária de Desenvolvimento Municipal, oficiando ao Gestor do CADUNICO e PBF para
que: “efetue o cruzamento do Bolsa Família com a folha de pagamento dos servidores
municipais.”.
- Adicionalmente, foram disponibilizados Relatórios de Fiscalização interna do PBF, com
datas de 08.07.2017 e 30.09.2019, informando que o gestor realizou procedimento de
análise da folha de pagamento do PBF com o CadÚnico com a finalidade de identificar
possíveis servidores recebendo o benefício do Programa.
É importante destacar que o Relatório de Fiscalização, de 30.09.2019, informa que se
verificou 164 servidores efetivos e dezoito contratados, de uma amostra analisada de
1.058 servidores, recebendo o benefício do Programa, existindo, conforme os termos
do citado Relatório, a possibilidade de existir ainda cerca de 220 servidores entre
contratados e comissionados recebendo o benefício do bolsa família em diversas
secretarias e sede do município de Araripina. Por fim, o Relatório ainda informa que o
procedimento foi finalizado em 01.07.2019 e não mais retomado.
Conclui-se, portanto, que, embora o gestor tenha realizado tratativas com a finalidade
de identificar servidores públicos do município recebendo os benefícios do Programa,
faz-se necessário que a Prefeitura dê prosseguimento às tratativas para realizar a revisão
imediata dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, e corrigir o que foi
identificado no seu Relatório de Fiscalização, bem como o identificado na fiscalização
realizada pela CGU, em que verificou-se a existência famílias beneficiárias recebendo os
benefícios do Programa em desacordo com as regras estabelecidas pela legislação,
sendo quinze com indícios de subdeclaração de renda per capita superior a meio salário
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mínimo por parte das famílias beneficiárias, relativamente aos rendimentos do vínculo
com a Prefeitura e a existência de 154 famílias beneficiárias recebendo os benefícios do
PBF com indícios de renda familiar superior a meio salário mínimo, onde o início do
vínculo do servidor com a Prefeitura é posterior à última atualização cadastral.
Análise da equipe (Achado nº 6)
Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias de ter realizado tratativas para
efetivamente confirmar a localização das famílias beneficiárias do PBF nos endereços
registrados no Cadastro Único, com a finalidade de confirmar o atendimento aos
critérios de elegibilidade do Programa.
Análise da equipe (Achado nº 7)
Em que pese o gestor informar, na sua manifestação, que irá proceder às revisões
imediatas dos dados do Cadastro Único e benefícios do programa e à reavaliação da
condição de beneficiário, atentando para a condição de elegibilidade do PBF, verifica-se
que ele não disponibilizou evidências comprobatórias de ter realizado tratativas para
confirmar os motivos dos beneficiários terem realizados saques em Municípios/Estados
diferentes dos locais de residência das famílias beneficiárias, com a finalidade de
corrigir, se for o caso, de imediato, as inconsistências apuradas, na fiscalização realizada
pela CGU, referentes às famílias que possuem renda atual incompatível com a legislação
do Programa.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório faz parte do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF), Ciclo 06, e
dentre os seus objetos, este se refere à verificação da regularidade na aplicação dos recursos
e da situação da execução de 4 PAR/PAC – Obras (n° 05962/2013, n° 29850/2014, n°
29849/2014 e n° 09336/2014), no município de Araripina/PE.
A referida ação foi escolhida em virtude da sua representatividade dentre os recursos públicos
transferidos ao município, tendo sido delimitado como período de exame, em princípio, o
período de 2017 a maio de 2019.
Como escopo dos trabalhos desenvolvidos, foram propostas as seguintes questões a serem
respondidas:
a) A contratação, o acompanhamento e o recebimento obedeceram às formalidades legais?
b) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
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c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor?
d) A obra encontra-se paralisada, com risco de não atendimento de seus objetivos?
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira parte,
constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, constarão os
achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses achados que estão
sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para conhecimento dos
Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de Defesa do Estado para
providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências
corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das
providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Obra da Escola Sítio Batinga não concluída e atrasada, sem as
devidas justificativas técnicas e jurídicas.
O Plano de Ação Articulada (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira iniciada
pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto n°
6.094/2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para oferecer
aos entes federados um instrumento de diagnóstico e planejamento de política educacional.
Objetiva melhorar as condições escolares e aprimorar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino.
O Plano de Ação Articulada – PAR n° 29850/2014 trata do financiamento para construção da
Escola Sítio Batinga no valor de R$ 1.021.640,52. Foi realizado o processo Licitatório n°
18/2014 - Concorrência N° 03/2014 para a sua construção, e assinado o Contrato n° 20/2014,
em 02.09.2014, com a Construtora A M Engenharia e Construções - Eirelli, CNPJ n°
16.655.610/0001-63, no valor de R$ 1.013.200,61. No entanto, em 21.01.2016, houve a
rescisão do contrato com parte da obra já executada.
Em 06.09.2017, lançou-se outro edital, o Processo Licitatório n° 24/2017 – Tomada de Preços
n° 06/2017, a fim de concluir a construção da escola. Foi assinado o Contrato n° 37/2017, em
01.11.2014, no valor de R$ 817.312,39, com a Construtora Andaluz LTDA-ME, CNPJ n°
18.668.167/0001-90.
Através da Solicitação de Fiscalização N° 05 – OBRAS foi pedido o contrato e seus aditivos,
com os respectivos pareceres técnicos e jurídicos. Por meio do Ofício PMA/CGM N° 85/2019,
a prefeitura apresentou os seguintes documentos: Contrato N° 37/2017, Primeiro Termo
Aditivo, Segundo Termo Aditivo e Terceiro Termo Aditivo.
Em visita realizada por este controle interno no dia 07.08.2019, verificou-se que a obra não
está concluída. Conforme a Cláusula Décima Segunda do Contrato, o prazo de vigência é de
nove meses, com o término previsto para 01.08.2018. Foi realizado o Primeiro Termo Aditivo
em 25.07.2018 prorrogando o prazo do contrato por mais 120 dias (01.08.2018 a 28.11.2018).
O Segundo Termo Aditivo firmado em 28.11.2018 prorrogou novamente por mais 120 dias
(28.11.2018 a 27.03.2019). Posteriormente, assinou-se o Terceiro Termo Aditivo em
27.03.2019 prorrogando o prazo do contrato por mais 120 dias (27.03.2019 a 25.07.2019).
Contudo, não foram localizados os documentos e as justificativas que embasassem tais
atrasos e prorrogações.
Conforme o último Boletim de Medição apresentado (N° 04), período 22.03.2019 a
01.06.2019, e considerando o remanescente da obra contratada no valor de R$ 817.312,39,
foram executados apenas 19,22% da segunda licitação.
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O art. 57 da Lei N° 8.666/93 informa as situações passíveis de prorrogações. A prorrogação
deve ser motivada no processo e ratificada pela autoridade competente. O fiscal do contrato
deve registrar os fatos ensejadores do atraso no Diário de Obras.
A não conclusão da obra e seus atrasos priva a população do acesso aos serviços da escola,
prejudicando o planejamento plurianual das políticas de educação e a melhoria das condições
escolares. Além disso, o item 17.4 do contrato determina que o atraso injustificado sujeita a
contratada à multa, a qual será descontada dos pagamentos devidos, ou quando for o caso,
cobrado judicialmente. A execução das obras em sua tempestividade põe em ação o Plano de
Ações Articuladas (PAR) para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento de Educação
Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino, e evita dispêndios financeiros relacionados às
recontratações, aos distratos, à atualização de valores, etc.

2. Funcionários da obra da Escola Sítio Batinga sem vínculos com a
construtora vencedora da licitação.
Em visita realizada à obra no dia 07.08.2019 observou-se a presença de oito funcionários
trabalhando no local. Em consulta ao sistema do Cadastro Nacional de Informações Nacionais
(CNIS), referência do mês de agosto de 2019, apenas dois funcionários tinham vínculos
empregatícios com a empresa vencedora da licitação - Construtora Andaluz LTDA CNPJ
18.668.167/00001-90:
Quadro 1 - Funcionários da Escola Sítio Batinga no local da obra.
CPF

CNIS

***.555.844-**

Vínculo: Construtora Andaluz LTDA desde 03.01.2017

***.235.204-**

Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA

***.871.914-**

Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA

***.511.474-**

Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA

***.674.244-**

Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA

***.635.624-**

Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA

***.475.114-**

Sem vínculo com a Construtora Andaluz LTDA

***.920.934-**

Vínculo: Construtora Andaluz LTDA desde 01.06.2018

Fonte: Extrato previdenciário – CNIS.

Verificou-se também um veículo estacionado dentro da obra, com um adesivo na porta do
carro de outra empresa, a Construtora São Bento LTDA, CNPJ: 28.329.711/0001-23. O veículo
Fiat/Strada placa P*R 0**0 pertence a pessoa de CPF ***.749.323-**, que é responsável pela
empresa Zabele Calçados CNPJ 32.454.614/0001-30. O funcionário de CPF ***.871.914-**,
que estava na obra no momento da fiscalização, está vinculado a Construtora São Bento LTDA,
conforme verificado no CNIS.
Figura 01 – Placa na obra da construtora
vencedora da licitação

Figura 02 – Funcionários trabalhando no local
da obra
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Figura 03 – Carro estacionado dentro da Figura 04 – Adesivo do carro com logomarca
obra
de outra empresa

Fonte: Registro fotográfico da visita realizada no dia
07.08.2019.

Fonte: Registro fotográfico da visita realizada no dia
07.08.2019.

As duas construtoras Andaluz LTDA e São Bento LTDA possuem o mesmo sócio e o mesmo
contador, quais sejam, CPF ***-591.624-** e ***.620.378-**, respectivamente.
Vale ressaltar que, no cotejamento dos comprovantes de pagamento, os valores existentes
nas quatro notas fiscais apresentadas possuem o mesmo valor dos quatro boletins de
medição. No entanto, nos extratos bancários, os débitos são de valores diferentes aos da
medição e das notas fiscais, de forma que não foi possível identificar a origem dessas
divergências:
Tabela 1 – Comparativo dos valores dos Boletins x Notas Fiscais x Débito Bancário.
Boletins de
Medição - BM

Valor do BM

NF

Valor da NF

NF sem ISS

Débitos na conta
corrente

01

51.537,75

112

51.537,75

48.960,86

48.703,17

02

25.493,70

118

25.493,70

24.219,01

24.091,55

03

37.766,29

128

37.766,29

35.877,98

35.689,15

04
42.287,92
134
42.287,92
38.545,44
40.173,52
Fonte: Boletins de Medição N° 01, 02, 03 e 04; Notas Fiscais N° 112, 118, 128 e 134; Extratos bancários da conta
corrente n° 23685-3.
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Observa-se no item 5.9 do Contrato N° 37/2017 que há a proibição de subcontratar os serviços
contratados. O item 19.1 informa que a contratada não poderá subempreitar os serviços, no
todo ou em parte, sob penda de rescisão do contrato. Em relação ao edital, o item 16.1 diz
que é obrigação da contratada executar a obra, observando, de modo geral, as especificações
e normas técnicas. Por fim, no item 16.16 a contratada em hipótese alguma poderá transferir
os serviços a terceiros sem a prévia autorização da contratante.
Foram feitos registros fotográficos do local da obra, recolhidos dados dos funcionários e
analisadas as informações nos sistemas da CGU-R/PE, onde não foi possível identificar a
existência de conexão das pessoas que estavam executando a obra com a empresa vencedora
da licitação.
A utilização de funcionários que não pertencem ao quadro de trabalhadores da empresa
vencedora da licitação incorre na ausência dos compromissos trabalhistas da relação empresa
– funcionário, assim como prejudica o princípio da isonomia, a fim de garantir a competição
igual aos interessados da licitação, em caso de subcontratação. Esta deve efetivar-se mediante
contrato e somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação
constantes do edital e impostas às concorrentes que participaram do evento. Garantir a
correta relação dos funcionários com a empresa é zelar pela isonomia dos participantes da
licitação.

3. Ausência de recolhimento de encargos sociais e não utilização de
equipamentos de proteção individual pelos funcionários da obra da
Escola Sítio Batinga.
Em atenção ao Processo Licitatório N° 24/2017 – Tomada de Preço N° 06/2017, verifica-se o
desrespeito aos normativos uma vez que não há qualquer vestígio no processo licitatório do
detalhamento dos encargos sociais nos anexos do edital, e nem na proposta da empresa
vencedora do certame.
Além disso, dos oito funcionários trabalhando no local da obra, conforme verificado em visita
realizada à obra no dia 07.08.2019, apenas dois funcionários tinham vínculos empregatícios
com a empresa vencedora da licitação. Em consulta ao sistema CNIS – Cadastro Nacional de
Informações Nacionais, referência agosto de 2019, apenas dois funcionários tinham vínculos
empregatícios com a empresa vencedora da licitação - Construtora Andaluz LTDA CNPJ
18.668.167/00001-90. Esse fato aponta para uma provável apropriação indevida de custos
referentes a encargos sociais que estariam embutidas nos preços dos serviços prestados.
Tendo em consideração que a prefeitura e a empresa vencedora da licitação não
apresentaram o detalhamento dos encargos sociais, para efeito de estimativa admitimos os
valores adotados pelas tabelas oficiais de preços que serviram de referência na licitação, quais
sejam: encargos sociais desonerados sobre preços da mão de obra de 89,83% (hora) e 50,22%
(mês), conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(Sinapi) – referência de maio de 2017.
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Adotando-se a planilha orçamentária da empresa contratada, em consideração aos dados
acumulados no último Boletim de Medição (BM n° 04, período 22.03.2019 a 01.06.2019), o
prejuízo pela não comprovação de efetivo recolhimento de encargos sociais é de R$ 9.985,47.
Se for considerada a conclusão da obra, o prejuízo potencial no seria no valor total de R$
86.911,41. Vale ressaltar que na documentação apresentada há dois comprovantes de
pagamentos em banco de Guias da Previdência Social na conta da obra em análise: um
referente ao mês de janeiro de 2019, no valor de R$ 1.402,15, e outro de março de 2019 no
valor de R$ 2.077,14.
Tabela 2 - Prejuízo pelo não recolhimento de encargos sociais.
Planilha Orçamentária
Itens 1.1 a 16.1.1

Valor de encargos do BM 04
R$ 9.985,47

Valor de encargos total
R$ 86.911,41

Fonte: Planilha orçamentária do contrato e Planilha Sinapi - maio/2017 – Desonerada.

Segundo o Art. 7º, §2º, inciso II da Lei nº 8.666/1993, as obras e os serviços somente poderão
ser licitados quando existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
de todos os seus custos unitários.
Sobre o tema, na Súmula Nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU), exige-se que:
As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de
unidades genéricas.

O item 13.3 do edital da Tomada de Preço N° 06/2017 determina que a proposta deverá conter
todo e qualquer custo para a execução dos serviços, estando restrito às condições e valores
estimados pela Administração, como por exemplo encargos trabalhistas, horas-extras e
encargos sociais.
A Lei nº 8.666/93 trata da responsabilidade dos encargos sociais em seu art. 71, transcrito a
seguir:
“Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.”
Ademais, a Cláusula Sexta do Contrato N° 37/2017 informa que é obrigação da contratada
recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
Observou-se também na visita à obra que os trabalhadores estavam sem alguns
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários, destinados à proteção de riscos
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Todos os funcionários estavam sem
capacete e alguns não estavam usando sapatos fechados/botas, e sim chinelos.
Figura 05 – Funcionários no local da obra

Figura 06 – Funcionários no local da obra
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Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.

Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.

No que se refere ao EPI, a Norma Regulamentadora N° 06 determina que a empresa é obrigada
a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento. Cabe ao empregador exigir seu uso.
No Contrato N° 37/2017, itens 5.22 e 6.26, os serviços devem ser executados de forma a
atender todas as normas, entre elas a medicina do trabalho – item EPI. A contratada deve
manter os funcionários equipados durante todo o período de trabalho.
O não recolhimento de encargos sociais previstos na planilha orçamentária incorre em
prejuízo ao erário, tendo em vista que o município está se apropriando de um recurso que não
será utilizado. A não utilização de EPIs pelos funcionários deixa-os desprotegidos de riscos
suscetíveis, e também ameaça a segurança e a saúde no trabalho. O pagamento dos encargos
sociais e o registro dos funcionários na carteira de trabalho evita possíveis prejuízos à
administração e assegura o pagamento dos direitos trabalhistas. O correto uso dos EPIs
protege a saúde e integridade física do trabalhador.

4. Ineficiência administrativa na execução da Escola Vanda Jacó.
O PAR n° 29849/2014 trata do financiamento para construção de quatro escolas no município
de Araripina, entre elas, a Escola Vanda Jacó no valor de R$ 1.021.640,52. Foi realizado o
processo Licitatório n° 18/2014 - Concorrência n° 03/2014 para a construção da escola, e
assinado o Contrato n° 19/2014, em 02.09.2014, com a Construtora Maenge
Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ n° 41.036.765/0001-69, no valor de R$
1.015.690,72. No entanto, em 30.12.2017, houve a rescisão do contrato com parte da obra já
executada.
Em 25.04.2018, lançou-se outro edital, o Processo Licitatório n° 05/2018 – Tomada de Preços
n° 02/2018, a fim de concluir a construção da escola. Foi assinado o Contrato n° 84/2018, em
12.06.2018, no valor de R$ 377.092,42, com a Construtora e Locadora M&M LTDA, CNPJ:
10.528.956/0001-14. Porém, para este contrato a prefeitura informou que teve sua vigência
vencida e não houve interesse de ambas as partes na prorrogação do mesmo. Não há
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documentação que justifique o impedimento da execução do contrato, como também não há
registros de sanções administrativas e/ou multas impostas pela prefeitura, já que a
construtora não cumpriu o contrato.
Dessa forma, em 24.04.2019 foi publicado outro edital, o Processo Licitatório n° 05/2019 –
Tomada de Preços n° 01/2019, visando concluir a construção da escola. Foi assinado o
Contrato n° 45/2019, em 27.05.2019, no valor de R$ 557.429,62, com a Construtora JV
Engenharia Eireli, CNPJ: 15.833.291/0001-76. O prazo de vigência do contrato é de seis meses
da ordem de serviço, e prazo de execução da obra é de seis meses da assinatura do contrato.
Contudo, até a data da visita à obra, em 06.08.2019, observou-se que a escola está
abandonada e a execução do contrato não havia sido iniciada. O prazo da execução expira em
27.11.2019.
No que tange a perda da vigência, o Contrato n° 84/2018 firmado com a Construtora e
Locadora M&M LTDA, determina em sua cláusula 6.12 ser obrigação da contratada comunicar
verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a contratante, a ocorrência de qualquer
impedimento da execução dos serviços que serão pactuados. Destaca no item 12.2 que o
objeto contratado deverá ser executado e concluído no prazo avençado, sob pena de
aplicação de sanção administrativa e/ou multa e/ou recolhimento da garantia, salvo por
justificativa devidamente acatada pela Secretaria Municipal de Educação.
Quanto ao não início de execução do contrato com a Construtora JV Engenharia Eireli, o item
10.2 determina que o início da prestação dos serviços deverá ser executado em prazo não
superior a 48 horas, após a solicitação oficial através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Urbanos. De acordo com a cláusula 12.2, o objeto contratado deverá estar executado e
concluído no prazo avençado, sob pena de aplicação se sanção administrativa e/ou multa e/ou
recolhimento da garantia, salvo por justificativa devidamente acatada pela Secretaria
Municipal de Educação.
A Lei 8.666/1993, no art. 57, § 1°, informa que os prazos de início de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que os motivos
admitidos em lei estejam devidamente autuados em processo.
Com base nas documentações apresentadas pela prefeitura, e considerando que desde o ano
de 2014 há a tentativa de construir a Escola Vanda Jacó, conclui-se que até o momento
(setembro de 2019), o plano de melhorar a rede pública de ensino não está sendo cumprido,
e que os motivos da ineficiência não foram apresentados.
Analisando os boletins de medição e os documentos de pagamento, observa-se que já foram
gastos R$ 705.165,22 na escola, a mesma se encontra na terceira licitação e ainda não está
concluída. A não conclusão da obra e seus atrasos priva a população do acesso aos serviços
da escola, prejudicando o planejamento plurianual das políticas de educação e a melhoria das
condições escolares. Além disso, o atraso injustificado deve sujeitar a contratada à multa, a
qual será descontada dos pagamentos devidos, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
A execução das obras em sua tempestividade põe em ação o Plano de Ações Articuladas (PAR)
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para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) de suas redes
públicas de ensino.

5. Acréscimo indevido de serviços complementares na planilha
orçamentária da Escola Vanda Jacó, no valor de R$ 230.086,32.
O Processo Licitatório n° 05/2019 – Tomada de Preços n° 01/2019 foi realizado visando
concluir a construção da Escola Vanda Jacó, resultando no Contrato n° 45/2019, assinado em
27.05.2019, no valor de R$ 557.429,62, com a Construtora JV Engenharia Eireli, CNPJ:
15.833.291/0001-76. A planilha orçamentária foi feita contendo apenas os itens
remanescentes que não foram executados nas duas licitações anteriores.
No entanto, foi acrescido na planilha padrão o item 18 - Serviços Complementares, com os
subitens: 18.1 Pavimentação, 18.2 Esquadrias, 18.3 Instalações Hidro Sanitárias, 18.4 Muro e
18.5 Diversos, no valor total de R$ 230.086,32. Estes itens não foram contemplados na
planilha padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A prefeitura
emitiu o Parecer Técnico S/N, data 30.01.2019, onde justifica que acrescentou serviços não
previstos nos contratos anteriores devido à realização de uma vistoria técnica à obra.
Porém, conforme o Plano de Ações Articuladas, tal conduta não é permitida. No inciso XII do
documento PAR n° 29849/2014 uma das condições para o município executar as ações do
plano é responsabilizar-se, com recursos próprios, por obras e serviços de terraplanagem e
contenções, por toda a infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia
elétrica e telefonia) e por todos os serviços necessários à implantação do empreendimento no
terreno tecnicamente aprovado, uma vez que os valores a serem repassados pelo FNDE
referem-se exclusivamente aos serviços de engenharia constantes nas planilhas
orçamentárias do projeto pactuado e aprovado.
Em complementação, o inciso XIII determina que o município deve garantir, com recursos
próprios, a conclusão das ações pactuadas e a entrega da obra à população, no caso de os
valores transferidos se revelarem insuficientes para cobrir todas as despesas relativas à
implantação.
Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União (TCU) tem o entendimento de que a
celebração de termos aditivos não pode se destinar à correção de falhas de projeto ou de
especificações de serviços, pelo fato da Lei nº 8.666/93 determinar que a licitação só ocorra
havendo um projeto básico que caracterize com precisão necessária e suficiente o objeto
licitado. No Sumário do Acórdão TCU nº 353/2007 – Plenário consta:
É indevida a alteração de contratos de obras públicas com a finalidade exclusiva de
corrigir erros no projeto que serviu de base à licitação e que se revelou incompleto,
defeituoso ou obsoleto, devendo o fato acarretar, nos termos do art. 7º, § 6º, da Lei
8.666/1993, a nulidade do contrato e conseqüente realização de nova licitação, após
refeitura do projeto, e a responsabilização do gestor que realizou a licitação original
com projeto inepto.
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Cotejando a planilha padrão do FNDE, as planilhas orçamentárias dos dois contratos
anteriores (Contrato n° 19/2014 e Contrato n° 84/2018) e o contrato atual n° 45/2019,
verificou-se que o contrato atual foi alterado em sua composição orçamentária, com o
acréscimo de R$ 230.086,32, referentes a serviços/materiais, que devem ser custeados pelo
município.
A extrapolação de orçamento sem os devidos estudos e planejamento por parte da prefeitura
incorre em gastos desnecessários do dinheiro público e até o abandono da obra por falta de
recursos. O PAR n° 29849/2014 engloba a construção de quatro escolas, entre elas a Escola
Vanda Jacó. As quatros obras estão sendo administradas em uma única conta bancária
(agência n° 600-9, conta corrente n° 23653-50). Os valores de cada obra foram definidos, o
acréscimo de valor de uma delas pode implicar num uso indevido de recurso, que deveria
pertencer a outra escola. A obra bem planejada e orçada tende a ser bem executada, evita
desperdícios e põe em ação o Plano de Ações Articuladas (PAR) para o aprimoramento do
Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino.

6. Obra da Escola Vanda Jacó abandonada e com vícios de
construção.
No que se refere à conclusão da Escola Vanda Jacó, em visita ao local da obra remanescente
em 07.08.2019, constatou-se alguns defeitos construtivos: fissuras nas janelas, nas paredes,
no chão, no banco do pátio, e também algumas ferragens de sustentação aparentes. As
fissuras são finas aberturas que acontecem no concreto armado sendo o caminho mais rápido
de penetração dos agentes agressivos até a armadura.
Figura 07 – Fissura na janela

Figura 08– Fissura na janela

Figura 09 – Fissura na janela

Figura 10 – Fissura na parede
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Figura 11 – Fissura na janela

Figura 12 – Fissura na coluna

Figura 13 – Ferragem da estrutura à mostra

Figura 14 – Ferragem da estrutura à mostra

Figura 15 – Fissura no piso do corredor

Figura 16 – Fissura no banco do pátio
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Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.

Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.

Dentre os causadores das fissuras, existe a deficiência do projeto: podem ocorrer devido a
falhas humanas, em que os projetistas não atentam ao modelo adequado da estrutura, erro
na avaliação das cargas, falta de detalhamentos ou erro no dimensionamento, projeto
inadequado ao ambiente e erro de dimensionamento de juntas de dilatação.
Dentre os inúmeros problemas patológicos que afetam os edifícios o mais comum é o
problema das trincas, devido a três aspectos fundamentais: o aviso de um eventual estado
perigoso para a estrutura, o comprometimento do desempenho da obra em serviço
(estanqueidade à água, durabilidade, isolação acústica, etc.), e o constrangimento psicológico
que a fissuração do edifício exerce sobre seus usuários.
Verifica-se, portanto, que deveriam ter sidos executadas as vergas e contra vergas de concreto
nas portas e janelas. Sem estes elementos, aparecem as rachaduras ao redor das aberturas,
pois funcionam como pequenas vigas que auxiliam na distribuição de tensões e cargas nos
vãos. As instruções normativas para evitar este vício construtivo estão nas NBR 6118/2014 e
NBR 9575/2010.
Figura 17 – Verga e contraverga.

Figura 18 – Consequências da não
instalação (fissuras).

Fonte: SINAPI – Caderno Técnico de Composições
para Verga, Contraverga, Fixação de Alvenaria de

Fonte: FONSECA, Lucas. Manifestações Patológicas
Existentes em Construções Populares do Programa
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Vedação e Cinta de Amarração de Alvenaria, Lote 1,
Versão 002, vigência 03/2016.

Cheque moradia. Revista Online Especialize. IPOG,
2015.

Além disso, observou-se que a obra está abandonada, sem preservação. Está sendo
depreciada pela ação de colônia de insetos, tais como casas de cupins. Alguns materiais já
instalados estão quebrados, a exemplo das telhas instaladas nas cobertas. A escola também
está sendo invadida por pessoas para jogar lixo, e até realizar queimadas de materiais dentro
de algumas salas de aula. A parcela da obra já executada encontra-se avariada, com sinais
aparentes de deterioração da estrutura e depredação. A estrutura de ferro já revela sinais de
corrosão. A obra inacabada não dispõe de vigilância.
Figura 19 – Coberta com telhas
quebradas

Figura 20 – Cupins nas paredes

Figura 21 – Casas de cupins dentro da
sala de aula

Figura 22 – Lixos e queimadas dentro da sala de
aula
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Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.

Fonte: Visita ao local da obra em 07.08.2019.

A obra foi iniciada em 2014 e está passando por sua terceira contratação. O Contrato n°
45/2019 foi assinado em 27.05.2019, com a Construtora JV Engenharia Eireli, CNPJ:
15.833.291/0001-76. A prestação dos serviços deveria ter sido solicitada pela Secretaria de
Infraestrutura e Serviços Urbanos, iniciando-se a execução da obra em prazo não superior a
48 horas (Cláusula 10.2). Nesse período de recontratações, quando a administração decide
pela rescisão contratual, cabe ao Gestor/Fiscal do contrato tomar posse da obra,
providenciando segurança para a preservação do patrimônio (Guia Operacional de Auditoria
da Gestão de Obras Públicas – CGU - julho/2016).
Quanto à paralisação e deterioração da obra, ocorre o desperdício dos recursos públicos ali
aplicados, o que denota ineficiência administrativa. Nesse passo, a situação em que se
encontra a escola, não permite a sua utilização pela comunidade local, que se vê privada do
acesso à educação pela falta do local de estudo. Os cumprimentos dos normativos de
construção tem como consequência a boa qualidade da obra, preservação da sua vida útil e
da sua garantia. A diligência na execução das obras, respeitando os prazos de execução e
procurando cumprir o contrato, evita desperdícios de dinheiro público e contribui para o
atingimento tempestivo do objetivo da obra.

7. Ausência de motivação para a celebração dos termos aditivos do
contrato da Unidade Escolar Honorato Jordão.
O PAR n° 29850/2014 trata do financiamento para construção da Unidade Escolar Honorato
Jordão no valor de R$ 1.021.640,52. Foi realizado o Processo Licitatório n° 18/2014 –
Concorrência N° 05/2014 para a sua construção, e assinado o Contrato n° 20/2014, em
02.09.2014, com a Construtora A M Engenharia e Construções - Eirelli, CNPJ n°
16.655.610/0001-63, no valor de R$ 1.013.200,61. No entanto, em 21.01.2016 houve a
rescisão do contrato com parte da obra executada.
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Em 05.09.2017, lançou-se outro edital, o Processo Licitatório n° 21/2017 – Tomada de Preço
N° 03/2017, a fim de concluir a construção da escola. Foi assinado o Contrato n° 39/2017, em
01.11.2017, no valor de R$ 684.328,50, com a Construtora Andaluz LTDA-ME, CNPJ n°
18.668.167/0001-90.
O Contrato n° 39/2017, teve o prazo de vigência estipulado em nove meses, com sua validade
até 01.08.2018. Em 25.07.2018, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo prorrogando o prazo da
prestação dos serviços por mais 120 dias, sendo o fim da vigência para 28.11.2018. No
entanto, na documentação apresentada não há justificativas jurídicas e/ou técnicas que
esclareçam a necessidade da prorrogação.
No dia 28.11.2018 foi assinado o Segundo Termo Aditivo, prorrogando novamente o prazo do
contrato por mais 120 dias, com o fim da vigência em 27.03.2019. Também não constou na
documentação os motivos que embasaram mais uma prorrogação.
Em 27.03.2019 foi emitido mais um Termo Aditivo, o terceiro, prorrogando o prazo do
contrato por mais 120 dias, com o fim da vigência em 25.07.2019. Assim como nos termos
anteriores, não há justificativas que respaldem esse aditivo.
Para cada um destes termos aditivos, não foram apresentados os novos cronogramas físicos
financeiros da execução da obra.
O Quarto Termo Aditivo foi assinado em 15.07.2019, prorrogando o prazo do contrato em
cinco meses, passando a vigência para a data de 31.12.2019. O Parecer Técnico S/N, de
11.07.2019, justifica essa dilação de prazo pela demora na liberação de recursos do FNDE.
Contudo, analisando as datas dos Boletins de Medição, da emissão das Notas Fiscais e do
pagamento dos extratos bancário, verificou-se que não houve atraso de pagamento por falta
de recursos do FNDE. A média de dias para o pagamento a construtora foi de sete dias da data
da nota fiscal:
Tabela 3 - Comparativo dos boletins de medição, notas fiscais e extratos bancários.
Boletim

Data do BM

NF

Data da NF

Valor da NF

Data do débito na conta
bancária

BM01

21.02.2018

92

22.02.2018

50.220,09

02.03.2018

BM02

03.05.2018

95

03.05.2018

28.339,02

10.05.2018

BM03

20.06.2018

100

20.06.2018

30.548,32

12.07.2018

BM04

20.07.2018

103

23.07.2018

20.754,58

30.07.2018

BM05

20.07.2018

104

23.07.2018

50.821,46

30.07.2018

BM06

13.09.2018

108

14.09.2018

53.449,62

19.09.2018

BM07

13.09.2018

111

07.11.2018

71.191,22

12.11.2018

BM08

26.11.2018

113

28.11.2018

30.537,87

06.12.2018

BM09

20.12.2018

120

14.01.2019

20.750,16

17.01.2019

BM10

20.12.2018

115

21.12.2018

40.282,05

27.12.2018
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BM11

10.01.2019

119

14.01.2019

30.227,83

18.01.2019

BM12

28.03.2019

129

01.04.2019

50.840,38

04.04.2019

BM13

12.04.2019

130

15.04.2019

91.544,43

23.04.2019

BM14

17.06.2019

135

19.06.2019

40.551,51

04.07.2019

Fonte: Boletins de Medição n° 01 a 14, Notas Fiscais e extratos bancários das contas n° 18.632-5 e 23.653-5.

Vale salientar que em consultas ao sistema Macro da CGU, item Vínculo Empregatício –
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), para o ano de 2018, a construtora tinha apenas
04 pessoas em seu quadro de funcionários. Não foi possível identificar se tais pessoas estavam
trabalhando nesta obra.
Neste mesmo termo, houve o aditivo de R$ 147.719,22, no percentual de 21,59% ao contrato
originário, referente a itens suprimidos no valor de R$ 22.143,06, e acrescidos no valor de R$
169.862,27. O Parecer Técnico S/N, de 11.07.2019, informa que este acréscimo será arcado
pela prefeitura. Considerando que o termo aditivo é do dia 15.07.2019, e foram apresentados
os boletins de medição e comprovantes de pagamentos somente até o dia 04.07.2019, não
foi possível analisar o pagamento deste aditivo. O Parecer n° 26/2019/PGM da Procuradoria
do Município não informa os motivos da dilação do prazo e do acréscimo de valores, apenas
relata que não cabe a procuradoria emitir juízo quanto aos aspectos de caráter
eminentemente técnicos, e que por isso são de competência exclusiva da administração.
Conforme o Manual de Auditoria de Obras Públicas – CGU/2018, o Termo Aditivo é o
instrumento jurídico utilizado para formalizar as alterações nos contratos administrativos,
previstas em lei, tais como acréscimos ou supressões no objeto, prorrogações de prazos,
prorrogação do prazo do contrato, dentre outras. Cabe ao gestor/fiscal do contrato elaborar
documento, dirigido à autoridade competente para autorizar o termo aditivo, contendo a
exposição pormenorizada das razões para a alteração do contrato e citando as hipóteses da
legislação pertinente que amparam a pretensão. No documento devem constar as
justificativas técnicas para a alteração contratual e a demonstração do benefício para o
interesse público.
No caso de aditivo de prorrogação da vigência do contrato, devem ser citadas as razões para
a alteração contratual e anexada a documentação que comprove as alegações. Deve ser
anexado o novo cronograma físico financeiro da execução da obra, contemplando as
alterações contratuais e acréscimo de valores de execução.
Com base nas documentações apresentadas pela prefeitura, e considerando que em 2014
houve a primeira licitação para construir a Unidade Escolar Honorato Jordão, conclui-se que
foram necessários 05 anos para a obra ficar concluída, comparando-se ao prazo original de 09
meses. Nesse tempo, com a edição de quatros termos aditivos prorrogando o prazo de
vigência do contrato, não ficou esclarecido o motivo das dilações, tampouco houve algum tipo
de multa ou penalidade para as construtoras que distrataram e/ou atrasaram a obra.
O atraso da obra priva a população do acesso aos serviços da escola, prejudicando o
planejamento plurianual das políticas de educação e a melhoria das condições escolares. Além
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disso, quando injustificado deve sujeitar a contratada à multa, a qual será descontada dos
pagamentos devidos (ou quando for o caso, cobrado judicialmente), como também contribui
para aumentar o custo da obra, como pôde-se observar no Quarto Termo Aditivo, com o
acréscimo de 21,59% ao contrato originário. A execução das obras em sua tempestividade
evita dispêndios financeiros relacionados às recontratações, aos distratos, à atualização de
valores, etc.

8. Identificado sobrepreço de R$ 13.680,80 no aditivo do Contrato Nº
039/2017 (Processo Licitatório nº 21/2017, Tomada de Preços Nº
03/2017, relativa à prestação de serviços para conclusão da
construção da Escola de 6 salas de aula padrão FNDE – Honorato
Jordão na Ponta da Serra).
De acordo com o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 127, da nº 12.309, de 09.08.2010, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários
do sistema de referência utilizado não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em
decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. Todavia, realizando-se
a análise dos custos da obra após o aditivo, observou-se que o desconto inicial de 18,77% foi
reduzido para 16,81%, gerando assim um sobrepreço de R$ 13.680,80.
Tabela 4 – Diferença percentual entre o valor global do contrato Nº 039/2017 e o obtido a
partir dos custos unitários do sistema de referência - Sinapi (valor inicial contratado).
Valor
Contratual

% da Curva
ABC
Analisado

R$ 684.328,50

70,06%

Valor Total Lic. (R$)
(f)

Valor Total Sinapi (R$)
(g)

R$ 479.466,98

R$ 590.226,55

% de desconto
(h = f/g-1)

- 18,77%

Fonte: Planilha orçamentária constante da proposta de preços apresentada pela construtora vencedora do pleito
licitatório (fl. 344 a 361 do Processo licitatório – Honorato Jordão.pdf). A análise completa encontra-se no arquivo
Planilha Sinapi_Mai.2017.Des._Escola Honorato.

Tabela 5 – Diferença percentual entre o valor global do contrato Nº 039/2017 com aditivos e
o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência - Sinapi (valor final com
aditivos).
Valor final
(após os
aditivos)

% da Curva
ABC
Analisado

Valor Total Lic. (R$)
(f’)

Valor Total Sinapi (R$)
(g’)

% de desconto
(h’ = f’/g’-1)

R$ 832.049,49

70,01%

R$ 582.527,47

R$ 700.253,45

- 16,81%

Fonte: Arquivo PDF PLANILHA ADITIVO DE PRECO HONORATO JORDAO. A análise completa encontra-se no
arquivo Planilha Sinapi_Mai.2017.DES.Com Aditivos_ Escola Honorato.

Tabela 6 – Cálculo do Sobrepreço (Método do Equilíbrio Econômico-Financeiro).
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Orçamento Paradigma após o aditivo
g’
R$ 700.253,45
Cálculo do Desconto (q): corresponde a
aplicação do desconto original dado
q = g’ x 18,77%
R$ 131.406,78
(18,77%) ao Orçamento Paradigma
após aditivo.
Valor do Contrato Devido (r)
r = g’ - q
R$ 568.846,67
Valor do Contrato após o aditivo (f´)
f’
R$ 582.527,47
Sobrepreço (s)
s = f’ - r
R$ 13.680,80
Fonte: Planilha orçamentária constante da proposta de preços apresentada pela Construtora vencedora do pleito
licitatório (fl. 344 a 361 do Processo licitatório – Honorato Jordão.pdf) e Arquivo PDF PLANILHA ADITIVO DE
PRECO HONORATO JORDAO. As análises completas encontram-se nos arquivos: Planilha
Sinapi_Mai.2017.Des._Escola Honorato e Planilha Sinapi_Mai.2017.Des.Com Aditivos_ Escola Honorato.

Salienta-se que as amostras dispostas nas tabelas acima foram selecionadas a partir de curva
ABC, que teve como universo a Planilha Contratual apresentada pela Empresa Vencedora e a
planilha de aditivos. Foi utilizado como referência o mês de maio de 2017 (mesmo mês e ano
utilizados pela Prefeitura em seu orçamento de referência, constante do edital da licitação) e
foi considerado o BDI de 27,70% (mesmo BDI utilizado pela Prefeitura em seu orçamento de
referência, constante do edital de licitação). Cabe salientar que a composição do BDI de
27,70%, utilizado pela Prefeitura, está de acordo com o Acordão nº 2.622/2013-TCU-P.

9. Identificadas divergências na composição do BDI apresentado pela
empresa vencedora do Processo Licitatório nº 21/2017, Tomada de
Preços Nº 03/2017, relativa à prestação de serviços para conclusão
da construção da Escola de 6 salas de aula padrão FNDE – Honorato
Jordão na Ponta da Serra.
A análise foi realizada comparando-se as taxas dos itens que compõem o orçamento de BDI
como aquelas definidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário e com as legislações
tributárias do município de Araripina onde serão realizadas as obras. Após as análises
constatou-se que:
- O percentual de lucro (0,66%) é inferior ao percentual mínimo estabelecido no Acórdão do
TCU (6,16%);
- O resultado da aplicação da fórmula do BDI, utilizando os mesmos valores discriminados no
detalhamento do BDI, é igual a 19,90% e não a 17,70% conforme foi considerado no
detalhamento do BDI da empresa vencedora do pleito licitatório;
- A despeito de a empresa ter apresentado no detalhamento do BDI o valor percentual de
17,70% para o BDI (fl. 350 do arquivo PDF “Processo Licitatório), o valor efetivamente
considerado na planilha orçamentária foi de 14,93% (fl. 351 a 359 do arquivo PDT “Processo
Licitatório”);
- A alíquota do ISS adotada de 2% é inferior àquela definida no Código Tributário do Município
(5%).
Com relação às alíquotas do ISS, o Art. 8º da Lei Complementar nº 116/2003 define os valores
de alíquotas máximas de 5% e mínimas de 2%, excetuando-se para as alíquotas mínimas,
dentre outros serviços, aqueles relacionados a obras de pavimentação. Entretanto, cabe ao
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Município fixar a alíquota por meio de lei, respeitando, todavia, as disposições da Lei
Complementar nº 116.
Tabela 7 - Comparativo das taxas que compõem o BDI do orçamento da obra com aqueles
definidos no Acórdão nº 2622/2013.
Itens que compõem o
BDI

Acórdão TCU (Tipo de Obra: Construção de
Edifícios)

Valores adotados pela empresa
vencedora da licitação.

Administração Central

3,0%<x<5,50%

4,00%

Riscos

0,97%<x<1,27%

1,10%

Seguros e Garantias

0,80%<x<1,00%

0,89%

Despesas Financeiras

0,59%<x<1,39%

0,90%

Lucro Bruto

6,16%<x<8,96%

0,66%

Impostos (PIS, COFINS,
ISS e CPRB)

-

10,15%

TOTAL

20,34%<x<25,00%

17,70%

Fonte: Acórdão nº 2622/2013 - TCO – Plenário; Composição do BDI do orçamento da obra da Construtora
Andaluz Ltda-ME, relativo à Prestação de serviços para conclusão da construção da Escola de 6 salas de aula
padrão FNDE – Honorato Jordão na Ponta da Serra - ID SIMEC: 1015354 (fl. 350 do arquivo PDF “Processo
Licitatório”).

Diante dessas incompatibilidades, no orçamento paradigma, utilizado nas análises de custo
dispostas no item anterior do relatório, foi adotado o mesmo BDI utilizado pela Prefeitura em
seu orçamento de referência, constante do edital de licitação (27,70%), uma vez que este está
de acordo com o Acordão nº 2.622/2013-TCU-P.

10. Irregularidades no Processo Licitatório nº 08/2017 (Tomada de
Preço nº 01/2017), referente à conclusão das obras de duas quadras
poliesportivas cobertas com vestiários.
Da Tomada de Preço nº 01/2017.
Trata-se do Processo Licitatório nº 08/2017, relativo ao Edital da Tomada de Preço nº 01/2017
(Tomada de Preço nº 01/2017, 886 p.), promovido pelo Município de Araripina/PE, o qual teve
por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia com a
finalidade de conclusão das quadras poliesportivas cobertas com vestiários na Escola Eduardo
de Souza Carvalho, na sede do município (ID Simec: 1004386), lote I, e em Lagoa do Barro (ID
Simec: 1004387), lote II (Tomada de Preço nº 01/2017, p. 227-268).
Compulsando-se os autos do citado Processo Licitatório, reúnem-se diversas irregularidades
e peculiaridades dignas de nota, que passam a ser detalhadas a seguir.
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1. Cláusula restritiva à competitividade relativa à exigência indevida de visto do CREA-PE
nas certidões de registro de regularidade de situação da empresa, e dos seus responsáveis
e profissionais como condição de habilitação.
Consoante o item 12.5 a do edital, quanto à comprovação da qualificação técnica, exigiu-se
que:
certidões de registro de regularidade de situação da empresa, do(s) responsável(is)
e dos profissionais a serem diretamente envolvidos na execução das obras,
expedidas pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
competente e visadas pelo CREA-PE, conforme estabelecido pela lei nº 5.194/66, em
especial em seu artigo 69 (grifo nosso)

Por sua vez, o Tribunal de Constas da União (TCU) entende que a exigência, para licitante de
outro Estado, de visto do registro profissional pelo CREA local aplica-se apenas ao vencedor
da licitação, para fins de início das atividades, porém não como condição de habilitação em
licitações. Nesse sentido, Acórdão nº 1176/2016-TCU-Plenário, Acórdão nº 2991/2013-TCUPlenário, Acórdão nº 1328/2010-TCU-Plenário, Acórdão nº 765/2013-TCU-Plenário, Acórdão
nº 1733/2010-TCU-Plenário, Acórdão nº 2099/2009-TCU-Plenário, e Acórdão nº 1908/2008TCU-Plenário.
Sendo assim, restrição à competição restou caracterizada no item 12.5 a do edital.
2. Cláusula restritiva à competitividade relacionada à exigência indevida de cadastro de
responsável técnico de licitante junto ao CREA-PE como condição de habilitação.
De acordo com o item 12.5.2 V do edital, no que diz respeito à comprovação da qualificação
técnico-profissional, exigiu-se que:
O profissional deverá constar como responsável técnico do licitante junto ao CREAPE, obrigatoriamente. (grifo nosso)

Aplica-se aqui o entendimento do Tribunal de Constas da União (TCU) de que o registro ou
visto de profissional pelo CREA-PE, quando registrado em qualquer outro Conselho Regional,
é condição apenas para fins de início das atividades, porém não como condição de habilitação.
Exigir visto ou registro de profissional no CREA-PE ainda na fase de habilitação pode significar
a impossibilidade de participação de empresas interessadas de outros estados, de maneira a
caracterizar uma forma de restrição à competitividade da licitação em comento.
3. Indevido favorecimento de licitantes.
No que diz respeito aos preços, o edital estabeleceu que:
[...]
13.3. A proposta deverá conter todo e qualquer custo para a execução dos serviços,
estando restrito as condições e valores estimados pela Administração (como por
exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras,
recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a
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execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos
sociais; BDI; etc.). Contendo o prazo de início e entrega da obra e o prazo de validade
da proposta, bem como fazendo constar na mesma Declaração de Elaboração
Independente de Proposta.
[...]
13.5. A PROPOSTA DE PREÇOS, modelo anexo, deverá conter todo e qualquer custo
que se fizer necessário para a execução dos serviços (Locações de equipamentos,
encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na
execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final,
remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.), e ainda deve estar
acompanhada, sob pena de desclassificação:
a) Planilha Orçamentária de preços, modelo anexo ao Edital, preenchida e assinada,
impressa e em CD ROM ou DVD, cujos itens, discriminações, unidades de medição e
quantidades não poderão ser alterados pela licitante.
b) Composição de Preços Unitários, modelo anexo ao Edital, preenchida e assinada,
impressa e em CD ROM ou DVD dos serviços que compõem a Planilha Orçamentária.
c) Planilhas de Composições de Custo Unitário das Taxas de Bonificação e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos
na Planilha Orçamentária discriminando todas as parcelas que o compõem, modelo
anexo.
[...]
13.9. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá expressar o Valor Global ofertado para
execução do objeto desta licitação, em moeda corrente (Real), em algarismos
arábicos e por extenso, sendo certo que não serão aceitas PROPOSTAS DE PREÇOS,
com valor global total superior ao previsto neste Projeto, portanto sumariamente
declaradas desclassificadas caso apresentadas.
1 Afim de se propiciar igualdade de condições entre os participantes quando do
julgamento das propostas A PLANILHA DE PREÇOS deverá respeitaras especificações,
quantitativos e unidades da planilha orçamentária constante do anexo deste Projeto
Básico.
2 Sob pena de desclassificação na PLANILHA DE PREÇOS deverá ser proposto um
único preço unitário para cada tipo de tarefa, material ou serviço estabelecido na
planilha orçamentária base desta licitação, constante do anexo deste Edital.
3 Não serão aceitas propostas com valores Unitários superior ao limite estabelecido
como referência na planilha orçamentária de referência ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
[...]
13.12 A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS deverá ser elaborada para todos os
itens constantes na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS.
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13.13. Sob pena de desclassificação, nenhum valor unitário da PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS ou da COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
apresentada pela LICITANTE poderá ser maior que os valores unitários previstos na
planilha orçamentária e composição de preços unitários elaborados pela
Administração, anexos deste edital e base desta licitação.
13.14 Não serão admitidas PROPOSTAS DE PREÇOS que apresentem PREÇO
UNITÁRIO ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
13.15. Os preços, cotações e valores constantes da PROPOSTA DE PREÇOS serão
considerados inexequíveis caso sejam iguais ou inferiores ao resultado dos cálculos
previstos no §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/1993.
[...]
14.13. Nos casos em que for constatada a existência de erros meramente formais,
como erro de somatórios por ex., nas PROPOSTAS DE PREÇOS, que atenderem aos
requisitos de conformidade do Edital e desde que não impeçam ou tornem
impossível o julgamento de seu teor, bem como que a Planilha de Preços possa ser
retificada sem a necessidade de majoração do Preço Global ofertado, a Comissão
Permanente de Licitação - CPL poderá proceder algumas às correções necessárias,
obedecendo às seguintes disposições:
I- Havendo divergência entre valores grafados sob a forma numérica e valores
apresentados por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
II- Havendo divergências nos subtotais, provenientes da multiplicação do preço
unitário pela quantidade correspondente, prevalecerão os preços unitários
constantes das propostas, e a equipe técnica de engenharia procederá às correções
permitidas.
III- Havendo divergência no preço global proveniente da soma dos subtotais,
prevalecerá os preços constantes nos subtotais, e a equipe técnica de engenharia
procederá à correção do valor global.
IV- Havendo divergência entre os preços unitários constantes na Planilha de Preços
e os constantes na Composição de Preços Unitários, não haverá retificação e a
proposta será desclassificada.
V- Havendo divergência entre os quantitativos dos itens da Planilha de Preços e os
constantes no ORÇAMENTO ESTIMADO da Administração, não haverá retificação e
a proposta será desclassificada.
[...]
14.16. Os preços unitários constantes na PROPOSTA DE PREÇOS de menor valor
global também serão analisados, tendo como parâmetro os preços unitários
praticados no mercado e os constantes do Anexo -ORÇAMENTO ESTIMADO do Edital.
14.17. Serão desclassificadas as PROPOSTAS DE PREÇOS:
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I- Que não atendam às exigências e especificações deste Edital e seus anexos.
II- Com emendas, ressalvas, ou defeitos capazes de dificultar a exata compreensão
do enunciado, ou ainda que venham impedir ou dificultar o julgamento.
III- Com omissões de documentos, ou ainda com documentos irregulares. IV- Incertas
ou que se vinculem à condição futura ou incerta.
V- Que contiverem ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou ainda com
valores ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.
VI- Com oferta de preço total global superior ao valor constante do subitem 6.1 deste
Edital.
VII- Com oferta de preços unitários superiores aos previstos no ANEXO IV ORÇAMENTO ESTIMADO do Edital.
VIII- Que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, conforme estabelecido neste Edital.
IX- Manifestamente inviáveis e inexequíveis, nos termos do inciso II do art. 48 da Lei
nº 8.666/1993, cuja aferição observará os termos do §§ 1º e 2º daquele mesmo
dispositivo e diploma legal.
[...]
23.15. A proposta deverá conter as planilhas de Composição de Custo Unitário, do
BDI e dos Encargos Sociais em formato analítico e sintético.
[...]
23.18. O BDI referencial adotado em projeto para as Obras e Serviços é de 25 % (vinte
e cinco por cento), conforme planilha anexa.
23.19. Os encargos sociais deverão ser apresentados na forma da planilha anexa.
[...]

Em atenção às propostas financeiras das contratadas, observa-se:
3.1 Favorecimento indevido por contratação de empresas que desrespeitaram o valor
máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item
23.18 do edital.
O edital estabelecia um limite máximo de BDI no valor de 25%. Mas, a Prefeitura Municipal de
Araripina/PE aceitou indevidamente uma taxa de BDI de 28%, de acordo com as planilhas de
detalhamento da taxa de BDI das empresas contratadas (Tomada de Preços nº 001/2017,
pasta 1, 156-157, pasta 2, p. 606, 625-626).
Assim, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE de tal taxa de BDI contrariou os
dispositivos dos itens 23.18, e 14.17 I.
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3.2 Favorecimento indevido por intermédio da contratação de licitantes que não
apresentaram a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade
à Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União (TCU).
De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU) (Súmula TCU nº 258):
As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das
licitantes e não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de
unidades genéricas.

Diante das propostas comerciais das contratadas, observaram-se várias Composições de Preço
Unitário (CPU) que não detalhavam, efetivamente, os preços unitários dos serviços, uma vez
que não realizavam sua decomposição em seus elementos formadores, tais como materiais,
mão de obra, equipamentos, etc.
Apesar da determinação do TCU no que diz respeito à obrigatoriedade de apresentação da
devida Composição de Preço Unitário (CPU) de todos os serviços, as empresas contratadas
não juntaram ao processo licitatório CPU em relação a vários serviços.
Quadro 2 – Itens de serviço sem Composição de Preço Unitário (CPU) nas propostas
comerciais das contratadas.
Item
5.1
8.2
10.9
10.10
11.16
12.4
12.5

Descrição dos serviços

Estrutura de aço em arco vão de 30m
Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)
Flange para caixa d’água 25 mm
Flange para caixa d’água 50 mm
Tê sanitário 100 mm - 50 mm
Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico
Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido
15.2
em pvc, inclusive dobradiças e fechadura
Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm,
15.3
conforme projeto
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive
15.5
parafusos de fixação e pintura
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),
15.6
inclusive parafusos de fixação e pintura
15.7
Espelho plano 4mm
15.8
Estrutura metálica c/ tabelas de basquete
15.9
Estrutura metálica de traves de futsal
15.10 Estrutura metálica p/ rede de voleibol
Fonte: Tomada de Preços nº 01/2017.

Destarte, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE das propostas financeiras das
empresas contratadas, sem o devido detalhamento da Composição de Preço Unitário (CPU)
de diversos serviços, contrariou o comando da Súmula TCU nº 258.
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Vale citar que as empresas participantes da licitação apresentaram exatamente as mesmas
inconsistências aqui apontadas para os mesmos itens de serviço.
3.3 Favorecimento indevido pela contratação de licitantes que apresentaram, para vários
serviços, preços unitários superiores aos da Administração, em contrariedade ao item 14.17
VII do edital.
Analisando-se as planilhas das empresas contratadas, identificam-se vários itens de serviço
cujos preços unitários foram superiores àqueles estabelecidos pela Administração, de maneira
a contrariar o dispositivo do item 14.17 VII do edital.
Quadro 03 – Itens de serviço com preços unitários nas propostas comerciais das contratadas
superiores aos limites estabelecidos em edital.
Item
Descrição dos serviços
10.23 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")
10.24 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")
10.25 Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")
Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido
15.02
em pvc, inclusive dobradiças e fechadura
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive
15.05
parafusos de fixação e pintura
Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório),
15.06
inclusive parafusos de fixação e pintura
15.07 Espelho plano 4mm
15.08 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete
15.09 Estrutura metálica de traves de futsal
15.10 Estrutura metálica p/ rede de voleibol
Fonte: Tomada de Preços nº 01/2017.

Assim, a aceitação pela Prefeitura Municipal de Araripina/PE das propostas financeiras das
empresas contratadas, com preços unitários superiores aos limites estabelecidos em edital,
desrespeitou as regras previstas nos itens 13.9 3, 13.13 e 14.17 VII, do edital, de maneira a
configurar o favorecimento indevido das licitantes.

11. Abandono da obra referente à quadra poliesportiva coberta com
vestiário da Escola Eduardo de Souza Carvalho, na sede do município.
Do Contrato nº 016/2017.
Trata-se do Contrato nº 016/2017, de 28.06.2017, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2017
(Processo Licitatório nº 08/2017), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através de
sua Secretaria Municipal de Educação, e a empresa CONSTRUTORA PLENA LTDA, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 07.599.964/0001-47, o qual teve por
objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a conclusão
da quadra poliesportiva coberta com vestiário na Escola Eduardo de Souza Carvalho, situada
na sede do Município de Araripina/PE, lote I (ID Simec: 1004386), e prazo de vigência original
com início em 28.06.2017 e término em 30.10.2017.
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De acordo com a cláusula décima segunda do citado contrato, o prazo de vigência poderia ser
prorrogado conforme o dispositivo do Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, lei essa
que regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações
e contratos da Administração Pública.
Segundo o Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993, temos que:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
[...]
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses

Ocorre, porém, que o objeto do presente contrato não pode ser classificado como serviço de
caráter contínuo, de maneira que o dispositivo não se aplica ao caso.
Dos Termos Aditivos.
O mencionado contrato sofreu alguns Termos Aditivos, quais sejam:
Quadro 4 – Termos Aditivos ao Contrato nº 016/2017.
Item
Data
Objeto
1
03.07.2017 Substituição da gestão e fiscalização do contrato
2
12.09.2017 Retificação do objeto do contrato
3
20.10.2017 Prorrogação de prazo. Fundamento: Art. 5º, §1º, II da Lei 8.666/1993
4
26.04.2018 Prorrogação de prazo. Fundamento: Art. 57 e incisos da Lei 8.666/1993
5
23.10.2018 Prorrogação de prazo. Fundamento: Art. 57 e incisos Lei 8.666/1993
Fonte: Anexos do Ofício PMA/CGM Nº 85/2019, de 05.07.2019.

Termo final
30.10.2017
30.10.2017
26.04.2018
23.10.2018
20.02.2019

Sobre os Termos Aditivos de prorrogação de prazo, informa-se que o respectivo fundamento
de suporte ou é inexistente, pois não há dispositivo legal correspondente, como no caso do
Terceiro Termo Aditivo, ou é impreciso, pois remete a diversas possibilidades de previsão de
prorrogação, fato que contraria os princípios constitucionais administrativos da motivação e
da transparência, como pode ser observado no Quarto e Quinto Termos Aditivos.
Dos Boletins de Medição.
Comparando-se o cronograma físico-financeiro original contratual com o Boletim de Medição
(BM) nº 01, de 05.10.2017, percebe-se a lentidão na evolução das obras, uma vez que, quando
foi emitido esse primeiro BM, que acusou a medição de menos de 7%, as obras já deveriam
ter alcançado mais de 75% da programação pactuada.
Tabela 8 – Cronograma físico-financeiro original (mês 03) x Boletim de Medição (BM) nº 01.
Item
1

Descrição
Serviços preliminares

Contrato
Preço (R$)
%
3.853,66
0,67

Mês 03 (28.09.2017)
%
R$
100,00
3.853,66

BM 01 (05.10.2017)
%
R$
100,00
3.853,66

32

Item

Descrição

Contrato
Preço (R$)
3.252,16
45.149,11
28.372,51
201.653,34
4.652,79
40.653,17
91.362,32
73.959,50
10.464,31
6.280,08
8.995,10

Mês 03 (28.09.2017)
%
R$
100,00
3.252,16
100,00
45.149,11
100,00
28.372,51
100,00 201.653,34
100,00
4.652,79
100,00
40.653,17
50,00
45.681,16
30,00
22.187,85
100,00
10.464,31
100,00
6.280,08
100,00
8.995,10

%
Movimento de terra
0,57
Superestrutura
7,87
Paredes e painéis
4,94
Cobertura
35,13
Esquadrias
0,81
Revestimentos
7,08
Pisos
15,92
Pintura
12,89
Instalações hidráulicas
1,82
Instalações sanitárias
1,09
Drenagem pluvial
1,57
Instalações elétricas
13
18.270,53
3,18
70,00
127/220
Sistema de Proteção
14
contra Descargas
3.281,93
0,57
0,00
Atmosféricas (SPDA)
15
Serviços diversos
33.779,52
5,89
0,00
Valor total 573.980,03
100,00
75,61
Fonte: Anexos do Ofício PMA/CGM Nº 85/2019, de 05.07.2019.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BM 01 (05.10.2017)
%
R$
32,46
1.055,76
75,10
33.906,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.789,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
433.984,61

0,00
6,76

0,00
38.816,31

Mesmo com aparente evolução lenta e desmotivada da obra, celebrou-se três termos aditivos
de prorrogação de prazo, sem qualquer motivação, e não se tem notícia de qualquer aplicação
de penalidade contratual e/ou legalmente prevista.
O cronograma físico-financeiro original previa a execução da conclusão das obras em apenas
quatro meses. Porém, após quase vinte meses de vigência contratual, menos de 25% daquilo
que fora pactuado foi medido, de acordo com informação do último Boletim de Medição (BM)
disponibilizado, o BM nº 04, de 23.02.2018.
Do distrato.
Sabe-se que o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017 sofreu seu distrato, rescisão de
comum acordo, datado de 12.02.2019, nos seguintes termos:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
A empresa CONTRATADA, ao solicitar o DISTRATO em comum acordo do Contrato
acima discriminado, informa que não reúne condições financeiras disponíveis para a
conclusão da referida obra, o qual baseia-se na 20ª (vigésima) cláusula contratual,
item 2.1, onde diz: “O presente termo contratual poderá ser rescindido
unilateralmente pela Secretaria Municipal de Educação ou bilateralmente,
atendendo sempre a conveniência administrativa e o devido processo legal.
PARÁGRAFO ÚNICO – Com isso, por força da presente rescisão, as partes dão por
terminado o Contrato supra referido, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a
qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido,
não subsistindo nenhuma pendência financeira. (grifo nosso)
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Inicialmente, segundo o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017, informa-se que, na
verdade, o dispositivo do contrato transcrito no distrato refere-se ao item 20.1.
Ainda, de acordo com o distrato, não se tem notícia de qualquer compensação ou penalidade
financeira imputada à contratada pelo atraso e paralisação das obras, em contrariedade aos
comandos contratuais e legais existentes.
De acordo com o edital da Tomada de Preço nº 01/2017, Processo Licitatório nº 08/2017, que
deu origem ao citado contrato, havia várias cláusulas expressamente previstas relacionadas a
atraso e paralisação das obras:
8. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
[...]
8.1. A empresa a ser contratada deverá cumprir os prazos, os requisitos mínimos, as
especificações técnicas e os parâmetros de qualidade e eficiência constantes deste
Edital, Projeto Básico) e seus anexos, do Contrato, e ainda deverá atender toda e
qualquer norma Federal, Estadual e Municipal, necessárias ao cumprimento do
objeto licitado, incluindo-se, quando houver, as recomendações e determinações
dos Órgãos de Defesa do Meio Ambiente.
[...]
8.5. Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos dentro dos
seguintes prazos, contado(s) a partir da data de início dos serviços: 04 (quatro)
meses, prorrogável por igual período, à critério da Contratante, havendo interesse e
aceitação de ambas as partes, de conformidade com a Lei 8666/93.
[...]
8.8. O não cumprimento dos prazos de execução da obra e serviços, por parte do
licitante vencedor, implicará na aplicação das sanções previstas em Lei, no Contrato
e neste Edital, salvo pela ocorrência de hipótese legal de excludente de
responsabilidade, devidamente apurada pela Secretaria de Estado Esporte e Lazer.
[...]
9. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
[...]
9.8. A participação na presente licitação implica na integral aceitação de todos os
termos e condições do Edital e seus anexos, ressalvando-se o disposto no § 3º do art.
41 da Lei nº 8.666/1993; e também nos seguintes compromissos:
I- Estar ciente das condições da licitação, assumindo a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e fornecer quaisquer
informações complementares solicitadas pela Comissão Permanente de Licitação CPL.
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II- Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação
e qualificação técnica e econômico-financeira exigidas na licitação, além daquelas
pertinentes à legislação trabalhista e os respectivos recolhimentos dos encargos
decorrentes.
[...]
15. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
[...]
15.9. O CONTRATO poderá ter seu prazo inicial ou final prorrogado EM CARÁTER
EXCEPCIONAL, consoante previsões estabelecidas em lei, condicionado ainda a
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA ESCRITA E DOCUMENTAL FUNDAMENTADA,
avaliação da Administração com emissão de PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DO
FISCAL DA OBRA, juntamente com CRONOGRAMA ECONOMICO-FINANCEIRO para o
evento, também pelo FISCAL DA OBRA, e após encaminhamento dos autos do
processo para a PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL para Parecer Conclusivo, o
qual subsidiará o entendimento final do Ordenador de Despesa. E após, sendo
permitida a prorrogação, os autos, devidamente instruído, seguira para a equipe de
elaboração do Termo Aditivo, coleta de assinaturas e publicação do ato.
[...]
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
[...]
16.11. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à
CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento da execução dos serviços
que serão pactuados.
[...]
16.22. Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda
execução dos serviços ou obra e durante o prazo de vigência do Contrato.
[...]
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.
[...]
17.6. Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas
dirigidas à CONTRATADA, observado o contraditório e ampla defesa.
[...]
17.8. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração
ou irregularidade na execução deste Contrato.
[...]
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17.14. Caso a Contratada deixe de cumprir o Objeto deste Termo de Referência, a
Contratante suprirá suas necessidades da maneira que melhor lhe convier ou for
favorável, independentemente de consulta à Contratada, debitando-lhe os gastos
realizados a esse título, e aplicando as penalidades previstas no Contrato.
[...]
18. DA GARANTIA DO CONTRATO.
1.8.1. Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento
de todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
contratado, que deverá ser protocolada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis
contados da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, consoante o
art. 56 da Lei nº 8666/ 1993.
I. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil, Agência nº
0600-9, Conta Corrente nº 18632-5 (Preferencialmente Depósito Identificado com a
Razão Social da empresa);
III. Seguro-garantia;
IV. Fiança Bancária, emitida por instituição cadastrada no BACEN, prestada com
renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro;
18.2. O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os
parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, é devido em razão
do volume de recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa
servir para cobrir eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a
receber por parte da empresa CONTRATADA.
18.3. A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a
vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na
forma de seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo
do CONTRATO.
18.4. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão
contratual ou a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA
DO CONTRATO não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO.
[...]
20. DO PAGAMENTO.
[...]
20.10. A contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento)
do valor da fatura, pelo não cumprimento das tarefas determinadas na planilha
orçamentária, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor
correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

36

[...]
24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
[...]
24.2. Será facultado ao Contratante aplicar à Contratada as sanções abaixo
elencadas, a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim o justificar,
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei:
I- Advertência por escrito.
II- Multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por recusa pela Contratada,
em substituir empregados rejeitados pela Administração, caracterizando-se a recusa
quando a substituição não for efetivada nas 72 (setenta e duas) horas úteis que se
seguirem à data da notificação da rejeição.
III- Suspensão do direito de licitar no âmbito do Governo do Estado do Mato Grosso,
por prazo a ser fixado, no máximo por 2 (dois) anos, de acordo com a gravidade do
fato.
IV- Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, nos termos da legislação vigente.
V- Conjugação de quaisquer das sanções previstas nos incisos anteriores.
24.3. A sanção prevista no inciso II do subitem 24.2 desfie Edital poderá também ser
aplicada à empresa que:
[...]
II- Promova realização dos serviços contratados com lentidão, levando o Contratante
a comprovar a impossibilidade de sua conclusão.
III- Paralise os serviços sem justificativa prévia por escrito, aceita pelo Contratante.
[...]
24.4. 0 atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa,
na forma prevista, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei
I- Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços
contratados no caso de recusa de sua execução.
II- Multa correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia útil de atraso, calculada
sobre o valor dos respectivos serviços inadimplentes, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato, após o que será tal falta considerada recusa, não
sendo permitido o pagamento das parcelas relativas àquelas já executadas, até a
regularização total.
[...]
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24.5. As penalidades que venham a ser aplicadas à Contratada, somente poderão ser
relevadas pelo Contratante mediante justificativa escrita e fundamentada,
devidamente comprovada e aceita pela Administração. (grifo nosso)

Já o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017 assim deu seu tratamento dos casos de
atraso e/ou paralisação das obras:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
3.1 Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento de
todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
contratado, que deverá ser protocolada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis
contados da assinatura do contrato, numa das seguintes modalidades, consoante o
art. 56 da Lei nº 8666/1993.
I. Caução em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. Caução em dinheiro, mediante depósito bancário no Banco do Brasil, Agência nº
0600-9, Conta Corrente nº 18632-5 (Preferencialmente Depósito Identificado com a
Razão Social da empresa);
III. Seguro-garantia;
IV. Fiança Bancária, emitida por instituição cadastrada no BACEN, prestada com
renúncia expressa pelo fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil Brasileiro;
3.2 O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os
parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei nº 8.666/1993, é devido em razão
do volume de recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa
servir para cobrir eventuais multas contratuais, quando não subsistirem créditos a
receber por parte da empresa CONTRATADA.
3.3 A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá acompanhar toda a
vigência do CONTRATO, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na
forma de seguro-garantia ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo
do CONTRATO.
3.4 A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual
ou a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO
CONTRATO não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do CONTRATO.
[...]
CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS TÉCNICAS.
[...]
5.3 A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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[...]
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
6.23 Manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante toda
execução dos serviços ou obra e durante o prazo de vigência do Contrato.
[...]
CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
[...]
7.6 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas
à CONTRATADA, observado o contraditório e ampla defesa.
[...]
7.8 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou
irregularidade na execução deste Contrato.
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1 A assinatura do contrato será imediata após a homologação do processo
licitatório, e sua vigência será de 04 (quatro) meses, prorrogável por igual período, à
critério da Contratante, havendo interesse e aceitação de ambas as partes, de
conformidade com a Lei 8666/93.
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
12.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 4 (quatro) meses, com início
em 28/06/2017 e término em 30/10/2017, tendo eficácia legal a partir da publicação
do extrato no diário oficial. Podendo o mesmo ser prorrogado conforme dicção do
artigo 57, inciso II da lei 8.666/93.
12.2 O objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo avençado,
sob pena de aplicação de Sanção Administrativa e/ou Multa e/ou Recolhimento da
Garantia, salvo por justificativa devidamente acatada pela SEDU.
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 A Contratada ficará passível das penalidades previstas, garantida a prévia
defesa, caso se recuse a executar os serviços que lhe forem adjudicados, ou venha a
fazê-lo fora das especificações e condições acordadas, impeça ou embarace, de
alguma forma, a fiscalização que a Contratante se reserva o direito de exercer, ou
ainda, transfira a outrem, no todo ou parte, os serviços contratados, bem como
caucione ou utilize-o para qualquer operação financeira.
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17.2 Será facultado ao Contratante aplicar à Contratada as sanções abaixo elencadas,
a seu exclusivo critério, quando a gravidade da falta assim o justificar, sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei
a) Advertência por escrito.
b) Multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por recusa pela Contratada,
em substituir empregados rejeitados pela Administração, caracterizando-se a recusa
quando a substituição não for efetivada nas 72 (setenta e duas} horas úteis que se
seguirem à data da notificação da rejeição.
c) Suspensão do direito de licitar no âmbito do Governo Municipal, por prazo a ser
fixado, no máximo por 2 (dois) anos, de acordo com a gravidade do fato.
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação, nos termos da legislação vigente.
e) Conjugação de quaisquer das sanções previstas nos incisos anteriores.
17.3.A sanção prevista no inciso II do subitem 18.2 deste Edital poderá também ser
aplicada à empresa que:
[...]
b) Promova realização dos serviços contratados com lentidão, levando o Contratante
a comprovar a impossibilidade de sua conclusão.
c) Paralise os serviços sem justificativa prévia por escrito, aceita pelo Contratante.
[...]
17.4 O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa,
na forma prevista, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo
de outras sanções previstas em lei:
a) Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços
contratados no caso de recusa de sua execução.
b) Multa correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia útil de atraso, calculada
sobre o valor dos respectivos serviços inadimplentes, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato, após o que será tal falta considerada recusa, não
sendo permitido o pagamento das parcelas relativas àquelas já executadas, até a
regularização total.
c) Multa de 1% (um por cento) do valor do serviço recusado, por dia corrido, pelo
atraso em seu refazimento, a contar do segundo dia útil do recebimento da
notificação da rejeição, até o limite de 20% (vinte por cento) do total do item.
17.5 As penalidades que venham a ser aplicadas à Contratada, somente poderão ser
relevadas pelo Contratante mediante justificativa escrita e fundamentada,
devidamente comprovada e aceita pela Administração.
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[...]
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO
20.1 O presente Termo Contratual poderá ser rescindido unilateralmente pela
Secretaria Municipal de Educação ou bilateralmente, atendendo sempre a
conveniência administrativa e o devido processo legal.
20.2 A critério da Secretaria caberá rescisão contratual independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA:
a) Não cumprir ou cumprir irregularmente quaisquer das obrigações contratuais;
b) Paralisar os serviços/obras sem justa causa e prévia comunicação à SEDUC;
[...]
d) Reincidir nas multas previstas na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;
[...]
f) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93.
[...]
20.3 No caso de rescisão, unilateral ou bilateral, a CONTRATADA receberá o valor
dos serviços/obras executados e atestados pela fiscalização, salvo se instaurado
processo administrativo que resultar em sanção "multa", sendo possível ser
descontada a garantia contratual. (grifo nosso)

Como visto, apesar da disciplinada do atraso e paralisação da obra em edital e contrato, não
se verificou qualquer penalidade à contratada.
Da condição atual da obra.
Em visita ao local da obra referente à conclusão da quadra poliesportiva coberta com vestiário
na Escola Eduardo de Souza Carvalho, situada na sede do município, verificou-se o completo
abandono das obras, a ausência de conservação de parte do equipamento até então instalado,
retrato do descaso com a aplicação dos recursos públicos.
Figura 1 – Registros fotográficos do abandono das obras referentes à conclusão da quadra
poliesportiva coberta com vestiário na Escola Eduardo de Souza Carvalho, na sede do
município.
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Situação de abandono da obra verificada na visita realizada pela fiscalização da CGU. Araripina/PE, 07.08.2019.
Fonte: elaboração própria.

12. Vícios construtivos da obra referente à quadra poliesportiva
coberta com vestiário do distrito de Lagoa do Barro.
Do Contrato nº 016/2017.
Trata-se do Contrato nº 017/2017, de 28.06.2017, oriundo da Tomada de Preços nº 01/2017
(Processo Licitatório nº 08/2017), celebrado entre o Município de Araripina/PE, através da
Secretaria Municipal de Educação, e a empresa JME ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 24.061.780/0001-48, o qual teve por objeto a
contratação de empresa para a prestação de serviços de engenharia para a conclusão da
quadra poliesportiva coberta com vestiário no distrito de Lagoa do Barro, situada no Município
de Araripina/PE, lote II (ID Simec: 1004387).
Do estado de conservação das obras.
Em visita ao local da obra referente à conclusão da quadra poliesportiva coberta com vestiário
no distrito de Lagoa do Barro, situada naquele município, verificou-se a presença de diversos
vícios construtivos merecedores de reparação, quais sejam:
a)
Estrutura metálica com tabelas de basquete danificada;
b)
Piso em concreto com várias fissuras devido à ausência de juntas de dilatação,
ao longo do passeio na parte externa da quadra;
c)
Fissuras no piso interno da quadra;
d)
Fissuras em alvenaria;
e)
Infiltração de água em construção por capilaridade e percolação com danos às
paredes da construção;
f)
Instalação hidráulica com tubulação danificada, ocorrência causadora de
alagamento parcial da laje superior do vestiário.
Figuras 1 – Registros fotográficos do estado de conservação da obra referente à conclusão
da quadra poliesportiva coberta com vestiário no distrito de Lagoa do Barro, no município de
Araripina/PE.
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Estado de conservação da quadra poliesportiva com necessidade de reparos. Araripina/PE, 06.08.2019.
Fonte: elaboração própria.

Algumas normas sobre a qualidade das obras.
Sobre a qualidade dos serviços prestados e possíveis vícios construtivos, o edital da Tomada
de Preços nº 01/2017 (Processo Licitatório nº 08/2017) assim disciplinou:
8. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA.
[...]
8.10. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contado
do Termo de Recebimento Definitivo da obra, a ser emitido por servidor ou comissão
designada pelo Secretaria de Estado Esporte e Lazer, ou por quem lhe vier exercer
tal atribuição por delegação legal.
[...]
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Executara obra, observando, de modo geral, as Especificações e Normas
Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras
pertinentes aos serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as
instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando houver, da
Supervisão dos Órgãos Ambientais e de Controle.
[...]
16.23. Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de
materiais empregados.
[...]
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
[...]
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17.3. Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização
dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.
[...]
17.11. O(s) fiscal(s) designado(s), na realização do acompanhamento e fiscalização
da obra deverão aferir os resultados da contratação observando:
a) Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Projeto
Básico/Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e
informações do processo que lhe deu origem;
b) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com
as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial;
[...]
21. DA FISCALIZAÇÃO
[...]
21.5 A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não
diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos
trabalhos.
[...]
22. DO RECEBIMENTO DA OBRA
[...]
22.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos
para a execução de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência
do Contrato.
23. DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
[...]
23.5. Usar material normalizado e de boa qualidade para a realização dos serviços.
[...]
23.9. Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que
fazem parte deste certame.
23.10. A empresa deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura
metálica, teste de carga, entre outros exigidos em norma.
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[...]
23.17. Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos.
[...]
23.20. Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de
Normas Técnica -ABNT.
23.21. A fiscalização do contrato, nomeada por portaria de designação da SEDUC,
poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição dos colaboradores da
contratada, equipamento ou materiais que não estiverem de acordo com as normas
e/ou que não atendam as especificações. (grifo nosso)

Por sua vez, o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2017 assim dispõe sobre a qualidade
dos serviços e os vícios das obras:
CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E
NORMAS TÉCNICAS
[...]
5.2. Os serviços do presente contrato deverão ser executados de acordo com o
projeto básico e executivo, especificações e normas técnicas pertinentes.
[...]
5.10 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realização dos serviços.
[...]
5.17 Os serviços deverão seguir na íntegra os memoriais descritivos e projetos que
fazem parte deste certame.
5.18 A empresa deverá realizar os controles tecnológicos e ensaios de cada serviço
pertinente, como, fornecimento de concreto, de solos, das peças de estrutura
metálica, teste de carga, entre outros exigidos em norma.
[...]
5.25 Os serviços deverão obedecer na íntegra aos projetos e memoriais fornecidos.
[...]
5.28 Os serviços deverão ser executados de acordo com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.
[...]
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
6.1. Executar a obra, observando, de modo geral, as Especificações e Normas
Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras
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pertinentes aos serviços contratados, constantes dos respectivos projetos, as
instruções, recomendações e determinações de fiscalização e, quando houver, da
Supervisão dos Órgãos Ambientais e de Controle.
[...]
6.24. Responsabilizar-se pela reparação, correção, remoção, reconstrução ou
substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, do objeto do contrato, em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de
materiais empregados.
[...]
6.32. Deverão ser observadas todas as normas, manuais, instruções e especificações
previstas neste termo e qualquer alteração na sistemática por elas estabelecida
deverá ser, primeiramente, submetida à consideração da CONTRATANTE,
acompanhado da respectiva justificativa, a quem caberá decidir sobre a orientação
a ser adotada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
[...]
7.3 Promover através do seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos
serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio
as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.
[...]
7.11 O(s) fiscal(s) designado(s), na realização do acompanhamento e fiscalização da
obra deverão aferir os resultados da contratação observando:
a) Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Projeto
Básico/Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e
informações do processo que lhe deu origem;
b) Avaliação do material utilizado na execução dos serviços e sua conformidade com
as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial;
[...]
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
[...]
8.5 A presença da FISCALIZAÇÃO designada pela CONTRATANTE na obra não
diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à perfeita execução dos
trabalhos.
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS/OBRAS
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[...]
14.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto licitado não exime a Contratada, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por força das disposições legais em vigor, podendo ocorrer requerimentos
para a execução de eventuais correções de defeitos, independentemente da vigência
do Contrato. (grifo nosso)

Como se vê a partir desses normativos, foram expressamente atribuídas responsabilidades às
partes contratuais, seja para a Prefeitura Municipal de Araripina/PE, seja para a empresa de
engenharia executora das obras, que devem ser observadas no intuito da devida reparação
do equipamento financiado com os recursos públicos federais.
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CONCLUSÃO
Com base nos achados de auditoria e de acordo com as questões de auditorias propostas,
conclui-se o seguinte:
a) A contratação, o acompanhamento e o recebimento obedeceram às formalidades legais?
Verificou-se o descumprimento de normativos ao se constatar funcionários da obra da Escola
Sítio Batinga sem vínculos com a construtora vencedora da licitação, a ausência de
recolhimento de encargos sociais e não utilização de equipamentos de proteção individual
pelos funcionários da obra da Escola Sítio Batinga e a ausência de motivação para a celebração
dos termos aditivos do contrato da Unidade Escolar Honorato Jordão.
b) A obra foi contratada e executada resguardando a economicidade?
Houve o acréscimo indevido de serviços complementares na planilha orçamentária da Escola
Vanda Jacó, no valor de R$ 230.086,32 e sobrepreço de R$ 13.680,80 no aditivo do Contrato
Nº 039/2017, relativo à construção da Escola Honorato Jordão na Ponta da Serra.
A extrapolação de orçamento sem os devidos estudos e planejamento por parte da prefeitura
incorre em gastos desnecessários do dinheiro público e até o abandono da obra por falta de
recursos.
c) Existem defeitos construtivos na obra passíveis de identificação pelo gestor?
Sim. A obra da Escola Vanda Jacó possui vícios visíveis de construção: fissuras nas janelas, nas
paredes, no chão, no banco do pátio, e também algumas ferragens de sustentação aparentes.
Na deterioração da obra, ocorre o desperdício dos recursos públicos ali aplicados.
d) A obra encontra-se paralisada, com risco de não atendimento de seus objetivos?
A obra da Escola Vanda Jacó está abandonada, e a obra da Escola Sítio Batinga não foi
concluída e também está atrasada. A não conclusão da obra e seus atrasos priva a população
do acesso aos serviços da escola, prejudicando o planejamento das políticas de educação e a
melhoria das condições escolares. Percebe-se uma desídia administrativa no momento que
não houve, para os atrasos injustificados, a cobrança de multa da contratada ou retenção da
garantia.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE
DE AUDITORIA
Achado n° 01
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“1. Segundo relato desta Douta Autoridade, no Item 1, do Relatório Preliminar, ora rebatido,
foi constatada, em resumo, que as obras da Escola Sítio Batinga, não estão concluídas e
encontram-se atrasadas, e que “a não conclusão da obra e seus atrasos priva a população do
acesso aos serviços da escola”. Além disso, afirma também que “o item 17.4 do Contrato nº
37/2017, determina que o atraso injustificado sujeita a contratada à multa”, devendo ainda,
“as solicitações de prorrogação serem motivadas no processo e ratificadas pela autoridade
competente”.
Entretanto Douta Autoridade, não é isso que se acontece, senão vejamos:
Conforme documento anexo (PAR - Obras - ITEM 1 - Parecer técnico e jurídico prorrogação),
no dia 11/07/2019, houve um novo Parecer Técnico, emitido pelo Engenheiro Fiscal das Obras
do PAR do Município, solicitando novo Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 037/2017.
Tal solicitação, como bem explica o engenheiro fiscal das Obras do PAR do Município, surgiu
“devido ao atraso ocorrido nas obras da Escola Sítio Batinga, em decorrência das fortes chuvas
que ocorreram no município, e que dificultaram o acesso à obra pelas estradas de acesso à
mesma, bem como, pela demora por parte do FNDE, na liberação dos recursos previstos para
a execução da obra”.
Inobstante, em 18/07/2019 e após a formalização da Solicitação de Termo Aditivo, a Douta
Procuradoria Jurídica Municipal exarou o Parecer Jurídico nº 028/2019/PGM (Anexo - PAR Obras - ITEM 1 - Parecer técnico e jurídico prorrogação), onde concluiu que a celebração do
4º Termo Aditivo é possível, desde que atendidas as prerrogativas constantes na Cláusula
Décima Segunda do Contrato nº 037/2017, que afirma:
“Cláusula Décima Segunda – Da Vigência:
12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 9 (nove) meses, com início em
01/11/2017 e término em 01/08/2018, tendo eficácia legal a partir da publicação do
extrato no diário oficial. Podendo o mesmo ser prorrogado conforme dicção do art.
57, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
(...).”
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Nesse sentido, vejamos o que afirma o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93:
“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no
Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;
II – À prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter
a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;
Ora Douta Autoridade, conforme podemos observar no trecho acima extraído, temos que o
inciso II, do Art. 57, da Lei nº 8.666/93, não limita o quantitativo de Termos Aditivos para a
prorrogação de duração obra, mas sim, limita a duração para execução do contrato ao prazo
de 60 (sessenta) meses.
E é com base nessa argumentação que deve se ater esta Ilustre Autoridade.
Como se vê no Contrato nº 037/2017 (anexo), temos que o mesmo teve seu início em
01/11/2017. Assim, considerando o 4º (quarto) e último pedido de Termo Aditivo da Obra
(anexo), temos que a obra terá seu prazo de execução estendido até o dia 25/04/2020, ou
seja, quase 29 (vinte e nove) meses após o início de sua execução, e que é muito inferior aos
60 (sessenta) meses máximos previstos em Lei.
É sabido, Douta Autoridade, que a não conclusão da obra e seus consecutivos atrasos não só
priva a população do acesso aos serviços a serem oferecidos pela escola, como prejudica todo
um planejamento municipal, inclusive na adoção de políticas para a educação. Entretanto, tal
ato, desde que devidamente justificado, como é o presente caso, não deve ensejar em
penalidades ao município, mas sim, tão somente à empresa executora de tais serviços.
Ocorre que após o relatado tanto pelo Parecer Técnico quanto pelo Parecer Jurídico exarado
pela Douta Procuradoria Jurídica do Município, o município entende, que não há motivos até
a presente data, para se culpabilizar/penalizar a empresa executora das obras, especialmente,
se o motivo pelos consecutivos atrasos na entrega da obra, e consequentes pedidos de
prorrogação de duração desta, forem as chuvas que ocorreram na região no início deste ano,
e também, a demora na liberação de recursos pelo FNDE.
Tal entendimento encontra baliza e respaldo, exatamente no que delimita o art. 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993, não havendo até o presente momento qualquer óbice para a aprovação
das consecutivas prorrogações para a execução e entrega da obra.
Neste sentido, há de se concluir que, ao contrário do que afirma esta Douta Autoridade no
Item 1 do Relatório Preliminar – PAR – Obras, ora questionado, de que a não conclusão e o
atraso na obra da Escola Sítio Batinga, encontra-se sem as devidas justificativas técnicas e
jurídicas, essa em nada deve prosperar, tendo em vista, que as mesmas se encontram SIM,
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com as devidas justificativas técnicas e jurídicas, conforme demonstrado no Parecer Técnico
e no Parecer Jurídico, ora anexados ao presente Ofício de Resposta SME nº 560/2019.
Análise da equipe de auditoria
Em sua manifestação, a prefeitura apresentou o Parecer Técnico, sem número, do dia
11.07.2019, e o Parecer Jurídico n° 28/2019/PGM, de 18.07.2019. Afirma que não deve
prosperar o achado deste controle interno, tendo em vista que as justificativas técnicas e
jurídicas estão demonstradas no Parecer Técnico e no Parecer Jurídico, ora anexados ao
presente Ofício de Respostas SME n° 560/2019 (“sic” – entenda-se Ofício SME n° 574/2019).
Porém, os documentos referem-se apenas ao Quarto Termo Aditivo, não foram apresentadas
as justificativas técnicas e jurídicas do Primeiro Termo Aditivo (de 25.07.2018), do Segundo
Termo Aditivo (de 28.11.2018) e do Terceiro Termo Aditivo (de 27.03.2019). Dessa forma,
continuam sem explicações tais prorrogações.
Quanto ao Parecer Técnico, sem número, do dia 11.07.2019, e o Parecer Jurídico n°
28/2019/PGM, de 18.07.2019, um dos motivos citados na justificativa diz respeito às chuvas
que dificultaram o acesso à obra. No entanto, é de entendimento do Tribunal de Contas da
União que as chuvas em situações normais não justificam atraso e aumento de valores nas
obras, visto que as mesmas já devem estar previstas nos cronogramas e no planejamento. O
Acórdão 950/2008-Plenário informa:
A ocorrência de chuvas no local da obra não tem, necessariamente, implicações
negativas no fator de produtividade. As situações que influenciam a produtividade
devem ser devidamente justificadas e comprovadas.

O Acórdão 2061/2006-Plenário também reforça:
Os efeitos das chuvas só devem ser considerados como fator redutor da
produtividade em situações de pluviometria comprovadamente extraordinária, ou
seja, muito acima da média.

Vale informar que estes casos devem estar devidamente registrados em diário de obras, que
não foi apresentado pela prefeitura.
Quanto à justificativa na demora da liberação dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), analisando as datas dos Boletins de Medição, das
emissões das Notas Fiscais e dos pagamentos dos extratos bancário, verificou-se que não
houve atraso de pagamento por falta de recursos do FNDE. A média de dias para o pagamento
à construtora foi de 3,5 dias da data da nota fiscal:

Boletim
BM01
BM02
BM03

Tabela 01 - Comparativo dos boletins, notas fiscais e extratos bancários
Data do débito na conta
Data do BM
NF
Data da NF
bancária
05/11/2018
112
13/11/2018
07/11/2018
10/01/2019
118
18/01/2019
14/01/2019
21/03/2019
128
29/03/2019
25/03/2019
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BM04

01/06/2019

134

05/06/2019

10/06/2019

Fonte: Boletins de Medição n° 01 a 04, Notas Fiscais e extratos bancários da conta 23685-3

Pelo exposto, reitera-se que a obra da Escola Sítio Batinga está atrasada, sem as devidas
justificativas técnicas e jurídicas, onde a contratada deveria estar sujeita à multa, com
desconto nos pagamentos devidos ou cobrada judicialmente.
Achado n° 02
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Foi constatada por esta Douta Autoridade, no Item 2, do Relatório Preliminar, ora rebatido,
após visita realizada à obra da Escola Sítio Batinga, “a presença de oito funcionários
trabalhando no local”, e que após “consulta ao sistema do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS), em agosto de 2019, apenas dois funcionários tinham vínculos empregatícios
com a empresa vencedora da licitação”.
Afirma também que no cotejamento dos comprovantes de pagamento, os valores existentes
nas quatro notas fiscais apresentadas possuem o mesmo valor dos quatro boletins de medição.
No entanto, nos extratos bancários, os débitos são de valores diferentes aos da medição e das
notas fiscais”, não sendo possível identificar a origem dessas divergências.
Finaliza, seu relatório afirmando que “conforme cláusulas dispostas no Contrato nº 37/2017,
há a proibição de subcontratar serviços, e até de subempreitar os serviços, no todo ou em
parte, sob pena de rescisão do contrato”´, não podendo a Contratada, “em hipótese alguma,
transferir os serviços a terceiros sem a prévia autorização da contratante”.
Quanto ao transcrito acima, temos a expor o que se segue:
Com relação aos funcionários dispostos na obra e que não possuem vínculo empregatício com
a construtora Andaluz LTDA, e que poderiam estar executando serviços subcontratados, ou
na condição de subempreiteiros, temos que o município, após tal relato, resolveu por dar
início à instauração de Processo Administrativo Interno, no sentido de solicitar informações
a Empresa Andaluz LTDA, quanto as inconformidades apresentadas por esta Autoridade
quando da realização da referida fiscalização e apontar as devidas penalidades, se
identificadas a veracidade de tais inconformidades.
Há de se salientar que a responsabilidade pela execução da obra é da empresa vencedora da
licitação, cabendo ao município a fiscalização quanto a correta execução do contrato. E é
nesse sentido que deve se ater esta Ilustre Autoridade.
Assim, qualquer investigação paralela a execução da obra, enseja no completo levantamento
de execução da mesma, de modo que um único processo administrativo, venha a contestar
todas as inconformidades identificadas.
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Em paralelo a isso, temos que o município preza sempre pela aplicação do princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, executando as penalidades previstas em
contrato, apenas após o completo caminhar do devido processo administrativo.
Quanto as divergências apontadas por esta Autoridade, com relação a diferença de valores
apontados nas notas fiscais em relação aos comprovantes de pagamentos, e a impossibilidade
de identificar a origem dessas divergências, temos que, estes se deram em razão dos
descontos tributários inerentes a cada nota fiscal.
Neste caso, em havendo qualquer divergência sobre o valor real retido pelo município em
relação ao valor que deveria ser pago, o município de Araripina irá adotar as medidas cabíveis
para a devida devolução dos valores descontados a maior, e em desfavor da prestadora de
serviços.”
Análise da equipe de auditoria
No que se refere aos funcionários sem vínculo empregatício com a empresa vencedora da
licitação e a proibição de subcontratar os serviços contratados, a prefeitura informou que irá
instaurar Procedimento Administrativo Interno, e após completar o mesmo, executará, se for
o caso, as penalidades previstas em contrato. Assim, mantém-se o achado até que seja sanada
a situação.
Quanto às divergências de valores apontadas nas notas fiscais x comprovantes de
pagamentos, a prefeitura informa que foi devido aos descontos tributários. Contudo, não
apresentou cálculos e documentos que demonstrassem estes descontos. Dessa forma, a
discordância apontada no relatório permanece não esclarecida.
Achado n° 03
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Foi constatado por esta Autoridade, no Item 3, do Relatório Preliminar, ora rebatido, a
suposta ausência de recolhimento dos encargos sociais e não utilização de EPI’s pelos
funcionários da obra da Escola Sítio Batinga.
Em razão disso, conclui a Douta Autoridade que, o não recolhimento de encargos sociais
previstos na planilha orçamentária incorre em danos ao erário, tendo em vista que o município
está se apropriando de um recurso que não será utilizado. Além disso, “a não utilização de EPIs
pelos funcionários deixa-os desprotegidos de riscos suscetíveis, e, também, ameaça à
segurança e a saúde no trabalho”.
Ora Douta Autoridade, ao contrário do que se observa no Relatório Preliminar, ora rebatido,
o não recolhimento dos devidos encargos sociais não gera danos ao erário de
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responsabilidade do município, tendo em vista que este não está se apropriando de recursos
que não serão utilizados.
Como é de sabença, e foi amplamente explanado por esta Douta Autoridade, a
responsabilidade sobre o recolhimento dos encargos sociais é da Empresa Contratada,
cabendo apenas a esta efetivar todo o recolhimento que lhe é devido pela execução das obras.
Portanto, se há a ocorrência de Danos ao Erário, este não se faz por parte do município, mas
sim pela empresa contratada para a execução dos serviços.
Além disso, até a ocorrência da fiscalização por parte desta Douta Autoridade, o município
desconhecia qualquer tipo de omissão por parte da Empresa Contratada, quanto ao devido
recolhimento dos encargos sociais, a até mesmo, quanto a subcontratação de funcionários
para a execução das obras, tendo em vista, que todos os pagamentos foram feitos mediante
a apresentação das devidas certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, o
que por si só exclui o município de qualquer responsabilidade quanto a omissão no devido
recolhimento dos encargos sociais.
Repita-se, o município não pode ser responsabilizado pela omissão das empresas contratadas
quanto as devidas informações a serem prestadas pelas mesmas aos sistemas informáticos
dos órgãos fiscalizadores. Assim, querer configurar o município como responsável pela
omissão de informações a serem prestadas pela Empresa vencedora da licitação, quanto aos
devidos recolhimentos dos encargos sociais, é no mínimo controverso.
Ao município cabe a devida fiscalização quanto a execução e duração da obra, o pagamento
pelo serviço prestado, e a execução de penalidades previstas em contrato firmado, se
ocorrerem descumprimentos aos dispositivos contratuais.
Com relação a alegação de que os trabalhadores que estavam executando a obra quando da
visita desta Autoridade, sem o uso de alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)
necessários, temos que o município, assim como afirmado no item anterior, resolveu por dar
início à instauração de Processo Administrativo Interno, no sentido de solicitar informações
a Empresa Andaluz LTDA, quanto as inconformidades apresentadas por esta Autoridade
quando da realização de fiscalização na obra, de modo a apontar, após o devido processo
legal, as devidas penalidades previstas em contrato, se identificadas a permanência de tais
inconformidades na execução da obra.”
Análise da equipe de auditoria
Para os encargos sociais, a prefeitura informou que o seu não recolhimento não gera danos
ao erário de responsabilidade do município, tendo em vista que este não está se apropriando
de recursos que não serão utilizados, e sim de responsabilidade da Empresa Contratada.
Manifesta que todos os pagamentos foram feitos mediante a apresentação das certidões de
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, e que a prefeitura não pode ser
responsabilizada pela omissão das empresas contratadas quanto às devidas informações a
serem prestadas pelas mesmas aos sistemas informáticos dos órgãos fiscalizadores.
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Analisando a resposta do gestor, nessa situação, a princípio, a administração deve notificar a
contratada por escrito para que regularize a situação. Deve ainda, denunciá-la aos órgãos
competentes. Se a contratada não regularizar a situação, a administração glosará os encargos
sociais correspondentes para evitar possíveis prejuízos à administração e assegurar o
pagamento dos direitos trabalhistas (Acórdão/TCU nº 955/2018-P).
A Lei n° 8.666/93 trata em seu art. 71 da responsabilidade da administração quanto aos
encargos sociais:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
(...)
§ 2° A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Há também a Súmula nº 331 do Tribunal Superior Eleitoral, onde esclarece que a
administração possui responsabilidade subsidiária pelo cumprimento dos encargos
trabalhistas devidos pelas contratadas:
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica
a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações,
desde que haja participado da relação processual e conste também do título
executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem
subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta
culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993,
especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais
da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não
decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela
empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas
decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

O Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da Reclamação n° 1461/RS, manifestou-se
sobre o tema:
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16/DF, Rel. Min.
Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993,
entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o
condão de transferir automaticamente à Administração Pública a responsabilidade
pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
No entanto, reconheceu-se, naquela assentada, que eventual omissão da
Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia
gerar essa responsabilidade, caso caracterizada a culpa in vigilando do ente público.
(...)
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De fato, a própria Lei de Licitações impõe à Administração Pública o dever de
fiscalizar a execução dos contratos administrativos, conforme se lê do art. 58, III, da
Lei n.º 8.666/93:
'O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
(...)
III - fiscalizar-lhes a execução;'
Na hipótese dos autos, o TRT consignou, de forma expressa, a conduta culposa, por
omissão, da Administração Pública (culpa 'in vigilando'). In verbis: 'O fato de o
recorrente ser apenas tomador de serviços não o isenta da responsabilidade
subsidiária pelo adimplemento dos créditos devidos à demandante, a qual decorre
do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pela autora, bem como por não
ter diligenciado no sentido de averiguar amplamente as condições de trabalho em
observância à legislação trabalhista. Assim, ainda que o recorrente não tenha agido
com culpa in eligendo, por certo agiu com culpa in vigilando, uma vez que a empresa
por ele contratada não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação à
autora, causando a esta a necessidade de pleiteá-los por meio da presente demanda.
A propósito, a obrigação de fiscalização imposta ao ente público abrange o devido
cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora, e a omissão neste aspecto
configura, efetivamente, a culpa ensejadora da responsabilização subsidiária'.”
(grifos meus).

Salienta-se que os encargos sociais não se referem apenas às contribuições oficiais,
arrecadados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP). Incluem-se também direitos trabalhistas, apropriados
no custo da mão de obra contratada, como: férias, 13º Salário, Auxílio-Doença, Multa por
Rescisão Injusta, etc.
Estes encargos, arrecadados em nome do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), assim
como para as organizações sociais, têm suas normas gerais de tributação estabelecidas pela
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13.11.2009, e respectivas alterações. O normativo define
que toda obra deve ter uma matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI), separada por
projeto, admitindo-se seu fracionamento quando a obra for executada por mais de uma
empresa. A matrícula, que deve ser feita no prazo de trinta dias, contados do início da
execução das obras, é realizada inscrevendo o nome do proprietário do imóvel, dono da obra
ou incorporador, assim como o nome da empresa contratada, no caso de empreitada total.
Na GFIP, também por obra de construção civil, deverá informar os fatos geradores das
contribuições sociais e outras informações de interesse do INSS. Portanto, para a
comprovação de que a empresa contratada tenha arcado com os custos dos encargos sociais,
é necessário que a mesma tenha registrado a matrícula CEI da obra, e inscrito os trabalhadores
vinculados à obra nessa matrícula CEI. Outrossim, mesmo que a empresa não tenha registrado
a matrícula CEI, no mínimo deveria ter registrado os empregados junto ao seu número de
CNPJ. Caso nenhuma dessas situações tenha ocorrido, a empresa não teria arcado com o custo
referente aos encargos sociais. Ou seja, recursos federais foram utilizados para beneficiar
indevidamente a contratada, em detrimento aos trabalhadores e a seguridade social.
Para que o município identifique a irregularidade e cumpra seu papel de fiscal, conforme
determinado no art. 71, § 2° da Lei n° 8.666/93 (já citado anteriormente), basta obedecer às
cláusulas do próprio Contrato de Obra n° 37/2007:
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
(...)
14.3 Promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização
dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.
(...)
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1 A execução dos serviços será acompanhada e obrigatoriamente fiscalizada por
um representante da CONTRATANTE na figura do Fiscal de obra nomeado por
portaria de designação da SEDUC, ao qual incumbirá anotar, em registro próprio,
todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário à
regularização das faltas e defeitos observados. O recebimento, aceitação e atestado
dos serviços decorrerão necessariamente de verificação efetiva de sua execução.
(...)
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
9.3 Para os pagamentos das medições subsequentes à primeira medição, serão
exigidas cópias autenticadas em cartório dos seguintes documentos:
b) Comprovante de recolhimento do INSS através da GPS correspondente ao mês
anterior e certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND);
c) Comprovante de recolhimento ao FGTS através da GFIP, com o respectivo arquivo
SEFIP, do mês anterior e Certificado de Regularidade do FGTS.

Verifica-se que foram apresentados quatro boletins de medição e realizados quatro
pagamentos, no entanto, não há evidências que comprovem que o município obedeceu às
cláusulas acima, principalmente a de número 9.3, visto que não foram apresentados para este
controle interno tais documentos para cada medição. Vale destacar que a comprovação do
recolhimento dos encargos sociais tem que ser referente aos empregados da obra em
questão, podendo-se ter essa informação através da matrícula CEI. Dessa forma, pelo exposto,
mantemos o achado de auditoria.
Quanto aos trabalhadores estarem sem alguns Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
necessários, a prefeitura informou que irá instaurar Procedimento Administrativo Interno, e
após completar o mesmo, executará, se for o caso, as penalidades previstas em contrato.
Assim, mantém-se o achado até que o processo seja concluído.
Em relação à ausência de detalhamento dos encargos sociais nos anexos do edital e na
proposta da empresa vencedora do certame, o município não se manifestou.
Achado n° 04
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Relata esta Douta Autoridade, que houve ineficiência administrativa do município na
execução das obras na Escola Vanda Jacó.
Contudo, não é o que se percebe, senão vejamos:
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A atual gestão, assumiu o município no ano de 2017. Dentre as inúmeras deficiências
administrativas deixadas por gestões anteriores, estavam as das obras na Escola Vanda Jacó,
que após mais de 3 (três) anos de construção sob a responsabilidade da Construtora Maenge
Empreendimentos e Construção LTDA, foi identificada a inexecução dos serviços.
Neste sentido, e visando entregar a Escola Vanda Jacó a população o quanto antes, o
município resolveu por dar seguimento a um novo processo licitatório (PL nº 005/2018), desta
vez vencido pela Construtora e Locadora M&M LTDA.
Como bem relata a Justificativa Técnica nº 12/2019 (Anexo: PAR – Obras – Item 4 – Justificativa
Técnica nº 12_2019), a ordem de serviço para execução da obra pela empresa M&M, foi dada
em 12/06/2018, com prazo final de execução em 12/12/2018, porém a empresa até a data
final do contrato, não executou nenhum serviço na obra e não justificou oficialmente qualquer
demanda que abarcasse à não execução do serviço, ocasionando na rescisão automática do
contrato, com o vencimento deste, especialmente, em razão da falta de interesse da empresa
contratada em prosseguir com o referido contrato.
Tal motivação ensejou em novo atraso das obras, já que não houve qualquer avanço nas
mesmas.
Quanto ao alegado acima, há de se informar que não houve por parte do município, quaisquer
pagamentos de valores em favor da empresa M&M, tendo em vista que não houve a execução
dos serviços contratados, o que não gerou também qualquer penalidade para devolução ou
compensação de recursos em desfavor da empresa contratada.
Inobstante, e em razão da necessidade de continuidade da obra na Escola Vanda Jacó, é que
se deu continuidade há um novo processo licitatório que teve como vencedora a Construtora
JV Engenharia Eireli.
Quanto a execução do atual contrato, temos que, o mesmo fora assinado em 27/05/2019, e a
sua ordem de serviço fora emitida em 23/09/2019 (Anexo: PAR – Obras – Item 4 – Ordem de
Serviço – Vanda Jacó.), e que atualmente, a obra, já se encontra em fase de execução, com
prazo final de duração para o dia 23/03/2020.
Há de se informar, que conforme identificado no Item 5 do presente Relatório Preliminar, e
que será debatido adiante, houve a necessidade acréscimos no valor final da obra, mas que
serão custeados com recursos próprios do município.
Tal acréscimo, surgiu, ante a necessidade de melhorias no projeto inicial da obra, além da
atualização dos valores unitários dos itens orçados inicialmente, conforme especificado no
Parecer Técnico anexo (Anexo: PAR – Obras – Item 4 – Parecer Técnico – Escola Vanda Jacó),
datado de 30/01/2019.
E assim, por ser oneroso aos cofres próprios do município é que a ordem de serviço
“demorou” a ser expedida, tendo em vista a necessidade de levantamento de tais valores por
parte do município.
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Nesse sentido, não há que se dizer que a atual gestão se encontra ineficiente quanto a
execução das obras na Escola Vanda Jacó, mas sim que esta, preza pela devida e regular
execução das obras, visando melhorar ainda mais a rede pública de ensino, o que se
comprova, por exemplo, com o aumento gradativo dos índices no IDEB. “
Análise da equipe de auditoria
O município informa que assumiu a gestão no ano de 2017, e abriu novo processo licitatório
n° 05/2018, vencido pela Construtora e Locadora M&M LTDA. Porém, a empresa, até a data
final do contrato, não executou o serviço e não justificou oficialmente qualquer demanda que
abarcasse a não execução. Relata que não houve por parte do município pagamentos de
valores à empresa, não gerando qualquer penalidade para devolução ou compensação de
recursos em desfavor da construtora.
Contudo, percebe-se a ineficiência administrativa do município ao não questionar a
construtora sobre o atraso das obras, após passada as 48 horas para o início da execução.
Inclusive a vigência do contrato foi vencida, sem que houvesse qualquer questionamento por
parte da administração, havendo uma inércia relativa a 06 meses. Soma-se a isso a não
aplicação de multa, por parte da prefeitura, devido a empresa não ter cumprido o objeto do
contrato, com a necessária execução da garantia contratual. Tais condutas estão expressas no
Contrato n° 84/2018 e na Lei n° 8.666/93:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
Será exigida prestação de garantia contratual para o fiel e exato cumprimento de
todas as obrigações assumidas no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que deverá ser protocolada no prazo de até 15 (quinze) dias úteis contados
da assinatura do contrato (...)
CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA
6.12 Confirmar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE,
a ocorrência de qualquer impedimento da execução dos serviços que serão
pactuados.
(...)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
7.6 Expedir formalmente, por escrito, as advertências, penalidades e multas dirigidas
à CONTRATADA, observando o contraditório e a ampla defesa.
7.14 Caso a Contratada deixe de cumprir o Objeto desse termo de Referência, a
Contratante suprirá suas necessidades da maneira melhor que lhe convier ou for
favorável, independentemente de consulta à Contratada, debitando-lhe os gastos
realizados a esse título, e aplicando as penalidades previstas no Contrato.
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O início da prestação dos serviços objetos desse contrato deverá ser executada, em
prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, após a solicitação oficial através da
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
(...)
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA
12.2 O objeto contratado deverá ser executado e concluído no prazo avençado, sob
pena de aplicação de Sanção administrativa e/ou multa e/ou recolhimento da
Garantia, salvo por justificativa devidamente acatada pela Secretaria Municipal de
Educação.
(...)
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execução do Contrato sujeitará a Contratada à multa, na
forma prevista, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo
Contratante, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei:
a) Multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos serviços
contratados no caso de recusa de sua execução.
Lei 8.666/93
Art. 78 Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
(...)
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
(...)
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
(...)
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;

Quanto à execução do atual contrato, o município manifestou que a ordem de serviço foi
emitida em 23.09.2019 e que a obra se encontra em execução. O atraso para iniciar as obras
deu-se ante a necessidade de melhorias no projeto inicial e da atualização dos valores
unitários dos itens orçamentários, que seria custeada pela prefeitura. Por isso, a ordem de
serviços demorou a ser expedida, tendo em vista a necessidade de levantamento do recurso
por parte do município.
Todavia, a vistoria da obra e atualização dos valores e serviços foi realizada antes da licitação.
O Parecer Técnico S/N relatando essa revisão foi realizado em 30.01.2019, a licitação deu-se
em 24.04.2019, e a assinatura do contrato ocorreu no dia 27.05.2019. Também não há no
texto do edital da licitação, nem no texto do contrato, o detalhamento da origem dos recursos.
Ou seja, não informa qual valor será custeado pela União, nem qual valor será custeado pelo
município.
Isto é, entre os dias 27.05.2019 a 23.09.2019 (data da ordem de serviço), não há justificativas
para o atraso do início das obras. Quanto ao gestor informar que neste período estava
realizando levantamento do recurso, vale destacar o que determina o Art. 7 da Lei n° 9.666/93:
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

Por conseguinte, conjecturando a defesa apresentada pelo município, a prefeitura só deve
realizar licitações quando possuir recursos orçamentários suficientes para tanto. Diante disso,
mantemos o achado da ineficiência administrativa na execução da Escola Vanda Jacó.
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Achado n° 05
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Alega esta Douta Autoridade, que após a análise da planilha padrão do FNDE e das planilhas
orçamentárias dos contratos, “verificou-se que o último contrato (atual), foi alterado em sua
composição orçamentária, com o acréscimo de R$ 230.086,32, referentes a serviços/materiais,
que devem ser custeados pelo município”.
Ainda, alega que “a extrapolação de orçamento sem os devidos estudos e planejamento por
parte da prefeitura incorre em gastos desnecessários do dinheiro púbico e até o abandono da
obra por falta de recursos”.
Ocorre que nenhuma destas alegações deve prosperar, senão vejamos:
Conforme bem elucida a Justificativa Técnica nº 013/2019 anexa (Anexo: PAR – Obras – Itens
5 e 6 – Justificativa Técnica), e o Parecer Técnico da Escola Vanda Jacó, também anexo (PAR –
Obras – Item 4 – Parecer Técnico Vanda Jacó), após a realização de vistoria técnica e a revisão
da planilha orçamentária, feita pelo engenheiro fiscal das obras do PAR no município, foi
necessária a atualização de valores unitários dos itens previstos para a obra, bem como, a
atualização dos serviços a serem prestados e que não estavam previstos no contrato anterior,
e nem foram pactuados com o FNDE, os quais estão listados abaixo:
•

Escavação, lastro de concreto, alvenaria de 1 vez de todas as calçadas e lajota na
calçada de acesso ao prédio, que por falha de projeto do FNDE, não constam na
planilha orçamentária fornecida pelo órgão;

•

Regularização de piso: Necessário para regularizar a base onde serão aplicadas as
cerâmicas de piso;

•

Muro com gradil e calçada frontal: Necessário para oferecer segurança, conforto e
melhor aparência à escola;

•

Conjunto fossa e sumidouro: Necessário para funcionamento das instalações
sanitárias;

•

Conjunto de mastro para bandeiras: Essencial e exigido no projeto padrão do FNDE,
porém não constava na planilha do FNDE;

•

Quadro escolar branco: Na planilha constava quadro negro de giz, modelo não mais
utilizado atualmente.
Tais acréscimos, foram feitos na Planilha Padrão do FNDE (itens 18.1. Pavimentação, 18.2
Esquadrias, 18.3 Instalações hidros sanitárias, 18.4 muro e 18.5 diversos), e foram justificados
nos seguintes moldes:
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•

Item 18.1 ‐ Pavimentação: são serviços de construção de calçadas no entorno dos
blocos, passarelas e pátio central, utilizando os serviços de escavação (item 18.1.1);
reaterro (item 18.1.2); concreto magro (item 18.1.3) e alvenaria de 1 vez (item 18.1.4),
sendo que na planilha padrão, consta no item 11.3 ‐ calçada em concreto, apenas o
item piso em concreto simples (item 11.3.1) que utiliza o código SINAPI 94993,
desconsiderando os serviços necessários a execução completa das calçadas, inseridos
nos itens destacados acima. Enquanto o item piso intertravado com blocos de
25x25cm (item 18.5), será utilizado no acesso principal à escola, solicitado em projeto
e não discriminado na planilha padrão. A regularização de piso (item 18.6) será
necessária em praticamente todos os ambientes que serão assentadas cerâmicas para
garantir a qualidade final do serviço;

•

Item 18.2 – Esquadrias: se refere à puxadores nas portas do bloco de salas de aula,
solicitado em projeto e não discriminado na planilha fornecida pelo FNDE, que tem
como objetivo facilitar a abertura das portas por pessoas portadoras de necessidades
especiais;

•

Item 18.3 – Instalações hidros sanitárias: São serviços de construção de reservatórios
inferior (item 18.3.1) e superior (item 18.3.2) ambos em estrutura de concreto em
substituição ao reservatório metálico (item 5.6.1) pouco utilizado na região, de difícil
manutenção e principalmente devido a escola não possui água encanada, sendo
necessário a utilização de caminhões pipa, necessitando assim, do reservatório inferior
e sistema de bombeamento. Vale ressaltar que o FNDE permite a escolha de um dos
dois tipos de reservatórios (metálico ou concreto), ficando a cargo do município a
escolha daquele tipo que seja mais viável para o uso da comunidade escolar. Ainda no
item 18.3, tem a previsão para a construção de fossa séptica (item 18.3.3) e sumidouro
(item 18.3.4) devido a comunidade não possuir sistema de esgotamento sanitário. Os
projetos de fossa e sumidouro são disponibilizados como opção pelo FNDE para uso
em casos específicos onde não há rede de esgotamento sanitário, porém não estão
discriminados na planilha e serão executados com recursos do município;

•

Item 18.4 – Muro: refere‐se ao fechamento com muro de alvenaria com estrutura de
concreto no fundo e laterais e gradil metálico com calçada em concreto na parte
frontal, itens não discriminados na planilha padrão do FNDE e que serão executados
com recursos do município;

•

Item 18.5 – Diversos: refere‐se à serviços solicitados no projeto fornecido pelo FNDE,
porém que não estavam discriminados na planilha padrão, como mictório (item 18.5.1)
e mastro para bandeiras (item 18.5.2). O item quadro escolar branco com moldura
(item 18.5.3) foi inserido em substituição ao item quadro escolar verde e branco para
giz (item 14.3.1), não mais utilizado nos dias atuais.

Como se pode depreender, os serviços complementares inseridos no item 18 da planilha
padrão do FNDE, estão inseridos com o objetivo de corrigir falhas na planilha padrão fornecida
pelo próprio FNDE, que não discriminou alguns serviços constantes no projeto inicial fornecido
pelo próprio FNDE.
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Com isso, temos que a inserção desses itens, e a supressão de outros, com a devida atualização
de valores da planilha para a presente data, gerou justamente o incremento orçamentário na
obra do montante aproximado de R$ 240.954,32 (duzentos e quarenta mil novecentos e
cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), que serão custeados com recursos próprios
do município.
Nesse sentido, temos que o acréscimo de serviços complementares na planilha orçamentária
da Escola Vanda Jacó, não é indevido, nem tão pouco, fora feito sem qualquer estudo e
planejamento prévio por parte da prefeitura, que irá arcar com as despesas excedentes no
valor aproximado de R$ 240.954,32 (duzentos e quarenta mil novecentos e cinquenta e
quatro reais e trinta e dois centavos).
Para tanto, basta folhear o teor da Justificativa Técnica nº 013/2019 anexa (Anexo: PAR –
Obras – Itens 5 e 6 – Justificativa Técnica), e do Parecer Técnico da Escola Vanda Jacó, também
anexo (PAR – Obras – Item 4 – Parecer Técnico Vanda Jacó), para se entender a real
necessidade destes acréscimos, que repita-se, serão custeados com recursos próprios da
Prefeitura Municipal de Araripina.”
Análise da equipe de auditoria
O gestor alega que as despesas excedentes detectadas, após realização de vistoria técnica e
revisão da planilha orçamentária, serão custeadas com recursos próprios da Prefeitura
Municipal de Araripina.
A vistoria da obra e atualização dos valores e serviços foi realizada antes da licitação. O Parecer
Técnico S/N relatando essa revisão foi realizado em 30.01.2019, a licitação deu-se em
24.04.2019 e a assinatura do contrato ocorreu no dia 27.05.2019. A Ordem de Serviço
somente foi expedida em 23.09.2019. Também não há no texto do edital da licitação, nem no
contrato, qual valor será custeado pela União, nem qual valor será custeado pelo município.
Destaca-se o que determina o Art. 7 da Lei n° 9.666/93:
Art. 7o As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços
obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício
financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

Por conseguinte, a prefeitura só deve realizar licitações quando possuir recursos
orçamentários suficientes para tanto. Diante o exposto, mantemos o achado, pois não há
documentos que comprovem o detalhamento da origem dos recursos, tais como informações
expressas no edital, no contrato, notas de empenho, depósitos da contrapartida da prefeitura,
etc.
Achado n° 06
Manifestação da unidade examinada
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Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Alega a Douta Autoridade Fiscalizadora, que em visita ao local da obra da Escola Vanda Jacó,
foram constatados alguns defeitos construtivos, tais quais: fissuras nas janelas, nas paredes,
no chão, no banco do pátio, e, também, algumas ferragens de sustentação aparentes.
Quanto a estas alegações a Justificativa Técnica nº 013/2019 anexa (Anexo: PAR – Obras –
Itens 5 e 6 – Justificativa Técnica), afirma que todas as fissuras e vícios na construção da obra,
identificadas pela CGU, também foram identificadas pela atual gestão.
Relata ainda que todos os problemas relatados por esta Autoridade Fiscalizadora, serão
devidamente corrigidos pela empresa JV Engenharia Eireli, contratada para concluir a obra,
conforme elucidado no item 4 da presente Resposta.
Por fim, há de se ressaltar Douta Autoridade, que as obras do FNDE ocorrentes no município,
são acompanhadas por profissionais contratados pelo próprio FNDE para fiscalizar os serviços,
com o objetivo de cobrar do município a correta execução dos serviços, e em acordo com as
especificações técnicas e projetos fornecidos pelo FNDE.
Nesse sentido, caso haja divergência na execução dos serviços, o município é prontamente
notificado através do SIMEC, para a correção da suposta falha executiva, estando o município
sujeito a sanções, inclusive com a não liberação de recursos para a obra, caso não venha a
cumprir com as exigências determinadas.
Sendo assim, as obras só serão aprovadas pelo FNDE se executadas em estrita conformidade
com as exigências do projeto inicial.
Dito isto, tem-se que, apesar do aparente estado de abandono a que a Escola Vanda Jacó se
encontrava quando da visita realizada por esta Douta Autoridade, temos que essa não é a
realidade encontrada hoje, tendo em vista o reinicio das obras e a promessa de entrega da
mesma para data próxima, de modo a possibilitar o devido uso da mesma pela comunidade
local.”
Análise da equipe de auditoria
A prefeitura informa que todos os problemas construtivos relatados serão corrigidos pela
Empresa JV Engenharia Eireli, contratada para concluir a obra. Expõe que, hoje, a escola não
se encontra abandonada, pois foram reiniciadas as obras (Ordem de Serviço expedida em
23.09.2019).
Deve-se observar a primeira contratação realizada com o Processo Licitatório n° 18/2014,
onde foi assinado o Contrato n° 19/2014, em 02.09.2014, com a Construtora Maenge
Empreendimentos e Construção LTDA, CNPJ n° 41.036.765/0001-69, e implementar as
cláusulas de sanções para os defeitos construtivos causados pela empresa, com acionamento
na justiça, se for o caso. O município informou quem realizará os reparos, mas não especificou
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quem arcará com o prejuízo. Assim, como as falhas apontadas estão em estudos de resolução,
mantemos o achado de auditoria.
Achado n° 07
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Alega esta Douta Autoridade Fiscalizadora que “não ficou esclarecido”, e após 05 anos para
a obra ficar concluída, “o motivo das dilações, tampouco houve algum tipo de multa ou
penalidade para as construtoras que distrataram e/ou atrasaram a obra”.
Entretanto, ao contrário do que afirma esta Ilustre Autoridade, houve SIM diversos motivos
que motivaram a solicitação de aditivos nos prazos e nos valores apresentados pela obra até
a sua conclusão, senão vejamos:
Como podemos observar no Parecer Técnico anexo (Anexo: PAR – Obras – Parecer Técnico –
Aditivo de Valor – Escola Honorato Jordão.), emitido em 26/06/2019, a obra da Escola
Honorato Jordão entrou em fase final, o que necessitou um levantamento preciso dos serviços
executados, gerando uma nova planilha que obedece rigorosamente os serviços essenciais
para a conclusão da obra.
Com relação aos serviços que foram aditivados ou suprimidos no decorrer da execução da
obra, foram prestados os seguintes esclarecimentos:
1. Os serviços de implantação do Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas –
SPDA (item 4.15) foi alterado, devido a falha na execução dos serviços pela empresa AM
Engenharia e Construções EIRELI (contratada através do contrato 020/2014) que iniciou
a obra e durante a execução não deixou a barra de ferro de entre os pilares, que partiria
do solo na sapata do pilar até a cobertura, onde se conectariam com as cordoalhas no
telhado, conforme determina o projeto do FNDE. Sendo assim, foi elaborado um novo
projeto, onde a barra de ferro que seria embutida nos pilares, foi substituída por cabo
de cobre dentro de eletrodutos de pvc rígido expostas, fixados com abraçadeiras e
conectadas no piso a hastes de aterramento que ficam dentro de caixas de inspeção.
Esse serviço gerou aumento na quantidade de cabo de cobre (item 4.15.1) e supressão
dos conjuntos de terminal aéreo (item 4.15.2) e conectores de descidas (4.15.3), além
dos serviços não previstos que foram acrescentados à planilha no item SPDA (item 20);
2. Nos itens 6.1 e 6.2 as portas tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação
à real execução;
3. Nos itens 7.1.1 e 7.1.3 a cobertura em estrutura de madeira e coberta em telhas
cerâmicas tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação à real execução;
4. O item 7.2.1 foi suprimido por não ter a necessidade da execução do mesmo;
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5. No item 8, os revestimentos foram ajustados de acordo com a real execução dos
mesmos;
6. No item 9, os pisos foram ajustados de acordo com a real execução dos mesmos;
7. No item 10.1.1 as soleiras tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação à
real execução;
8. No item 11.1.1, a pintura de paredes, tiveram acréscimo devido ao ajuste da planilha
em relação à real execução;
9. Nos serviços diversos (item 12), os bancos de concreto (item 12.1.1) tiveram acréscimo
devido ao ajuste da planilha em relação à real execução. O quadro escolar verde para
giz foi suprimido (item 12.3.1) por não ser mais utilizado esse tipo de quadro atualmente
e no lugar foi acrescido o quantitativo do quadro branco (item 12.3.2). Os espelhos (item
12.6.3) tiveram supressão devido ao ajuste da planilha em relação à real execução;
10. No item 14, o portal de acesso foi ajustado de acordo com a real execução do mesmo;
11. O item 16 Estrutura, referente aos serviços novos foi inserido devido à necessidade da
demolição e reconstrução de vigas que se encontravam defeituosas e que causavam
enfraquecimento da estrutura, devido à má execução das mesmas pela empresa AM
Engenharia e Construções EIRELI (contratada através do contrato 020/2014);
12. O item 17, referente ao muro de fechamento, foi inserido pela necessidade de
fechamento da escola para o bom funcionamento da escola. O muro é composto por
grades na frente e de alvenaria revestida com chapisco, reboco e pintada nas duas
laterais e fundo;
13. O item 18, referente a calçadas é composto por alvenaria de 1 vez (item 18.1), a qual já
foi executada para as calçadas de contorno, porém não constante na planilha contratual;
Piso em lajotas de concreto (item 18.2), para os passeios de acesso ao pátio central e
aos blocos administrativos e de serviços; Piso em concreto desempenado (item 18.3),
para execução da calçada frontal;
14. No item 19, foi inserido o conjunto fossa séptica e sumidouro (itens 20.1 e 20.2) por não
conter rede de esgoto nas proximidades da escola, sendo necessário a execução do
mesmo para o destino final do esgoto produzido na escola;
15. O item 20, referente ao SPDA foi inserido conforme justificativa no item 1 deste parecer;
16. O item 21, serviços diversos se referem à serviços que estão no projeto padrão do FNDE,
porém não foram considerados na planilha orçamentária.
Nesse sentido, e conforme bem elucida o Parecer Técnico anexo, e acima transcrito, resta
mais do que comprovada a necessidade de execução dos serviços listados quando do ajuste
da planilha, devendo ser ressaltado que parte destes ajustes serão realizados para correção
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de erros de execução na obra da empresa inicialmente contratada, a qual era
supervisionada e fiscalizada pela gestão anterior.
Por fim, insta informar que todo o custo adicional da obra, será custeado pelo próprio
município, não havendo, portanto, o uso indevido das verbas enviadas pelo FNDE – PAR.”
Análise da equipe de auditoria
Em sua manifestação, a prefeitura relata que houve diversos motivos que justificaram a
solicitação de aditivos nos prazos e valores, e apresenta o Parecer Técnico S/N, de 26.06.2019
e outros documentos.
Porém, os documentos referem-se apenas ao Quarto Termo Aditivo, não foram apresentadas
as justificativas técnicas e jurídicas do Primeiro Termo Aditivo (de 25.07.2018), do Segundo
Termo Aditivo (de 28.11.2018) e do Terceiro Termo Aditivo (de 27.03.2019). Permanecem sem
explicações tais prorrogações.
Quanto ao atraso do pagamento por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), o município não rebateu as colocações presentes no achado de auditoria,
apenas informou que acrescentou alguns itens na planilha orçamentária, que será custeada
com recursos próprios. Isto posto, mantêm-se o achado.
Achado n° 08
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício de Resposta SME nº 574/2049, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de
Araripina apresentou a seguinte manifestação:
“Alega esta Douta Autoridade, que fora após a análise dos custos da obra da Escola Honorato
Jordão, foi identificado um sobrepreço no aditivo do Contrato nº 039/2017, no valor de R$
18.887,52 (dezoito mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
Contudo e em resposta a este item 8, há de se salientar:
Primeiramente, e após consulta perante à Controladoria do Município, foi fora questionado,
se foram enviados por esta Ilustre Autoridade Fiscalizadora, os arquivos demonstrativos dos
cálculos apresentados nas tabelas 4, 5 e 6, deste relatório preliminar.
Entretanto, nenhum dos arquivos foram enviados, de modo que pudéssemos combater de
forma mais detida, as informações prestadas no presente relatório.
Mesmo assim, quando da leitura, mesmo que confusa, face ao que fora exposto no presente
relatório, há de se ressaltar que ao contrário do que entendeu a Douta Autoridade, os aditivos
para a prestação dos serviços, conforme bem explicita o Parecer Técnico emitido em
26/06/2019, foram solicitados, em razão de que, quando do ajuste da planilha de preços,
ocorreram algumas divergências entre alguns serviços executados e exigidos nos projetos, que
não necessariamente constavam, ou constavam parcialmente na planilha contratual.
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Tal fato se deve, em razão da necessidade de implantação do muro de fechamento da escola,
e, para a correção de erros de execução da empresa contratada anteriormente, sendo esses
serviços essenciais para a qualidade e a segurança da obra.
Por fim, e conforme exposto na Justificativa Técnica nº 014/2019 anexa (Anexo: PAR – Obras
– Item 8 – Justificativa Técnica nº 014_2019), há de ressaltar que os preços dos serviços novos
acrescidos no termo aditivo ora discutido, embora possam derivar de prévio acordo entre as
partes (Art. 65, §3º da Lei n. 8.666/93), estes, foram parametrizados pelos preços referenciais
da Administração vigentes à época da licitação (sistemas oficiais de custos e taxa de BDI do
orçamento base), observando-se ainda a manutenção do mesmo percentual de desconto
entre o valor global do contrato original e o obtido a partir dos preços referenciais à época da
licitação (seguindo com o Acórdão TCU nº 467/2015 – Plenário).
Nesse sentido, não há que se falar, portanto, na ocorrência de qualquer sobrepreço no aditivo
do Contrato nº 039/2017.”
Análise da equipe de auditoria
Seguem abaixo as planilhas completas dos cálculos realizados pela equipe da CGU/PE, as quais
foram utilizadas para preenchimento de campos dispostos nas tabelas 4, 5 e 6 apresentadas
no campo “fato” deste Relatório.
Planilha Sinapi_Mai.2017.Des._Escola Honorato
CÓD.
LIC.

CÓD.
SINAPI

7.1.3

92539

7.1.1

94201

6.2.1

94559

DESCRIÇÃO
TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ2 ÁGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL,
TIPO COLONIAL, COM ATÉ
2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016
JANELA DE AÇO
BASCULANTE, FIXAÇÃO
COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS,
PADRONIZADA.AF_07/201
6

QUANT

UNIT.
LICIT.
(R$)

UNIT.
SINAPI
(R$)

TOTAL LIC.
(R$)

TOTAL
SINAPI c/
BDI (R$)

M2

1.192,8
0

57,71

64,12

68.834,10

76.480,15

M2

1.192,8
0

40,28

44,75

48.040,02

53.373,12

72,60

598,38

664,87

43.442,61

48.269,57

UNI
D

M2
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2.2

8.1.3

9.2.1

LAJE PRE-MOLDADA
P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
74202/ E CAP.C/CONC
1
FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
87529 BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA
87251 DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

9.1.1

94974

4.15.1

72929

8.1.5

90408

1.2

93208

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_07/2016
CORDOALHA DE COBRE
NU, INCLUSIVE
ISOLADORES - 35,00 MM2 FORNECIMENTO E
INSTALACAO
MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA
DE10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_03/2015
EXECUÇÃO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2

M2

M2

M3

M

M2

M2

628,00

65,85

73,17

41.353,80

45.952,08

1.131,1
9

26,76

29,73

30.267,25

33.628,65

787,23

32,99

36,66

25.973,87

28.861,95

62,97

345,32

383,69

21.744,86

24.160,80

327,95

54,86

60,95

17.989,70

19.988,95

628,00

25,36

28,21

15.927,34

17.715,21

25,41

531,54

590,60

13.506,43

15.007,14
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4.14.2

8.1.4

4.1.1

4.2.2

5.1.1

9.3.1

LUMINARIA TIPO CALHA,
DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA
73953/ RAPIDA E
6
LAMPADAFLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
87549 APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_06/2014
ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 40
MM (1 1/4"), PARA
91865 CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
91926
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
87519
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
INLOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

UN

M2

M

M

M2

M2

89,00

142,43

158,25

12.676,27

14.083,88

765,40

16,30

18,11

12.475,25

13.859,76

900,00

13,82

15,36

12.441,60

13.826,08

3.000,0
0

3,85

4,28

11.556,00

12.833,85

168,30

62,58

69,53

10.531,71

11.702,35

168,13

54,19

60,21

9.110,80

10.123,20
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5.1.2

79627

DIVISORIA EM GRANITO
BRANCO POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4,
ARREMATE EM CIMENTO
BRANCO, EXCLUSIVE
FERRAGENS

12.6.1

72117

VIDRO LISO COMUM
TRANSPARENTE,
ESPESSURA 4MM

M2

95468

PINTURA ESMALTE
BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE
METALICA,
INCLUSIVEPROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)

M2

90850

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

11.2.3

6.1.3

6.1.2

90849

6.1.1

90848

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2

UN

UN

11,32

708,44

787,16

8.019,59

8.910,60

62,58

98,05

108,94

6.135,72

6.817,52

145,20

37,30

41,44

5.415,38

6.016,89

8,00

663,10

736,78

5.304,82

5.894,22

8,00

633,87

704,30

5.070,96

5.634,43

8,00

621,53

690,33

4.972,25

5.522,67
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12.6.3

7.1.2

12.2.1

ESPELHO CRISTAL
ESPESSURA 4MM, COM
74125/
MOLDURA EM ALUMINIO E
2
COMPENSADO 6MM
PLASTIFICADO COLADO

94221

C06

CUMEEIRA PARA TELHA
CERÂMICA EMBOÇADA
COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:9 (CIMENTO,CAL E
AREIA) PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

M2

M

BANCADA DE GRANITO
CINZA POLIDO PARA
LAVATÓRIO 2,85 X 0,60 M - und.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

8.1.2

87882

CHAPISCO APLICADO NO
TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

3.10.4

72290

CAIXA DE INSPEÇÃO
90X90X80CM EM
ALVENARIA - EXECUÇÃO

UN

89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EMRAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M

95465

COBOGO CERAMICO
(ELEMENTO VAZADO),
9X20X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO
1:4 DE CIMENTO E AREIA

M2

4.2.1

4.2.6

3.9.4

3.8.6.
1

11,40

358,10

397,89

4.082,35

4.535,92

196,36

19,34

21,49

3.797,80

4.220,15

2,00

1.808,7
3

2.000,1
0

3.617,46

4.000,20

1.800,0
0

1,95

2,17

3.515,40

3.907,62

200,00

15,82

17,58

3.164,40

3.516,86

628,00

4,78

5,31

3.001,21

3.336,14

7,00

400,84

445,38

2.805,89

3.117,66

87,00

32,24

35,82

2.804,71

3.116,33

21,84

125,60

139,56

2.743,19

3.048,06
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12.2.3

12.2.2

3.7.2.
5

15.1.1

5.1.3

4.2.4

1.1

3.8.4.
4

C07

BANCADA DE GRANITO
CINZA POLIDO PARA
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M - und.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

C07

BANCADA DE GRANITO
CINZA POLIDO PARA
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M - und.
FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADOEM
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
87519
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
VERGA PRÉ-MOLDADA
93182 PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
91930
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015ABRANGENCIA
: NACIONAL DATA
REFERENCIA TECNICA:
15/06/2017|PREÇO
74209/ PLACA DE OBRA EM CHAPA
1
DE ACO GALVANIZADO
ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADOEM
92778
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

KG

M2

M

M

M2

KG

1,00

2.618,4
2

2.701,8
9

2.618,42

2.701,89

1,00

2.316,4
5

2.701,8
9

2.316,45

2.701,89

157,62

14,18

15,75

2.234,26

2.481,79

853,20

2,54

69,53

2.167,13

59.325,26

120,60

17,73

25,16

2.138,24

3.033,92

300,00

6,50

7,22

1.949,40

2.164,52

6,00

322,21

358,01

1.933,26

2.148,04

198,50

9,61

10,68

1.907,98

2.119,13
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5.3.1

83742

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA A
BASE D'AGUA

M2

69,76

26,94

29,93

1.879,13

2.088,12

TOTAL ANALISADO

479.466,9 590.226,5
8
5
Fonte: Planilha orçamentária constante da proposta de preços apresentada pela construtora vencedora do pleito
licitatório (fl. 344 a 361 do Processo licitatório – Honorato Jordão.pdf).

Planilha Sinapi_Mai.2017.DES.Com Aditivos_ Escola Honorato.
CÓD.
LIC.

7.1.3

7.1.1

6.2.1

2.2

CÓD.
SINAPI

DESCRIÇÃO

92539

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ2 ÁGUAS
PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

M2

94201

TELHAMENTO COM TELHA
CERÂMICA CAPA-CANAL,
TIPO COLONIAL, COM ATÉ
2 ÁGUAS,INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

M2

94559

JANELA DE AÇO
BASCULANTE, FIXAÇÃO
COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS,
PADRONIZADA.AF_07/2016

M2

LAJE PRE-MOLDADA
P/FORRO, SOBRECARGA
100KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS
E CAP.C/CONC
74202/1
FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM
NEGATIVA

UNID.

M2

QUANT

UNIT.
LICIT.
(R$)

UNIT.
SINAPI
(R$)

TOTAL LIC.
(R$)

TOTAL
SINAPI c/
BDI (R$)

1.144,31

57,71

64,12

66.038,13

73.371,06

1.144,31

40,28

44,75

46.092,81

51.203,39

72,60

598,38

664,87

43.442,39

48.269,57

628,00

65,85

73,17

41.353,80

45.952,08
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8.1.3

87529

4.15.1

72929

9.2.1

87251

9.1.1

8.1.5

17.5.2

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014
CORDOALHA DE COBRE
NU, INCLUSIVE
ISOLADORES - 35,00 MM2 FORNECIMENTO E
INSTALACAO
REVESTIMENTO CERÂMICO
PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

M2

M

M2

94974

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_07/2016

M3

90408

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE
EM TETO, ESPESSURA
DE10MM, COM EXECUÇÃO
DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

87529

MASSA ÚNICA, PARA
RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.326,57

26,76

29,73

35.499,01

39.437,02

536,68

54,86

60,95

29.442,26

32.711,30

806,77

32,99

36,66

26.615,34

29.578,34

64,45

345,32

383,69

22.255,87

24.728,65

600,11

25,36

28,21

15.218,79

16.928,46

551,20

26,76

29,73

14.750,11

16.386,38
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17.4.1

1.2

87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

93208

EXECUÇÃO DE
ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2

LUMINARIA TIPO CALHA,
DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E
4.14.2 73953/6
LAMPADAFLUORESCENTE
2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

8.1.4

4.1.1

4.2.2

UN

87549

EMBOÇO, PARA
RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E
10M2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

91865

ELETRODUTO RÍGIDO
ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM
(1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

215,64

62,58

69,53

13.494,75

14.994,02

24,00

531,54

590,60

12.756,96

14.174,39

89,00

142,43

158,25

12.676,27

14.083,88

765,40

16,30

18,11

12.476,02

13.859,76

900,00

13,82

15,36

12.438,00

13.826,08

3.000,00

3,85

4,28

11.550,00

12.833,85
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5.1.1

87519

18.1

C01

9.3.1

5.1.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM) ,
ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA
NAO PENEIRADA)

M2

M²

94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
INLOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

M2

79627

DIVISORIA EM GRANITO
BRANCO POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4,
ARREMATE EM CIMENTO
BRANCO, EXCLUSIVE
FERRAGENS

M2

FORMA TABUA P/
CONCRETO EM FUNDACAO
17.2.4 74076/2
RADIER C/
REAPROVEITAMENTO 5X.
VIDRO LISO COMUM
12.6.1 72117 TRANSPARENTE,
ESPESSURA 4MM
PISO EM CONCRETO 20
MPA PREPARO MECANICO,
18.3
68333 ESPESSURA 7CM, INCLUSO
JUNTAS DEDILATACAO EM
MADEIRA
APLICAÇÃO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA
17.6.1 88489 LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2

M2

M2

M2

168,30

62,58

69,53

10.532,21

11.702,35

145,76

68,77

76,40

10.023,92

11.136,53

159,80

54,19

60,21

8.659,56

9.621,65

11,32

708,44

787,16

8.019,54

8.910,60

63,94

97,85

33,28

6.256,53

2.127,83

62,58

98,05

108,94

6.135,97

6.817,52

105,01

54,19

50,34

5.690,49

5.286,13

505,12

10,82

12,02

5.465,40

6.069,81

77

11.2.3

95468

6.1.3

90850

17.2.5

92916

18.2

92391

20.4

83447

6.1.2

90849

PINTURA ESMALTE
BRILHANTE (2 DEMAOS)
SOBRE SUPERFICIE
METALICA,
INCLUSIVEPROTECAO COM
ZARCAO (1 DEMAO)
KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO
EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO PISOGRAMA
DE 35 X 25CM, ESPESSURA
6 CM. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM
40X40X50 FUNDO BRITA
COM TAMPA
KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2

UN

KG

M2

UN

UN

145,20

37,30

41,44

5.415,96

6.016,89

8,00

663,10

736,78

5.304,80

5.894,22

546,21

9,61

13,18

5.249,08

7.198,30

89,52

57,15

66,17

5.116,07

5.923,91

30,00

162,59

183,20

4.877,70

5.495,95

7,00

633,87

704,30

4.437,09

4.930,13
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17.3.4

92916

7.1.2

94221

6.1.1

90848

12.2.1

C06

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6.3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
CUMEEIRA PARA TELHA
CERÂMICA EMBOÇADA
COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:9 (CIMENTO,CAL E
AREIA) PARA TELHADOS
COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016
KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015
BANCADA DE GRANITO
CINZA POLIDO PARA
LAVATÓRIO 2,85 X 0,60 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

KG

M

UN

und.

4.2.1

91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

17.7.1

83742

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA A BASE D'AGUA

M2

91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 16 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

4.2.6

M

456,49

9,61

13,18

4.386,87

6.015,92

196,36

19,34

21,49

3.797,60

4.220,15

6,00

621,53

690,33

3.729,18

4.142,00

3.617,46

4.000,20

2,00

1.808,73 2.000,10

1.800,00

1,95

2,17

3.510,00

3.907,62

127,88

26,94

29,93

3.445,09

3.827,82

200,00

15,82

17,58

3.164,00

3.516,86
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17.2.2

94965

8.1.2

87882

3.10.4

72290

3.9.4

89713

3.8.6.1

95465

19.2.1

93358

12.2.3

C07

12.2.2

C07

3.7.2.5

92775

CONCRETO FCK = 25MPA,
TRAÇO 1:2,3:2,7
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
CHAPISCO APLICADO NO
TETO, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA TRAÇO1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA
(ADESIVO) COM PREPARO
EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
CAIXA DE INSPEÇÃO
90X90X80CM EM
ALVENARIA - EXECUÇÃO
TUBO PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E
INSTALADO EMRAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014
COBOGO CERAMICO
(ELEMENTO VAZADO),
9X20X20CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO
1:4 DE CIMENTO E AREIA

M3

M2

UN

M

M2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE
VALAS. AF_03/2016

M3

BANCADA DE GRANITO
CINZA POLIDO PARA
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

und.

BANCADA DE GRANITO
CINZA POLIDO PARA
LAVATÓRIO 3,85 X 0,60 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADOEM
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

und.

KG

8,89

347,33

328,56

3.087,76

2.920,89

600,11

4,78

5,31

2.868,53

3.187,98

7,00

400,84

445,38

2.805,88

3.117,66

87,00

32,24

35,82

2.804,88

3.116,33

21,84

125,60

139,56

2.743,10

3.048,06

40,69

64,65

71,83

2.630,61

2.922,81

1,00

2.618,42 2.701,89

2.618,42

2.701,89

1,00

2.316,45 2.701,89

2.316,45

2.701,89

2.235,05

2.481,79

157,62

14,18

15,75
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17.2.1

C01

21.5

83624

15.1.1

87519

ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO FURADO
9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM) ,
ASSENTADO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA MEDIA
NAO PENEIRADA)
GRELHA DE FERRO
FUNDIDO PARA CANALETA
LARG = 20CM,
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M²

M

M2

87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

4.2.4

91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_12/2015ABRANGENCIA:
NACIONAL DATA
REFERENCIA TECNICA:
15/06/2017|PREÇO

M

1.1

74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO

M2

19.2.4

31,97

68,77

76,40

2.198,58

2.442,61

13,00

168,31

187,07

2.188,03

2.431,88

853,20

2,54

69,53

2.167,13

59.325,26

33,91

62,58

69,53

2.122,09

2.357,85

300,00

6,50

7,22

1.950,00

2.164,52

6,00

322,21

358,01

1.933,26

2.148,04

81

3.8.4.4

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU
VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADOEM
UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10.0 MM MONTAGEM. AF_12/2015

5.3.1

83742

IMPERMEABILIZACAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA A BASE D'AGUA

M2

92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES
PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS
DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5.0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

90847

KIT DE PORTA DE MADEIRA
PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, SEM
FECHADURA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN

86941

LAVATÓRIO LOUÇA
BRANCA COM COLUNA, 45
X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO MÉDIO,INCLUSO
SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE
FLEXÍVEL DE 40CM EM
METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN

17.3.5

6.1.4

3.11.3

KG

198,50

9,61

10,68

1.907,59

2.119,13

69,76

26,94

29,93

1.879,33

2.088,12

124,79

14,18

14,49

1.769,52

1.808,70

3,00

584,33

649,25

1.752,99

1.947,76

3,00

551,22

612,47

1.653,66

1.837,42
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3.11.5

86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL
EM LOUÇA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

20.2

68069

HASTE COPPERWELD 5/8 X
3,0M COM CONECTOR

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM ÁREA
19.1.9 87519
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
MICTORIO SIFONADO DE
LOUCA BRANCA COM
PERTENCES, COM
REGISTRO DE PRESSAO
1/2" COM CANOPLA
21.2 74234/1
CROMADA ACABAMENTO
SIMPLES E CONJUNTO
PARA FIXACAO FORNECIMENTO E
INSTALACAO
PORTAO DE FERRO COM
VARA 1/2", COM
REQUADROABRANGENCIA:
21.4 74100/1
NACIONAL DATA
REFERENCIA TECNICA:
15/06/2017|PREÇO
DEMOLICAO MANUAL DE
16.1
85364 ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO

UN

UN

M2

UN

M2

M3

6,00

272,15

302,39

1.632,90

1.814,36

15,00

54,54

60,94

818,10

914,08

9,38

62,58

69,53

587,00

652,22

1,00

495,60

577,68

495,60

577,68

0,70

485,34

322,75

339,74

225,92

0,37

233,08

264,86

86,24

98,00

TOTAL ANALISADO

582.527,47 700.253,45

Fonte: Arquivo PDF PLANILHA ADITIVO DE PRECO HONORATO JORDAO.

Depreende-se da primeira planilha que o desconto inicial do contrato foi de 18,77%
(479.466,98 / 590.226,55 - 1). Porém, após os aditivos ao contrato o desconto foi reduzido
para 16,81% (582.527,47 / 700.253,45 - 1) conforme é apresentado na segunda planilha.
Dessa forma, constata-se que não houve manutenção do percentual de desconto entre o valor
global do contrato original e o obtido a partir dos preços referenciais à época da licitação,
gerando assim o sobrepreço de R$ 13.680,80, conforme é apresentado na tabela 6 deste
Relatório.
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Achado n° 09
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício de Resposta SME nº 574/2049, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de
Araripina apresentou a seguinte manifestação:
“Foram constatadas pela Douta Autoridade Fiscalizadora, algumas divergências no BDI
apresentado pela empresa vencedora do Processo Licitatório nº 21/2017, as quais foram
transcritas no Relatório ora rebatido.
Quanto a essas divergências, temos que em consulta informal ao Tribunal de Contas do Estado
– TCE/PE, tal ocorrência suscitada por esta Douta Autoridade, não gera ônus ao município,
pelo contrário, a redução do BDI, gera redução de despesa na obra.
Ademais, há que se constatar que tal divergência, trata-se, provavelmente de mero “erro”
pela empresa vencedora do certame, no preenchimento do BDI, sendo este “erro” assumido,
exclusivamente pela empresa.
Nesse sentido, temos que eventuais divergências, ocasionadas por mero “erro” no
preenchimento dos documentos, podem facilmente ser corrigidas, e desde que não gerem
ônus acima dos já previstos ao município, em nada devem prosperar quanto a qualquer tipo
de penalidade.”
Análise da equipe de auditoria
Considerando que:
- O valor de 27,70%, apresentado na planilha de composição do BDI da Prefeitura, constante
do anexo VII do edital do processo licitatório, está de acordo com o Acórdão nº 2.622/2013TCU-P; e que
- Pode ter ocorrido erro de digitação por parte da empresa vencedora do pleito licitatório,
uma vez que o valor apresentado por ela, 17,70%, é bem parecido com aquele apresentado
pela Prefeitura.
A equipe técnica da CGU/PE refez os cálculos das planilhas de custo da obra utilizando desta
vez o BDI de 27,70%. Contudo, mesmo assim, foi constatado que houve diminuição da
diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários
do sistema de referência utilizado, infringindo, assim, o inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo
127, da nº 12.309, de 09.08.2010. Tal diminuição gerou o sobrepreço no valor de R$ 13.680,80
conforme cálculo apresentado na tabela 6 do campo “fato” deste Relatório.
Achado n° 10
Manifestação da unidade examinada
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Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“1. CLÁUSULA RESTRITIVA RELATIVA À EXIGÊNCIA INDEVIDA DE VISTO JUNTO AO CREA – PE
NAS CERTIDÕES DE REGISTRO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DA EMPRESA, E DOS SEUS
RESPONSÁVEIS E PROFISSIONAIS COM CONDIÇÃO DE HABILITAÇÃO:
Alega esta Ilustre Autoridade, ocorreram algumas peculiaridades no Processo Licitatório nº
08/2017, “dignas de nota”, especialmente quanto a “exigência indevida de visto junto ao
CREA-PE nas Certidões de Registro de Regularidade de Situação da Empresa, e dos seus
responsáveis e profissionais com condição de habilitação”.
Informa ainda que segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), a referida exigência, “para
licitantes de outro Estado, aplica-se apenas ao vencedor da licitação, para fins de início das
atividades, porém não como condição de habilitação em licitações”.
Ocorre Douta Autoridade Fiscalizadora, que ao contrário do que se intenta no presente caso,
temos que Lei nº 8.666/1993, não restringe tal pretensão arqueada no Processo Licitatório nº
08/2017, não podendo ser declarada cláusula restritiva o alegado acima, senão vejamos:
O município de Araripina, possui extenso histórico de obras não concluídas, ou que se quer
foram erguidas, apesar de licitadas. Tal fato é relatado, inclusive, no presente relatório, que
analisou obras inacabadas herdadas de gestões passadas e assumidas a duras penas, pela
atual gestão.
Com vistas nisso, e visando uma maior garantia e a efetiva segurança jurídica para a conclusão
das obras, o município de Araripina adotou uma postura de maior cuidado sobre as empresas
a serem contratadas.
Entende-se que de nada adianta elaborar um processo licitatório mais abrangente,
possibilitando a habilitação de mais empresas, se comprovadamente, a grande maioria destas
não conseguem concluir as obras, seja por incapacidade técnica, seja por outros motivos.
Ademais, basta folhear todo o processo licitatório nº 08/2017, para observar que mesmo com
a presença destas “supostas” cláusulas restritivas, nenhuma empresa interessada no processo
licitatório, apresentou qualquer contestação sobre estas.
Se assim o fosse, a comissão responsável por tal elaboração do certame, analisaria tais
questionamentos e proferiria parecer condizente com as retóricas apresentadas nestas
“possíveis” contestações, que, diga-se, não foram apresentadas.
Dito isto, é imperioso destacar o que afirma o art. 49 da Lei nº 8.666/1993, vejamos:
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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Ora Douta Autoridade Fiscalizadora, como bem leciona o art. 49, acima destacado, a
revogação da licitação, por parte da autoridade competente, “somente poderá ocorrer, por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente e devidamente comprovado,
manifestada de ofício ou por provocação de terceiros”.
Nesse sentido querer-se exigir capacitações e certificações ainda na fase de habilitação, não
é ilegal, e não significa também, restrição de habilitação. Se assim o fosse, tal ato, quando
questionado por qualquer das empresas interessadas em participar do certame, seria
devidamente analisado e validado, conforme as prerrogativas de entendimentos da
comissão responsável.
Por fim, temos que a presente alegação de defesa, quanto as “supostas” cláusulas restritivas
postas à prática no Processo Licitatório nº 08/2017, aplica-se também ao subitem 2., do
presente Item 10, que questiona quanto a existência de “Cláusula restritiva à
competitividade relacionada à exigência indevida de cadastro de responsável técnico de
licitante junto ao CREA-PE como condição de habilitação”.
2. DO INDEVIDO FAVORECIMENTO DE LICITANTES:
Alega esta Douta Autoridade Fiscalizadora que houveram no Processo Licitatório nº 08/2017,
alguns indícios de favorecimento indevido de licitantes, conforme a seguir debatido.
2.1. Favorecimento indevido por contratação de empresas que desrespeitaram o valor
máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item
23.18 do Edital.
Alega a Douta Autoridade que o edital estabelecia um limite máximo de BDI no valor de 25%,
mas que a Prefeitura Municipal de Araripina aceitou indevidamente uma taxa de BDI de 28%,
de acordo com as planilhas de detalhamento da taxa de BDI das empresas contratadas,
contrariando, portanto, os dispositivos dos itens 23.18, e 14.17 I.
Ocorre Douta Autoridade, que em verdade, o que ocorreu foi um mero “erro” de digitação
quando da elaboração do Edital, tendo em vista que conforme constam nos orçamentos bases
das quadras da Escola Eduardo de Souza Carvalho e da quadra poliesportiva de Lagoa do Barro
anexos (Anexo: PAR - Obras - Item 10 - Subitem 3.1 - Planilha Base quadra Eduardo e PAR Obras - Item 10 - Subitem 3.1 - Planilha Base quadra Lagoa do Barro), constante no Processo
Licitatório nº 08/2017, e assinalado pelo Fiscal de Obras do FNDE do município, o valor dos
BDI’s orçados para a execução das respectivas obras, foi de 28% (vinte e oito por cento), senão
vejamos o abaixo colacionado:
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Nesse sentido, não há que se falar em favorecimento indevido por contratação de empresas
que desrespeitaram o valor máximo para a taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI),
especialmente, por a divergência ter ocorrido em razão de um mero “erro” de digitação
quando a elaboração do edital.
2.2. Favorecimento indevido por intermédio da contratação de licitantes que não
apresentaram a Composição de Preço Unitário (CPU) para vários serviços, em contrariedade
à Súmula nº 258, do Tribunal de Contas da União (TCU).
No Relatório Preliminar ora rebatido, esta Douta Autoridade Fiscalizadora, alega que após a
análise das propostas comerciais contratadas pelo município no Processo Licitatório nº
08/2017, foram observadas várias Composições de Preço Unitário (CPU) que não detalhavam,
efetivamente, os preços unitários dos serviços, uma vez que não realizavam sua decomposição
em seus elementos formadores, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, etc.,
contrariando o que determina o Tribunal de Contas da União, na Súmula TCU nº 258.
Quanto a este item, tem-se que na maioria dos serviços não descritos detalhadamente,
observa-se que as empresas apesar de não discriminarem detalhadamente o valor de cada
componente, deixava claro os valores totais de cada um destes, com valores
proporcionalmente compatíveis com os valores vistos no mercado.
Neste sentido, apesar do “ato falho” cometido pela comissão de licitação, temos que este
passou por desapercebido, inclusive pelas empresas licitantes, tendo em vista, que em
nenhum momento, tal ato, fora questionado.
2.3. Favorecimento indevido pela contratação de licitantes que apresentaram, para vários
serviços, preços unitários superiores aos da administração, em contrariedade ao Item 14.17,
VII, do Edital.
87

Assim como no subitem anterior, esta Autoridade Fiscalizadora, alega que houve um
favorecimento indevido na contratação de licitantes que apresentaram preços unitários
superiores aos da administração para diversos objetos e serviços.
Entretanto Ilustre Autoridade, ao contrário do que alega Vossa Senhoria, e analisando os
documentos dispostos no Processo Licitatório nº 08/2017, há de se afirmar que NÃO houve
favorecimento indevido, e, portanto, não houve também, qualquer dano ao erário, tendo
em vista que o valor total licitado para cada lote, foi bem abaixo do valor global.
Ilustre Autoridade, como já afirmado nas respostas anteriores ao presente Item, o Processo
Licitatório nº 08/2017, teve apenas duas empresas concorrentes, sendo uma para cada lote
de serviços.
Além disso, o preço global apresentado por cada uma dessas empresas, foi muito abaixo do
valor global apresentado pelo município, senão vejamos:
- Lote 1: Valor Global apresentado pelo município: R$ 611.778,87;
Valor Total Licitado: R$ 573.980,03.
Diferença e redução de custos de obra de: R$ 37.798,84.
- Lote 2: Valor Global apresentado pelo município: R$ 561.751,31;
Valor Total Licitado: R$ 534.209,05.
Diferença e redução de custos de obra de: R$ 27.542,26.
Como se vê Ilustre Autoridade, houve uma redução nos custos previstos pelo município de
mais de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Em continuidade aos argumentos de defesa, com vistas a demonstrar a ausência de qualquer
vício no Processo Licitatório nº 08/2017, caso a “irregularidade” tivesse sido identificada pela
Comissão de Licitação no ato do Pregão, seria concedido para a empresa participante prazo
para apresentação de nova proposta, com o ajuste dos sobrepreços identificados.
Tal regramento encontra respaldo nos ditames do § 3º, do art .48, da Lei nº 8.666/1993,
vejamos:
“Lei nº 8.666/1993.
(...)
Art. 48. (...)
§ 3º Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
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escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a
redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

Sendo assim, vê-se que, ainda que tivessem sido identificados os valores
cobrados a maior, poderia a administração, estabelecer novo prazo para o
reajuste dos preços.
Entretanto, a adoção de medidas por parte do município para reajuste de preços de apenas
alguns itens constantes no Processo Licitatório, poderia onerar ainda mais o Processo
Licitatório, tendo em vista que a esta altura do certame, a empresa participante seria sabedora
de que ela seria a única concorrente, podendo onerar outros itens, cotados em preços bem
menores aos previstos pelo município, aumentando assim o valor global licitado.
Por outro lado, caso optasse pela desclassificação da única concorrente no certame, tal
decisão ocasionaria no encerramento do Processo Licitatório sem empresa licitada, o que
ocasionaria novos custos ao município, com publicações e outros procedimentos a serem
adotados para o devido caminhar do Processo Licitatório.
Nesse sentido, Ilustre Autoridade, NÃO houve por parte do município qualquer
favorecimento nos procedimentos adotados no Processo Licitatório nº 08/2017, como quer
argumentar Vossa Senhoria.
Em verdade, o município conseguiu no presente processo, e mesmo com poucas empresas
participantes, reduzir o custo inicial previsto para tais obras em mais de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais), demonstrando assim, e economicidade do certame licitatório.”
Análise da equipe de auditoria
Diante da resposta do gestor, fazem-se as seguintes considerações:
1. Em relação à exigência indevida de visto junto ao CREA-PE e à exigência indevida de
cadastro de responsável técnico da licitante junto ao CREA-PE como condição de habilitação:
O gestor informou que as referidas exigências ocorreram devido à quantidade de obras
licitadas e não concluídas ou sequer começadas no município, alegando um maior cuidado
sobre as empresas a serem contratadas.
Porém, a sua resposta não elide a falha apontada, tendo em vista que a exigência de visto
junto ao CREA-PE contraria jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº
1176/2016-TCU-Plenário, Acórdão nº 2991/2013-TCU-Plenário, Acórdão nº 1328/2010-TCUPlenário, Acórdão nº 765/2013-TCU-Plenário, Acórdão nº 1733/2010-TCU-Plenário, Acórdão
nº 2099/2009-TCU-Plenário, e Acórdão nº 1908/2008-TCU-Plenário) por meio do qual se
posicionou que a exigência de visto do registro profissional pelo CREA local para licitante de
outro estado aplica-se apenas ao vencedor da licitação.
De mesma forma, de acordo com entendimento do Tribunal de Constas da União (TCU), o
registro ou visto de profissional pelo CREA-PE, quando registrado em qualquer outro Conselho
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Regional, é condição apenas para fins de início das atividades, e não como condição de
habilitação.
Ademais, entende-se que não é o fato de a empresa ter o visto do seu registro profissional e
de seus responsáveis técnicos pelo CREA local que irá assegurar a sua capacidade técnica,
operacional e financeira para executar a obra, tampouco que essa seja uma condição que
garanta a sua idoneidade.
Portanto, entende-se que tais exigências restringiram o caráter competitivo do certame por
exigir que empresas de outros estados fossem obrigadas a ter o visto do CREA-PE nas certidões
de registro de regularidade de situação da empresa, dos seus responsáveis e profissionais,
bem como ter o cadastro de responsável técnico junto ao CREA-PE como condição de
habilitação.
2. No que concerne à contratação de empresas que desrespeitaram o valor máximo para a
taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI), em contrariedade ao item 23.18 do Edital:
A resposta do gestor não elide a falha apontada, tendo em vista ter desrespeitado o princípio
da vinculação ao instrumento convocatório na Administração Pública. Além das disposições
legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração não pode descumprir as
normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente vinculada (art 41 da Lei n.
8.666/93).
Logo, caso tivesse sido identificado erro no edital, deveria o mesmo ter sido retificado ou
anulado e não ter sido dada continuidade ao processo, aceitando propostas de preços que
apresentaram taxa de BDI acima do estipulado no edital, favorecendo, portanto, as empresas
vencedoras da licitação.
Ademais, de acordo com o Acórdão nº 2622/2013 TCU, o valor do BDI médio para obra de
construção de edifícios, para o qual se enquadraria a construção de uma quadra, é de 22,12%.
Portanto, o valor estipulado pela Administração no Orçamento Básico de 28% está acima do
valor de referência do TCU, inclusive do valor máximo de referência que é de 25%.
3. No que concerne à contratação de licitantes que não apresentaram a Composição de Preço
Unitário (CPU) para vários serviços:
O fato de o gestor informar que as empresas não detalharam os serviços discriminando o valor
de cada componente, mas informaram os valores totais de cada serviço não redime a falha
apontada, tampouco justifica a não apresentação da Composição de Preço Unitário para todos
os serviços da obra, por contrariar jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Súmula TCU
nº 258).
De acordo com a Súmula TCU nº 258, deve constar dos anexos do edital da licitação e das
propostas das licitantes as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos
sociais e do BDI que integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço
de engenharia.
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4. No que concerne à contratação de licitantes que apresentaram para vários serviços preços
unitários superiores aos da Administração:
O fato de o gestor informar que o preço global apresentado por cada uma das empresas ter
sido abaixo do valor global apresentado no Orçamento Básico não redime a falha apontada,
por desrespeitar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório na Administração
Pública. Além das disposições legais aplicáveis num procedimento licitatório, a Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha essencialmente
vinculada (art 41 da Lei n. 8.666/93).
Ademais, há de se destacar que na assinatura de um futuro Termo Aditivo tal diferença pode
vir a onerar consideravelmente o valor da obra e aquilo que num primeiro momento pudesse
ser considerado como um ganho para a Administração, poderá se transformar num prejuízo
financeiro.
Achado n° 11
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Quanto a este item foram levantados diversos questionamentos por esta Douta Autoridade
Fiscalizadora, dentre os quais: quanto ao Contrato nº 016/2017, quanto aos Termos Aditivos,
quanto aos Boletins de Medição, quanto ao Distrato, e, também, quanto a condição atual da
obra.
Sobre estas alegações, temos que, como já relatado pela própria fiscalização, o contrato com
a empresa vencedora do edital, fora devidamente distratado, em razão da inércia e lentidão
da vencedora em executar a continuidade das obras.
Quanto a isso, temos que a Prefeitura Municipal de Araripina, através de sua Douta
Procuradoria Jurídica, está reunindo todos os elementos necessários para ingressar com
ação judicial competente para reaver os valores pagos, como forma de penalizar a empresa
pela inexecução dos serviços.
Quanto ao aparente abandono da obra ora citada, temos que a mesma, está sendo
novamente licitada para que a sua execução seja retomada e concluído com a maior
brevidade possível.”
Análise da equipe de auditoria
O gestor não apresentou elementos novos ao fato apontado pela CGU, mas informou que está
reunindo os elementos necessários para ingressar com ação judicial contra a empresa
contratada para reaver os valores pagos por inexecução de serviços contratados.
Quanto à obra estar “aparentemente” abandonada, informou que a mesma está sendo
novamente licitada para que venha a ser concluída no mais breve período possível.
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Achado n° 12
Manifestação da unidade examinada
Por meio do Ofício SME n° 574/2019, de 08.10.2019, a Prefeitura Municipal de Araripina
apresentou a seguinte manifestação:
“Em visita desta Douta Autoridade Fiscalizadora, ao local da obra referente à conclusão da
quadra poliesportiva coberta com vestiário no distrito de Lagoa do Barro, foram verificadas a
presença de diversos vícios construtivos, merecedores de reparação, dentre os quais, foram
listados no Relatório Preliminar ora rebatido.
Em vistas disso, sugere a adoção de medidas reparadoras do equipamento financiado com os
recursos públicos federais, tanto pelo município quanto pela empresa de engenharia
executora das obras.
Quanto a essas alegações suscitadas pela Ilustre Autoridade Fiscalizadora, temos que,
conforme afirma a Justificativa Técnica nº 15/2019 (Anexo: PAR – Obras – Item 12 –
Justificativa Técnica nº 15_2019 – Lagoa do Barro), elaborada pelo Engenheiro responsável
pela Fiscalização das Obras do FNDE no município, dentre os vícios apontados por esta
Fiscalização em seu Relatório Preliminar, observa-se que:
a. Quanto a tabela de basquete danificada, e os danos nas instalações hidráulicas na parte
superior da laje, temos que os mesmos são decorrentes do mau uso dos equipamentos pela
população, sendo estes danos ocasionados exclusivamente pelos usuários do equipamento;
b. Quanto aos demais vícios encontrados, como as fissuras em diversas partes da obra
concluída, há de se relatar que os mesmos serão vistoriados pela equipe técnica de engenharia
do município, que por sua vez, e em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município, irá
cobrar as devidas correções para a empresa executora da obra, como bem prevê o contrato
firmado entre as partes.
Assim, conclui-se que os vícios constatados por esta Ilustre Autoridade Fiscalizadora, já estão
sendo sanados pelo município, não havendo, portanto, qualquer risco de continuidade
destes.”
Análise da equipe de auditoria
O gestor reconheceu as falhas apontadas pela fiscalização da CGU, à exceção da tabela de
basquete danificada, que justificou pelo mau uso do equipamento pela população.
No que concerne aos demais vícios de construção identificados, a exemplos das fissuras em
diversas partes da obra, o gestor informou que será realizada vistoria por equipe técnica de
engenharia do Município e que, em conjunto com a Procuradoria Jurídica, serão adotadas
medidas com fins de sanar as falhas existentes.
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