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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 Chapada dos
Guimarães.
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QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Foram avaliados os controles
internos do Município no
planejamento,
na
contratação, na execução, no
acompanhamento
e
na
fiscalização dos programas
sociais
relativos
à
alimentação
escolar,
transporte escolar e farmácia
básica, além de obras públicas
federais, verificando se os
mesmos asseguram a regular
execução e sua efetiva
entrega para a comunidade.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos - FEF 6º Ciclo, que tem por
objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados à
Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães/MT. O município, bem como os
programas e obras selecionados atenderam ao
critério de materialidade e criticidade,
definidos pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU,
demais prospecções realizadas in loco e
informações
obtidas
nos
sistemas
corporativos disponíveis.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
A CGU concluiu que o município demonstra
dificuldades para adotar ações que assegurem
a regular execução dos programas sociais e a
retomada de obras paralisadas ou sem uso
pela comunidade. Identificou-se a ausência de
normatização pelo município das rotinas,
procedimentos, responsabilidades, alçadas
decisórias e supervisão do ciclo de gestão dos
programas e das obras públicas. No
planejamento, termos de referência e projetos
incompletos, orçamentos inadequados com
estimativas realizadas em desacordo com a
legislação que resultaram em prejuízos de
cerca de R$ 1,8 milhão; nas licitações, falhas e
fraudes que culminaram em certames
irregulares; na fiscalização, ausência de
atuação efetiva e atestos em desacordo com o
projeto. Isso resultou ainda em prejuízo para
comunidade, que não tem perspectiva de
usufruto de quatro obras abandonadas
avaliadas em R$ 4,7 milhões e na potencial
restrição de participação em programas sociais
diante da execução antieconômica, com
sobrepreço ou com desperdício de recursos
públicos.
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INTRODUÇÃO
A presente fiscalização foi originada no contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos - FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação dos
recursos federais descentralizados ao município de Chapada dos Guimarães/MT em
benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
A fiscalização contemplou a avaliação dos seguintes programas/ações, financiados com
recursos públicos federais, executados no município de Chapada dos Guimarães/MT:
- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE;
- Programa de Assistência Farmacêutica; e
- Programas de Infraestrutura (Obras Públicas).
Os programas sociais (educação e saúde) avaliados pela CGU tiveram por escopo os
recursos federais descentralizados ao município nos anos de 2018 e 2019.
As obras avaliadas foram relacionadas na tabela a seguir:
Tabela: Relação das obras fiscalizadas no município de Chapada dos Guimarães/MT
Obra fiscalizada

Concedente

Contrato de Repasse 315.177-97 - Siconv
729769 – Construção de calçadas

Ministério das Cidades

1.068.225,92

Contrato de Repasse 332.383-43 - Siconv
741404 – Asfalto

Ministério do Turismo

2.000.000,00

Proposta
11730.8990001/12-001
Unidade de Pronto Atendimento

Ministério da Saúde – Fundo
Nacional da Saúde

1.400.000,00

Contrato de Repasse 310.163-27/2009 Siconv 725324 – Centro Cultural

Ministério do Turismo

2.000.000,00

Termo de Compromisso PAC 2 09119/2014
– Quadra coberta com vestiários

Ministério da Educação –
Fundo Nacional da Educação
- FNDE

553.770,63

Termo de Compromisso PAC 2 10513/2014

Ministério da Educação –
Fundo Nacional da Educação
- FNDE

563.770,63

–

Montante
(R$)

Fiscalizado

Fonte: elaborado pela CGU.
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O objetivo de fiscalização consistiu em avaliar os controles internos da Prefeitura
Municipal de Chapada dos Guimarães/MT na operacionalização dos programas
fiscalizados contemplando, de um modo geral, as etapas de planejamento, contratação,
execução, acompanhamento e prestação de contas, verificando a adequação da
aplicação dos recursos aos normativos vigentes, bem como, a suficiência e a efetividade
desses controles para a regular execução dos programas visando o alcance dos objetivos
pretendidos.
Para o escopo definido foram mapeadas as atividades relevantes para a execução de
cada um dos programas e identificados os riscos inerentes e respectivos controles
internos necessários para mitigá-los. O planejamento do trabalho resultou na
elaboração da Matriz de Riscos e Controles e Matriz de Planejamento. As questões de
auditoria, que nortearam a aplicação dos testes de controle e dos procedimentos
substantivos, estão disponíveis nos Relatórios que compõem o Anexo II deste
documento.
Para avaliação dos controles internos administrativos aplicou-se como instrumento
Questionários de Avaliação de Controles Internos (por programa avaliado) respondidos
pela Prefeitura, bem como, entrevistas com agentes públicos para confirmação das
respostas informadas.
Importante registrar que houve restrições aos trabalhos relativos a fiscalização de
quatro obras públicas em decorrência da impossibilidade de disponibilização de
processos licitatórios e de pagamentos pela Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães/MT, sob a justificativa de extravios em gestões anteriores, assunto
detalhado em item específico deste relatório.
Durante a fase de execução, realizada no período de 03.06.2019 a 10.07.2019, a equipe
realizou trabalhos no município de Chapada dos Guimarães/MT que envolveram a
realização de entrevistas com agentes públicos, visitas técnicas, inspeções de obras e de
rotas utilizadas no transporte escolar, além da coleta e análise de documentos.
No corpo deste relatório houve a consolidação dos achados estruturantes das ações
fiscalizadas no município de Chapada de Guimarães/MT, com ênfase na discussão das
causas, consequências e riscos a que está sujeito o município no caso da falta de adoção
de controles administrativos adequados para a mitigação dos riscos identificados. No
Anexo I consta a manifestação apresentada pela unidade e a análise procedida pela
CGU. No Anexo II, constam os oito Relatórios de Avaliação emitidos, os quais possuem
os resultados relevantes individualizados por programa ou obra, com estrutura análoga
à verificada nesse relatório de consolidação de resultados.
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CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS
1. Não disponibilização de processos licitatórios de obras e de
pagamentos em convênios realizados com recursos federais
(obras públicas), sob a alegação de extravio por gestores
anteriores. Ausência de instauração de processo administrativo
visando apuração de responsabilidades e não demonstração de
medidas administrativas para coibir a reincidência de condutas
dessa natureza.
O Ofício n. 416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da Secretaria Municipal de
Planejamento de Chapada dos Guimarães, se reportando a comunicação feita pela
gestão anterior no Ofício n. 338/2015/SMP/GAB, informa não ser possível a
disponibilização dos arquivos físicos e digitais em razão de extravio dos processos
licitatórios solicitados.
A seguir, relaciona-se os processos extraviados:
- Tomada de Preços n. 17/2010 para construção de calçadas com recursos do Convênio
Siconv nº 729769, no valor de R$ 1.000.000,00, do Ministério das Cidades;
- Concorrência Pública n. 007/2010 para pavimentação asfáltica do Convênio Sivonv n.
741404 , no valor de R$ 1.950.000,00, do Ministério do Turismo;
- Tomada de Preços n. 08/2011 para construção do Centro Cultural e Turismo com
recursos do Convênio Siconv n. 725324, no valor de R$ 487.500,00, do Ministério do
Turismo;
- Tomada de Preços n. 01/2013 para construção de Unidade de Pronto Atendimento
com recursos do Fundo Nacional da Saúde, Proposta n. 11730.8990001/12-001, no valor
de R$ 1.400.000,00.
Essa relação de processos licitatórios corresponde a 80% do total de licitações das obras
públicas que compuseram o escopo avaliado pela CGU no município de Chapada dos
Guimarães/MT.
Sobre a Tomada de Preços n.º 17/2010 e a Tomada de Preços n.º 08/2011, tendo por
base documentos obtidos junto à Caixa Econômica Federal (Caixa), foram registradas
em anexo específico deste relatório, irregularidades que caracterizam montagem de
processo licitatório fictício com consequente fraude à licitação.
Ainda, não foram localizados os processos de pagamento com a documentação
comprobatória das despesas realizadas (notas fiscais, boletins de medições, ordem
bancária etc.), relativos as três primeiras obras citadas acima.
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Ademais, em consulta a plataforma do Siconv administrado pela União, e ao Sistema
Geo-obras, administrado pelo TCE/MT, constatou-se que o município não insere
regularmente os documentos e informações relativas à licitação e à execução do objeto,
deixando de divulgar os atos praticados, o que se constitui em afronta ao princípio da
transparência.
O valor total dos recursos destinados em convênios para obras que tiveram os
documentos extraviados corresponde a R$ 4.837.500,00, sendo que as três primeiras
destas não foram concluídas.
A responsabilidade sobre a guarda de documentos comprobatórios de despesas está
disciplinada no § 3º, Art. 4º da Portaria Interministerial nº 424/2016, definindo que o
convenente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento de
transferência pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas.
Mesmo diante do extravio de processos, a atual gestão da Prefeitura não instaurou o
devido processo administrativo para apuração de responsabilidades e não reconstituiu
os respectivos processos.
A Prefeitura também não demonstrou a adoção de providências que tivessem por
objetivo coibir a reincidência de irregularidade semelhante, com a definição formal, por
exemplo, das responsabilidades pelo arquivamento e guarda de processos licitatórios e
a sua efetiva e tempestiva publicação nos portais de transparência obrigatórios e, em
último caso, as responsabilidades pela reconstituição de processos extraviados,
sobretudo, daqueles que sejam financiados por recursos federais.
As irregularidades identificadas pela CGU nas licitações, bem como a ausência, em
relação aos extravios ocorridos, de apuração de responsabilidades e de outras
providências de competência da prefeitura expõe o município ao risco de recorrência
de condutas que visem novos extravios, principalmente, em contextos que processos
administrativos possam estar maculados de irregularidades ou fraudes.
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2. Ocorrência de sobrepreço nas aquisições de bens e serviços no
montante de R$ 1.817.926,34, oriundo de estimativas de preços
inadequadas.
A Fiscalização realizada nas ações, relacionadas a seguir, evidenciou a ocorrência de
sobrepreço na aquisição de bens e serviços:
Tabela: Sobrepreço apurado na fiscalização da CGU em Chapada dos Guimarães/MT.

Programa/Ação
Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE
Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE
Programa de Assistência Farmacêutica
Total Geral

Sobrepreço apurado (R$)
1.607.652,85
87.321,48
122.952,01
1.817.926,34

Fonte: elaborado pela CGU.

Os achados de auditoria específicos para cada Programa, constantes do Anexo II deste
Relatório, evidenciaram a fragilidade no processo de elaboração de preço de referência
realizado pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT.
A metodologia para cálculo de preço de referência utilizada pela prefeitura de Chapada
dos Guimarães não levou em conta os preços praticados pela Administração Pública,
contrariando o disposto no art. 15, Inciso V, da Lei nº. 8.666/93, bem como, a Resolução
de Consulta TCE/MT nº 20/2016, que assim dispõe:
“A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar
amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da
contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir à
obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, mas deve
considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços
praticados na Administração Pública, como fonte prioritária; consultas
em portais oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios
especializados de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de
fornecedores; analogia com compras/contratações realizadas por
corporações privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente
detalhadas e justificadas.”
O que se espera, portanto, é que a pesquisa de preços seja realizada com amplitude
suficiente (Acórdão TCU 2637/2015-P), proporcional ao risco da compra, privilegiando a
diretriz emanada pelo art. 15 da Lei de Licitações, a fim de que o balizamento seja
fundamentado nos preços praticados pela Administração Pública. Nesse sentido,
somente quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais é que a
pesquisa pode se limitar a cotações de fornecedores (Acórdão TCU 2.531/2011-P).
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Além disso, a inexistência de um normativo estabelecendo procedimento consistente
para elaboração de estimativas de preço, a fim de orientar às equipes de planejamento
das contratações da prefeitura de Chapada dos Guimarães, inclusive nos casos de
contratações diretas e adesões a atas de registro de preço, também contribui para os
sobrepreços apurados pela CGU. De forma complementar, também contribuiu para isso,
o nível de capacitação dos servidores envolvidos no processo de elaboração de pesquisas
de preços.
A inadequação da metodologia para cálculo do valor referencial das aquisições ou
contratações municipais expõe o município ao risco de desperdício de recursos públicos,
o qual pode se manifestar em forma de sobrepreço, como nos casos concretos
avaliados. Mas há também riscos relacionados ao comprometimento da qualidade dos
produtos e serviços ofertados a população, como também riscos associados a prazos de
execução ou exequibilidade do objeto em eventuais casos de subpreço ou orçamentos
incompletos e genéricos.
Além disso, há ainda os riscos de responsabilização dos agentes envolvidos e os
significativos prejuízos sociais para a comunidade local.

3. Ausência de normatização específica que estabeleça
requisitos a serem observados no planejamento das
contratações, resultando em Projetos Básicos/Termos de
Referência deficientes, planilhas orçamentárias imprecisas e/ou
incompletas, sem a comprovação de análise, conferência e
aprovação pela Prefeitura, resultando em impacto negativo nos
custos, cronograma, qualidade e na efetiva entrega de obras
públicas e entrega de serviços ineficientes.
No que diz respeito aos programas PNATE, PNAE e Assistência Farmacêutica, verificouse inexistência de normas específicas que estabeleçam requisitos padronizados mínimos
com vistas à elaboração de estudos preliminares para quantificação e qualificação das
aquisições/contratações realizadas no período considerado.
De uma forma geral, a situação detectada pode desencadear o comprometimento da
transparência dos processos licitatórios, da obtenção de propostas mais vantajosas, e,
por conseguinte o comprometimento do princípio da economicidade e da qualidade dos
serviços. A falta de planejamento ocasionou as seguintes situações:
•

•

Ausência de otimização de Rotas: rotas demasiadamente extensas ocasionando
atraso na chegada/partida do transporte, resultando em prejuízo para os alunos,
que chegam atrasados às escolas;
Ausência de exigências quanto às características dos veículos de acordo com a
rota a ser realizada, essencialmente quanto o número de estudantes que serão
transportados. Foi verificada superlotação de alunos em veículos, que não
possuíam a capacidade de acordo com a demanda real;
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•

•
•
•

•

Estimativa de preço realizada em desacordo com a legislação, levando a
sobrepreço nos Programas Sociais: R$ 122.952,01 no Programa de Assistência
Farmacêutica, R$ 87.321,48 no PNAE, e R$ 1.607.652,85 no PNATE;
Perda de medicamentos, devido a expiração do prazo de validade, no valor total
de R$ 28.799,14;
Aplicação de recursos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em
despesas inelegíveis no montante contratado de R$ 409.300,00;
Inexistência de Relação Municipal de Medicamentos – Remume, podendo levar
à falta de medicamentos essenciais, em razão de seleção inadequada, resultando
na piora da qualidade da saúde da população;
Programação das compras de medicamento e alimentos inadequadas, podendo
levar a indisponibilidade da demanda social;

Quantos às obras fiscalizadas, identificou-se que foram realizadas com projetos
imprecisos, com falta de estudos preliminares, de estudo geotécnico e de ensaio de
sondagem. Houve casos de orçamentos com subestimativa de quantidades de serviços,
desconsideração de serviços essenciais para a funcionalidade do empreendimento e
equívocos na codificação de itens de serviços que ocasionou a reapresentação da
planilha orçamentária à Caixa (Contrato de Repasse n. 0315177-97-2009). As situações
verificadas resultaram na necessidade de adequações e reprogramações do plano de
trabalho junto à CAIXA ou ao ministério concedente
Constatou-se a falta de análises, conferências e aprovações de projetos básicos das
obras avaliadas pela CGU antes de serem utilizados em processos licitatórios do
município. Ademais, os documentos existentes não são paginados e não possuem
numeração de processo, em que pese determinação nesse sentido prevista na Lei nº
8.666/93.
Esse conjunto de falhas contribuiu para que todas as 05 obras avaliadas tivessem um
alongamento do prazo de execução; 04 obras estivessem inacabadas/paralisadas; e 01
obra fosse entregue com necessidades de adequações imediatas e ainda sem uso pela
municipalidade.
Especificamente sobre o alongamento do prazo de execução e entrega das obras
avaliadas pela CGU, o município de Chapada dos Guimarães/MT possui quatro
convênios ou contratos de repasses celebrados entre os anos de 2009 e 2012 que se
encontram paralisados sem perspectiva de retomada imediata e efetiva entrega da obra
para a comunidade.
Cabe destacar que o projeto básico, elaborado anteriormente à licitação deve receber a
aprovação formal da autoridade competente (Art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993). Além disso, deve abranger toda a obra e possuir os requisitos
estabelecidos pela Lei das Licitações (Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993).
Como visto, de um modo geral, as causas para as falhas identificadas nos programas
sociais e nas obras públicas são comuns e estão relacionadas à falta de normatização

12

interna sobre o fluxo para elaboração, supervisão e aprovação dos projetos, bem como,
sobre a exigência dos elementos que devem compô-lo.
A ausência de mapeamento formal dos processos para elaboração de instruções
técnicas, bem como a ausência de manuais contendo procedimentos, checklist e rotinas
para mitigar os riscos no âmbito dessas contratações também foram citados nos
relatórios anexos.
Esse conjunto de falhas sujeita o ente municipal ao risco de realizar estimativas
inadequadas de serviços e preços, com consequente sobrepreço, superfaturamento,
jogo de planilha, ou até mesmo fracasso da licitação, no caso de os preços não estarem
compatíveis com o mercado. Além disso, podem causar atrasos na licitação e
contratação do objeto pactuado e comprometer a qualidade ou, em último caso, a
efetiva entrega dos produtos ou serviços à comunidade local.

4. Ausência de normas, controles e rotinas que mitiguem o risco
de ocorrência de inadequação dos procedimentos de aquisição
ou contratação. Editais de licitações com cláusulas que
restringem a participação de licitantes. Habilitação indevida de
empresa em uma licitação pública e indicativos de montagem de
dois processos licitatórios fictícios em decorrência de
precariedade dos controles internos da atividade de licitações do
município.
No que tange aos controles e rotinas instituídos que visem assegurar que os
procedimentos licitatórios ocorram em conformidade com a legislação e sem restrições
a competitividade, verificou-se que o município não possui controles ou rotinas
formalmente instituídos e aplicados que mitiguem o risco de que os procedimentos
licitatórios sejam restritivos e de que as contratações sejam limitadas e potencialmente
desvantajosas para a administração pública.
Quanto aos programas avaliados, em grande parte dos procedimentos licitatórios,
foram identificados editais com cláusulas restritivas, contratação mediante dispensa
emergencial sem comprovação dos requisitos de urgência e a utilização reiterada de
pregão presencial, sem a devida justificativa para a não utilização do pregão eletrônico.
Sobre esta última constatação, há que se ressaltar a obrigatoriedade de utilização do
pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços com recursos oriundos de
programas federais. A exceção se aplica aos casos de comprovada inviabilidade, que
deverão ser justificados no processo de escolha da modalidade de licitação, fato que
não foi observado nos processos licitatórios realizados para aquisição de serviços em
Chapada dos Guimarães/MT. Ademais, a utilização do Pregão Eletrônico pode
proporcionar maior competitividade ao município, conforme estudo realizado pela CGURegional/MT (Nota Técnica nº 201900852). Em última análise, é de se concluir que ao
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utilizar somente o pregão presencial, o município reduziu a plena competitividade e se
expôs ao risco da não adoção da proposta mais vantajosa para a administração pública.
A presença de cláusulas restritivas nos Editais (o detalhamento dessas cláusulas está
disponível nos Relatórios anexados) podem ter como consequência o prejuízo potencial
ao erário decorrente de inabilitação errônea de empresas licitantes, a restrição indevida
de competição, culminando no risco de que a melhor proposta em termos financeiros
tenha sido alijada da disputa.
A principal causa da presença de exigências indevidas constatadas nos editais dos
pregões analisados é a falta de adoção de modelos padronizados de editais de licitação,
manuais e rotinas preventivas, que poderiam ser utilizados pela equipe de planejamento
de contratação da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.
Ainda sobre o tema, é importante registrar que como consequência à limitação imposta
pelas cláusulas restritivas nos Editais, resultou a insuficiência de empresas interessadas
em lançar propostas de preços para alguns itens/lotes, que foram desertos e fracassados
nos Pregões Presenciais do Transporte Escolar. Nessa situação o gestor optou por
realizar contratações diretas por meio de dispensas a licitação, incorrendo novamente
em falta de competitividade nas aquisições de serviços do transporte escolar,
comprometimento da transparência dos processos licitatórios, risco da não obtenção de
propostas mais vantajosas para a administração pública.
Quanto à situação de contratação mediante dispensa emergencial, além desta última
situação, foi verificada, no âmbito do Programa de Assistência Farmacêutica, a
contratação com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 a falta de justificativas que a
respaldasse, não restando comprovada nos autos, a situação que autorizasse a
contratação emergencial. A principal causa da realização da contratação emergencial é
a falta de um plano anual de aquisição do município, definindo o planejamento das
aquisições para o horizonte temporal específico. Ademais a contratação em comento foi
realizada de forma antieconômica, tendo em vista o sobrepreço apurado de R$
122.952,01.
Situação semelhante a essa foi verificada em algumas contratações diretas de serviço
de transporte escolar no âmbito do PNATE, detalhadas no Relatório anexo específico.
Relativamente as obras, foram avaliadas cinco licitações de obras públicas com o
objetivo de avaliar os controles internos existentes para que a licitação se desenvolvesse
sem restrições a competição, direcionamento ou favorecimento e sem a ocorrência de
fraudes e conluios.
Impende ressaltar que quatro processos licitatórios não foram disponibilizados para
análise pela CGU sob a alegação de que foram extraviados em gestões anteriores.
Nesses casos, as análises foram baseadas em cópias dos documentos encaminhados
pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães para a Caixa e ainda documentos esparsos
obtidos junto a outros concedentes.
Em quatro editais, identificou-se a presença de exigências excessivas ou sem
justificativas adequadas que por estarem em desacordo com a Lei n. 8.666/93 e com a
jurisprudência do Tribunal de Contas da União possuem o potencial de restringir a
participação de licitantes com violação ao princípio constitucional da isonomia.
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Oito cláusulas restritivas foram identificadas e detalhadas em achados específicos dos
relatórios consolidados constantes do Anexo II deste relatório.
Sobre esse aspecto, vale o registro que o edital da Tomada de Preços nº 02/2017, mais
recente, possui um número menor de cláusulas restritivas do que o de licitações
realizadas em anos mais longínquos (2010, 2011 e 2013), o que evidência uma evolução
na elaboração dos editais do município. Nas entrevistas realizadas houve o registro do
uso de modelos de editais de referências de outros entes, o que, a priori, se revelou uma
boa prática, ainda que não tenha sido devidamente regulamentada e seu uso ainda não
esteja sistematizado pelo munícipio.
Outra impropriedade detectada que também tem o potencial de restringir a
participação de licitantes foi o desrespeito recorrente do prazo mínimo para publicação
do resumo do edital de abertura na imprensa oficial. Houve ainda o registro de licitações
em que os resultados dos certames não foram publicados em todos os meios de
divulgação exigidos pela legislação.
Constatou-se que na Tomada de Preços nº 02/2017, embora não tenha sido identificada
fraude, houve a habilitação e posterior contratação de empresa sem capacidade técnica
operacional comprovada, em descumprimento as próprias regras previstas no edital.
Os casos mais graves identificados pela CGU se tratam de irregularidades ocorridas na
Tomada de Preços nº 17/2010 e na Tomada de Preços nº 08/2011. Nessas duas licitações
os editais contiveram um conjunto incomum de cláusulas restritivas (oito), pareceres
jurídicos vagos e genéricos sem fundamentação adequada, sequência atípica de atos e
procedimentos, falhas na publicidade do certame e um conjunto de condutas e
documentos que evidenciam que os atos da comissão de licitação e demais agentes
indicam a montagem de processo licitatório fictício, com consequente fraude a licitação.
Vale o registro de que nenhuma das falhas constatadas pela CGU foram identificadas
pela assessoria jurídica do município, seja na análise prévia das minutas dos editais, seja
na manifestação que antecede a adjudicação do objeto e homologação do certame
licitatório. Especificamente sobre isso, houve o registro de duas licitações em que os
pareceres jurídicos contiveram apenas um parágrafo se manifestando favoravelmente
ao conteúdo do edital ou favoravelmente à homologação da licitação, o que denota que
foram emitidos de forma genérica e vaga, sem a exposição das razões de fato e de direito
que embasaram a opinião proferida.
Houve ainda o registro de atuação simultânea de agente na condição de membro e
Superintendente de Licitação em processo licitatório o que revela que não houve
separação entre as funções e atividades (supervisão e execução) consideradas
incompatíveis no âmbito da licitação.
Contribuem para a ocorrência de tais falhas o fato de ente não possuir um Manual de
Contratações definindo, por exemplo, modelos de instrumentos, procedimentos e
atribuições dos agentes envolvidos, o que contribui para a ocorrência de falhas e
dificuldades de responsabilização dos envolvidos com a consequente homologação de
uma licitação irregular e com vícios nos contratos celebrados.
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Nos processos e documentos de licitação analisados não restou comprovado o uso pela
comissão de licitação e demais agentes de listas de verificação de controles de prazo ou
outro tipo de controle com foco nos elementos que possam comprometer o caráter
competitivo da licitação, resultar em habilitações indevidas ou prevenir a ocorrência de
fraudes.
As comissões permanentes de licitação do município não evidenciam nos processos e
documentos licitatórios analisados a conferência e suficiência dos documentos de
habilitação apresentados pelas participantes da licitação. Além disso, não foram
encontradas comprovações de pesquisas realizadas pelas comissões sobre eventual
situação de impedimento legal das empresas participantes no Cadastro de Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM).
Como consequência, há prejuízo na seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, na forma pretendida pelo artigo 3º da Lei n. 8.666/93. E a presença de
riscos associados a questionamentos judiciais, seleção de empresas sem capacidade
fiscal, jurídica, financeira ou técnica para adimplemento do objeto licitado, e,
naturalmente, os riscos inerentes a responsabilização dos que deram causa a prática e
ratificação de atos manifestamente ilegais.
Como forma de evitar a repetição das irregularidades encontradas, alguns normativos
do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) contribuem para o processo
de implementação e aperfeiçoamento de controles, cita-se a Resolução Normativa nº
28/2017, de 12.12.2017, que aprovou a Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável aos
processos de Contratações Públicas dos entes fiscalizados pelo TCE-MT, definindo a
responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos controles internos,
bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação visando
garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos desta atividade.
Essa Matriz elenca como risco a contratação conduzida sem estabelecimento de manual
de rotinas e procedimentos, apontando como respectivo controle para mitigação, a
elaboração de manual contemplando os pontos aqui abordados entre outros.
E ainda, cita-se a Resolução Normativa n. 19/2018, de 06.11.2018, que aprovou os
componentes de controles internos em nível de entidade dos entes.

5. Fragilidades de controles internos administrativos relativos ao
acompanhamento e a fiscalização. Ausência de providências
para a retomada, entrega e regularização de obras paralisadas.
Descumprimento do prazo legal para prestação de contas.
A CGU avaliou se os controles internos da atividade de acompanhamento e fiscalização
dos programas e das obras públicas do município são adequados para que a obra seja
realizada de forma a evitar a ocorrência de pagamentos por serviços não realizados,
executados em desacordo ao projeto ou em descumprimento do cronograma.
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Para os programas fiscalizados foram detectadas as seguintes situações:
•

•

•

Falta de comprovação da efetiva da fiscalização na prestação do serviço de
Transporte Escolar. Foram detectadas várias irregularidades nos veículos
utilizados e na prestação do serviço, com destaque para a ocorrência de
transporte inadequado de alunos (superlotação) e logística inadequada
ocasionando atrasos na chegada dos alunos às escolas.
Ausência de fiscalização efetiva no PNAE, que culminou nas seguintes
ocorrências identificadas: falta de condições adequadas do local de
armazenamento e preparo das refeições nas escolas, deficiência no
recebimento dos gêneros alimentícios, planejamento inadequado dos
cardápios utilizados na alimentação escolar, inexistência de ações de educação
alimentar e nutricional.
Ausência de fiscalização na aplicação dos recursos da Assistência Farmacêutica,
o que tornou possível o pagamento por despesas inelegíveis no montante
contratado de R$ 409.300,00, perda e descarte incorreto de medicamentos,
condições inadequadas de estocagem e armazenamento dos medicamentos da
assistência farmacêutica básica.

Das cinco obras avaliadas com investimento total aproximado de R$ 6,1 milhões,
quatro, correspondente a cerca de R$ 4,7 milhões, não foram concluídas, se encontram
paralisadas e em estado de abandono e uma, no valor de R$ 1,4 milhão, foi concluída,
mas teve que passar por adequações imediatamente após a entrega provisória ocorrida
em 2016 e até essa data ainda não foi entregue para uso pela comunidade.
Como consequência, a paralisação das obras e a não adoção de medidas para a
retomada e regularização, os Contratos de Repasse nº 315.177-97/2009 e nº 332.38343/2010 tiveram suas vigências expiradas sem que houvesse a apresentação de
prestação de contas no prazo legal e sem atendimento das notificações emitidas pela
Caixa, se configurando em indicativo de futura instauração da competente tomada de
contas especial com risco de perda parcial ou total dos valores pactuados (R$ 3,07
milhões).
As falhas identificadas na execução das obras e não identificadas primariamente pelo
município, decorrem de deficiências da atuação da fiscalização das obras de
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.
Sobre isso, vale o registro de que a atuação da fiscalização não possui frequência
definida, não há plano de fiscalização e as verificações dos serviços executados são
realizadas na ocasião das medições para fins de pagamento.
O Engenheiro designado fiscal de contrato possui capacitação técnica de acordo com a
complexidade do objeto contratado, porém há limitações no tempo disponível para
atuar, já que desempenha função concomitante na apreciação de outros projetos não
relativos a obras públicas.
As informações colhidas apontam que não foram instituídos procedimentos e
instrumentos para atuação da fiscalização, tais como manual de fiscalização, além de,
modelos de planos de fiscalização, relatórios de acompanhamento e listas de
verificação.
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No que se refere a atuação do município frente as obras paralisadas, constatou-se em
geral um quadro de falta de providências administrativas tempestivas e efetivas, de
reponsabilidade dos gestores municipais, ao longo do período de vigência dos
instrumentos pactuados que visassem a efetiva regularização, retomada e conclusão
das obras e a consequente regularização das diversas situações junto a
concedente/Caixa.
A principal consequência desse quadro geral foi a não entrega das obras para a
comunidade municipal. Além disso, houve caso de disponibilização para a população de
obra inacabada com baixa qualidade, propícia a riscos de acidente com aumento da
estimativa dos custos iniciais.
A Prefeitura ainda está sujeita a responder tomada de contas especial, com possibilidade
da devolução de recursos ao ministério concedente, inclusão no cadastro de
inadimplentes do Siafi, ficando impedida de receber novos recursos federais.

6. Fragilidades de controles internos administrativos para
assegurar o recebimento de obras em consonância aos termos
contratuais e de acordo com as especificações definidas no
projeto básico.
Constatou-se que a Prefeitura não dispõe de normas e procedimentos internos
relacionados ao recebimento de obra, também não são utilizadas listas de verificação
para os aceites provisório e definitivo de obra.
Não há a separação entre as funções dos agentes responsáveis pelos recebimentos
provisório e definitivo das obras, ocorrendo situações em que o fiscal da obra também
é o responsável pelo recebimento definitivo.
Verificou-se que a obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estava
concluída. Entretanto três anos após a emissão do Atestado de Conclusão de Obra,
emitido em 01.07.2016 (Aceite provisório), verificou-se que a prefeitura não expediu o
aceite definitivo da obra. Nesse caso, o fiscal da obra chegou a emitir Relatório Checklist
para Recebimento [definitivo] de Obra, em 06.07.2016, onde foram relacionados os
serviços que faltavam executar e os serviços a serem reparados. Mas, em detrimento da
regular notificação à empresa contratada, a Prefeitura optou por contratar nova
empresa para execução de parte dos serviços relacionados no checklist. E, ainda assim,
até esta data a prefeitura não expediu o aceite definitivo dessa obra.
Portanto, a omissão da administração relativamente ao prazo de 90 dias para emissão
do aceite definitivo previsto no art. 73, § 3º, da Lei 8.666/93 constituiu conduta
imprópria, com riscos de expiração de contratos, desmobilizações e gastos na resolução
de problemas identificados após o aceite provisório das obras.
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É oportuno registrar que a etapa do recebimento da obra permite a administração
pública se certificar do cumprimento adequado do objeto avençado e, sendo o caso,
exigir correções, na forma do artigo 69 da Lei n. 8666/93.
O estabelecimento formal de procedimentos internos relacionados ao recebimento da
obra, disciplinando os agentes responsáveis, prazos e formas de verificação da
adequação do objeto ao contratado (termo circunstanciado), contribuiria para o
aperfeiçoamento das rotinas de controle existentes.
Como consequência o ente municipal está exposto ao risco de inexecução total ou
parcial do objeto e incompatibilidade entre o que foi realizado e as especificações
ajustadas no contrato, com consequente superfaturamento quantitativo ou qualitativo,
pagamento por serviços não prestados, não correção de patologias, necessidade de
gastos com reparos que poderiam ser efetuados pela contratada, etc.
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CONCLUSÃO
A partir da execução desta fiscalização foi possível concluir que os controles internos
administrativos do município, avaliados pela CGU, se mostraram frágeis e em alguns
casos inexistentes o que contribuiu para a ocorrência de falhas nas aquisições e
contratações, na prestação dos serviços e na realização de obras públicas que tiveram
repasses de recursos do governo federal.
Projetos incompletos, planilhas orçamentárias inadequadas, irregularidades nas
licitações, na execução e acompanhamento e entrega de bens, serviços e obras
corroboram a inadequação dos controles internos e explicitam a falta de capacidade de
governança da Prefeitura em seus projetos de infraestrutura e demais entregas sociais
à população.
Em todos os programas e obras analisados identificou-se a ausência de normatização
pelo município das rotinas, procedimentos, responsabilidades, alçadas decisórias e
supervisão com vistas a um ciclo de gestão adequado.
O principal efeito desse cenário se traduz na execução de programas em desacordo com
os normativos, com ocorrência de sobrepreço de cerca de R$ 1,8 mi, fiscalização
inadequada, obras paralisadas estimadas em R$ 4,7 milhões, nos riscos de perda dos
investimentos realizados e na possibilidade de reincidência das falhas constatadas pela
CGU.
Nesse sentido, a auditoria realizada pela CGU abordou causas, efeitos e expôs os riscos
a que está sujeita a Prefeitura no caso da falta de adoção de controles administrativos
adequados, o que se traduziria na execução de serviços inadequados e ineficientes em
novas obras inconclusas, desperdícios de recursos públicos e prejuízo social para a
comunidade municipal.
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ANEXOS
I – Manifestação da unidade responsável pela execução dos
recursos transferidos e análise da equipe de auditoria
A Controladoria Geral da União antecipou para a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães os Relatórios Preliminares de Fiscalização a partir do Programa de
Fiscalização de Entes Federativos relativos ao Programa de Assistência Farmacêutica
(16.08.2019), Programa Nacional de Alimentação Escolar (16.08.2019), Relatório
Preliminar relativo às cinco obras fiscalizadas no município (30.08.2019) e Programa
Nacional de Transporte Escolar (03.09.2019).
A CGU informou ao município formalmente que os relatórios encaminhados
antecipavam, para eventuais considerações, os resultados da fiscalização realizada pela
CGU. O prazo concedido pela CGU para a apresentação de justificativas ou
esclarecimentos pela prefeitura foi de dez dias corridos.
Ao fim dos prazos concedidos, a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT só
havia se manifestado acerca do Programa de Assistência Farmacêutica e do Programa
Nacional de Alimentação Escolar.
Desse modo, houve a realização de reunião na data de 23.09.2019 que contou com a
presença da coordenação da equipe de fiscalização da CGU, da Prefeita Municipal de
Chapada dos Guimarães, do Controlador Interno do Município, além de um agente
público municipal do setor de convênios.
Nessa oportunidade, a coordenação da equipe cientificou a Prefeita acerca da ausência
de manifestação para alguns assuntos, com destaque para os achados relativos às obras
públicas, e da importância e relevância da apreciação dos relatórios preliminares pela
Prefeitura, a qual poderia tecer as considerações que entendesse pertinentes. Ao fim,
a CGU concedeu até a data de 27.09.2019 para apresentação de eventuais
considerações adicionais.
Após o fim desse prazo, em 30/09/2019, a Prefeitura Municipal apresentou
manifestação acerca do Relatório Preliminar relativo às cinco obras fiscalizadas,
permanecendo pendente até a data de encerramento deste relatório manifestação
acerca do Programa Nacional de Transporte Escolar.
A análise da CGU das manifestações específicas apresentadas pela Prefeitura Municipal
de Chapada dos Guimarães/MT relativas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
e ao Programa de Assistência Farmacêutica constou dos Relatórios específicos desses
programas constantes do Anexo II, deste Relatório de Consolidação dos Resultados.
A seguir, apresenta-se a manifestação da Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães/MT relativa a alguns tópicos gerais e às obras públicas fiscalizadas e,
posteriormente, a análise da CGU sobre a manifestação apresentada pela Prefeitura.
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Ofício nº. 701/2019, de 27.09.2019, da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
– Assunto: Considerações sobre os achados relativos às obras públicas fiscalizadas:
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Em anexo a esse ofício a Prefeitura Municipal encaminhou os seguintes documentos:
- Ofício nº 1358/2019 que encaminha a Mensagem nº. 019/2019 que cria vagas no
âmbito da administração pública municipal (Função: Gerente de Convênios);
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- Ofício nº. 527/2019/GAB/SMP, de 26.09.2019 o qual trata de procedimentos de
reprogramação do objeto do Contrato de Repasse nº 310.163-27/2009 (Centro
Cultural);
- Fluxograma – licitações Chapada; e
- Decreto nº. 004/2018 – Instrução Processual e pesquisa de preços.

I.I – Análise da Equipe de Auditoria
Sobre a manifestação anterior apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães/MT, observa-se que, de um modo geral, não houve contestação dos achados
relacionados às obras públicas fiscalizadas.
A Prefeitura reconheceu em vários momentos a necessidade de implantar e aperfeiçoar
controles internos administrativos pontuando casos específicos que foram implantados
ou que estão em estudos, além de apresentar algumas medidas administrativas visando
a retomada da obra objeto do Contrato de Repasse nº. 310.163-27/2019.
A Prefeitura pontuou que rotinas e normatizações relacionadas aos projetos
desenvolvidos estão sendo elaboradas pela Secretaria Municipal de Planejamento, sem
especificar prazos para a finalização desse processo. Pontuou ainda que cursos foram
realizados e rotinas foram padronizadas, também sem apresentar detalhamento ou
documentação de suporte.
Entre as causas relacionadas a interrupção das obras fiscalizadas pela CGU estão as
relacionadas a ausência de estudos técnicos preliminares, projetos deficientes ou
orçamentos inadequados.
Desse modo, os estudos informados pela prefeitura devem ser priorizados e realizados
consoante referenciais técnicos já existentes sobre o assunto, a exemplo dos emitidos
pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas da União,
citados em vários momentos no corpo deste relatório.
Entre os vários aspectos, vale destacar nesse momento a fase de formalização da
demanda e de realização de estudos técnicos preliminares que se mostraram bastante
frágeis no município de Chapada dos Guimarães/MT.
A adequada formalização da demanda de obras públicas com a apresentação de
justificativa técnica da contratação e da viabilidade da solução a ser contratada,
possivelmente, teria evitado o aporte de recursos públicos em duas obras do município.
Isso porque, durante os exames, foi possível evidenciar que em pelo menos duas obras
(centro cultural e unidade de pronto atendimento) a Prefeitura relatou que o executado
pode não estar em consonância com a necessidade do município, além de preocupação,
no caso da UPA, com a capacidade financeira do município de financiar o regular
funcionamento dessa unidade de saúde com estrutura para atender uma população
bem maior que o número de residentes no município.
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Atualmente, a equipe técnica do município de Chapada dos Guimarães relatou que a
Unidade de Pronto Atendimento executada (ainda sem uso pela comunidade) vai ser
readequada, pois a sua estrutura está além da necessidade e da capacidade de
financiamento de sua operação suportada pelo município. A Prefeitura relatou
verbalmente que estão em andamento tratativas com o Ministério da Saúde e Secretária
de Estado de Saúde visando adequação operacional da UPA. Isso se traduz em exemplo
de obra executada sem o adequado estudo de sua necessidade e da consequência
imediata desse fato: falta de uso do equipamento público pela comunidade,
necessidade de gastos com readequações e incertezas quanto a capacidade financeira
do município para financiar o seu funcionamento.
Sobre os achados relacionados às licitações, o município se manteve silente. Trata-se de
área crítica do município, objeto de inúmeros achados nas obras e programas
fiscalizados pela CGU.
O município se manteve silente, mas enviou em anexo a sua manifestação dois
documentos: “fluxograma licitações Chapada” e “Decreto 004/2018 – instrução
processual e pesquisa de preços”.
Sobre o fluxograma apresentado pelo município, evidenciou-se que este pode ser objeto
de melhoramentos.
Por exemplo, no fluxo consta que a formalização da demanda de aquisição ou
contratação já deve vir acompanhada com Termo de Referência e orçamentos pela
secretaria demandante.
No entanto, é recomendável que a formalização da demanda seja padronizada com
documentos com campos obrigatórios específicos e que antes da elaboração de um
termo de referência ou do projeto básico de uma obra ocorra a elaboração de estudo
técnico preliminar, oportunidade em que devem ser apresentadas e selecionadas as
soluções para o atendimento da demanda, estudos de viabilidade técnica e econômica,
parcelamento ou não do objeto, parâmetros iniciais de preços e quantidades.
Após essa etapa, sugere-se que ocorra a apreciação pelos gestores e aprovação da
continuidade do processo pelo ordenador de despesas.
Dessa forma, racionaliza-se o uso de recursos, tendo em vista que a elaboração do termo
de referência e projeto básico se dará apenas após estudos preliminares e respectivas
aprovações dos gestores do município.
Sobre o fluxograma dos processos de contratações e aquisições do município, cita-se
trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União que resultou no documento
Riscos e Controles nas Aquisições o qual pode ser acessado no site do órgão de controle
externo.
Sobre os termos de referência recomenda-se como boa prática a adoção de termos de
referências padrão, conforme a necessidade de contratação/aquisição.
No fluxo apresentado pelo município consta que a elaboração do edital é de
responsabilidade do pregoeiro ou do presidente da comissão permanente de licitações.
No entanto, é interessante que os editais sejam elaborados pelo Superintendente de
Licitações, tendo em vista que consoante o princípio de segregação de funções não é
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interessante que o responsável pelo processamento e julgamento do certame seja a
mesma pessoa responsável pela elaboração das regras da licitação.
Além disso, trata-se de boa prática observada em outros entes públicos a adoção
sistematizada e regulamentada de modelos de editais padronizados. Os modelos de
minutas de editais e anexos confeccionados pela Advocacia-Geral da União podem ser
utilizados como referenciais e subsídios iniciais nas licitações realizadas pela Prefeitura
Municipal.
No
portal
de
compras
do
governo
federal
(https://www.comprasgovernamentais.gov.br/fluxos_inep/index.html#diagram/79598
f97-4310-4447-b276-f74ae017bb2d) foram disponibilizados fluxos de processos de
planejamento de contratações que podem servir de insumos para a melhoria do fluxo
apresentado pela Prefeitura a esta CGU, a fim de evitar a recorrência das falhas e
irregularidades identificadas nos cursos dos exames.
A Prefeitura encaminhou anexa a sua manifestação o Decreto Municipal nº. 004/2018,
o qual dispõe sobre a instrução processual e pesquisa de preços de referência dos
procedimentos licitatórios do Município de Chapada dos Guimarães/MT.
Sobre isso, primeiramente, convém mencionar que nos processos analisados pela CGU,
realizados, após o início da vigência do Decreto nº. 004/2018, restou evidenciado que a
sua aplicação ainda não foi consolidada no município.
Ademais, quando a equipe técnica do município, secretários e controlador interno
foram formalmente indagados pela CGU acerca da existência de normas internas
relativas as contratações e aquisições municipais a resposta obtida foi sempre negativa,
o que reforça a evidência da falta de efetiva aplicação dos dispositivos constantes desse
decreto no âmbito municipal.
O Decreto faz referência há existência de 11 “Checklist” para serem utilizados nos
processos de contratação, aquisição, gestão de contratos e aditivos do município. Mas,
ao longo dos exames procedidos pela CGU, não se evidenciou nenhum caso de efetivo
uso dessa ferramenta, o que corrobora o fato de que as aquisições e contratações do
município não estão aderentes as normas do citado decreto.
O decreto estabelece um rol de documentos mínimos que devem compor cada processo
de contratação ou aquisição a serem protocolados pelas unidades demandantes na
Superintendência de Licitações da Prefeitura. Nesse ponto, o Decreto prevê que haverá
conferência desse rol de documentos pela Superintendência de Licitações do município,
o que não foi observado nos processos analisados pela CGU e instaurados após a
vigência do decreto.
Além disso, a leitura combinada do fluxograma de licitações da prefeitura e do Decreto
nº. 004/2018 evidencia necessidade de aperfeiçoamentos e melhorias que podem
tornar os controles internos da prefeitura mais efetivos no tocante ao alcance dos
objetivos pretendidos com as contratações e aquisições.
Um exemplo pode ser extraído do disposto no art. 5º, I, “d” que prevê a possibilidade
de o município aderir a ata de registro de preços para serviços de obras, elencando os
documentos adicionais que devem conter nos processos dessa natureza. Sobre isso, a
Súmula nº. 257 do TCU estabelece que obra não pode ser objeto de registro de preços.
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Nas aquisições de medicamentos ocorridas após a vigência do Decreto nº. 004/2018,
tem se o exemplo da Dispensa de Licitação nº. 16/2018, de 27.09.2018, em que a CGU
apontou ocorrência de sobrepreço. Nesse processo o estabelecimento do valor
referencial da licitação foi formado apenas com a apresentação de cotações de preços
fornecidos por empresas, enquanto está previsto no citado Decreto o conceito de cesta
de preços praticados pela administração pública, disciplinada pela Resolução nº.
20/2016, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Em suma, vê-se que o Decreto nº. 004/2018 não teve seu uso consolidado no município
e ainda carece de adequações e melhorias.
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ANEXOS
II – Relatórios consolidados relacionados às avaliações realizadas
no âmbito do ciclo V06 do FEF dos recursos transferidos ao
município de Chapada dos Guimarães relativos às obras públicas
fiscalizadas pela CGU:
II.1 Saúde;

Relatório de Avaliação nº 201900794 – Ministério da

II.2 Relatório de Avaliação nº 201900797 – Ministério do
Turismo;
II.3 Relatório de Avaliação nº 201900799 – Ministério do
Turismo;
II.4 Relatório de Avaliação nº 201900891 – Ministério da
Educação;
II.5 Relatório de Avaliação nº 201902377 – Ministério das
Cidades;
II.6 Relatório de Avaliação nº 201900882 – Ministério da
Educação;
II.7 Relatório de Avaliação nº 201900754 – Ministério da
Educação;
II.8 Saúde.

Relatório de Avaliação nº 201900879 – Ministério da

31

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Exercício 2018

06 de agosto de 2019

32

Controladoria-Geral da União - CGU
Secretaria Federal de Controle Interno
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: MINISTERIO DA SAÚDE
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES
Município/UF: Chapada dos Guimarães/MT
Ordem de Serviço: 201900794
33

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?
Avaliação dos controles do
convenente no planejamento,
na contratação e na execução
da obra da Unidade de Pronto
Atendimento, decorrente de
repasse do Fundo Nacional de
Saúde, Portaria de Habilitação
nº 1.344, de 29.06.2012,
verificando a adequação da
aplicação dos recursos aos
normativos vigentes.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos - FEF 6º Ciclo, que tem por
objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
1. A prefeitura não possui normatização sobre
rotinas e fluxos para elaboração, supervisão e
aprovação do Projeto Básico utilizado nas
licitações para contratação de empresa para
execução de obras;
2. A prefeitura não possui normas internas
com vistas a garantir que as licitações se
desenvolvam sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes;
3. A prefeitura não possui norma interna com
definição de procedimentos de fiscalização,
acompanhamento e validação de medições
dos serviços da obra, a exemplo de manual de
fiscalização, modelos de planos de fiscalização,
relatórios de acompanhamento, e listas de
verificações;
4. A prefeitura não possui procedimentos
internos relacionados ao recebimento da obra,
disciplinando os agentes responsáveis, prazos,
critérios e as formas de verificação do objeto.
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INTRODUÇÃO
A presente fiscalização foi originada no contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos - FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação dos
recursos federais descentralizados ao município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar controles do convenente no
planejamento, na contratação e na execução de obras públicas, verificando a adequação
da aplicação dos recursos aos normativos vigentes, com o intuito de aprimorar e
complementar os instrumentos de controle já existentes no ente fiscalizado.
Foram mapeadas as atividades relevantes e identificados os riscos inerentes e
respectivos controles internos necessários para gerenciá-los, resultando na elaboração
de um Matriz de Riscos e Controles.
Após o conhecimento dos objetivos-chave da atividade e seus riscos, avaliados quanto
a probabilidade de ocorrência e impacto, realizou-se a priorização dos riscos associados
a realização de obras públicas financiadas por meio de convênio ou outro instrumento
de transferência de recursos da União. Nessa etapa construiu-se um Mapa de Riscos,
apontando os riscos considerados mais críticos para a gestão contratações públicas no
âmbito da Administração Pública, com o propósito de realizar a Auditoria Baseada em
Riscos.
Assim foi elaborada a Matriz de Planejamento dos trabalhos com a formulação de
questões de auditoria, que nortearam a aplicação dos testes de controle e dos
procedimentos substantivos, adiante indicadas:
 Questão 1: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar a
adequabilidade do dimensionamento de quantitativos para os itens de
materiais e serviços da obra, e da compatibilidade dos preços às tabelas
referenciais?
 Questão 2: Foram instituídos controles internos visando garantir que a licitação
se desenvolva sem restrições à competição, direcionamento ou favorecimento
à licitantes, observando o princípio constitucional da isonomia?
 Questão 3: Foram instituídos controles internos para evitar fraudes e/ou
conluios dos participantes da licitação?

37

 Questão 4: Os controles internos são adequados para que o acompanhamento
e a fiscalização da obra sejam realizados de forma a evitar a ocorrência de
pagamentos por serviços não realizados, executados em desacordo ao projeto
e de descumprimento do cronograma?
 Questão 5: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar o
recebimento da obra em consonância aos termos contratuais e de acordo com
as especificações definidas no projeto básico?
Ressalta-se que neste Relatório foram abordadas as questões de auditoria 1, 2, 4 e 5,
sendo que as demais compuseram a avaliação realizada no âmbito do Relatório de
Consolidação dos resultados para o Ente Federativo.
Ainda na fase de planejamento foram analisados normativos vigentes, documentos
técnicos que regulam a gestão e operacionalização da ação, manuais técnicos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) e orientações do TCE/MT para os municípios de Mato Grosso.
Para avaliação dos controles internos administrativos aplicou-se como instrumento o
Questionário de Avaliação de Controles Internos respondido pela Prefeitura, bem como,
entrevistas para confirmação das respostas informadas.
Foram requisitados informações e documentos acerca da licitação, da execução e do
acompanhamento das obras.
Durante os trabalhos de campo, realizado no período de 03.06.2019 a 19.06.2019, a
equipe visitou a Prefeitura Municipal e inspecionou as obras.
Parte dos documentos obrigatórios para a comprovação das despesas realizadas pela
prefeitura foram obtidos do sistema informatizado de acompanhamento de obras do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Geo-Obras, devido ao extravio pela
prefeitura do processo administrativo da Tomada de Preços nº 01/2013, realizado para
a contratação da empresa executora da obra.
Outras informações e documentos solicitados foram obtidos junto a Prefeitura
Municipal, embora tenha sido constatado atraso na disponibilização.
VISÃO GERAL DO OBJETO
Trata-se da Tomada de Preços nº 01/2013, tipo menor preço global, regime de execução
por preço global, com fundamento na Lei nº 8.666/93, realizada pela prefeitura de
Chapada dos Guimarães no dia 28.05.2013, tendo por finalidade a seleção e contratação
de empresa para execução de obras de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no
município.
As despesas decorrentes dos serviços contratados foram pagas com recursos oriundo
do Fundo Nacional de Saúde, conforme Portaria de Habilitação nº 1.344, de 29.06.2012
(Proposta nº 11730.8990001/12-001), no valor de R$ 1,4 milhões, cujo valor estimado
na planilha orçamentária da administração municipal foi de R$ 1.450.832,90.
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A empresa selecionada para realizar a obra foi a Martins Engenharia e Construções Ltda
(CNPJ: 03.230.784/0001-32), com proposta no valor de R$ 1.351.263,57, e Contrato nº
052/2013. O desconto oferecido pela Martins sobre o orçamento estimativo da
Prefeitura foi de 6,86%.
A obra da UPA foi concluída e recebida provisoriamente em 01.07.2016, entretanto
ainda não está em uso, sendo que após a conclusão já foram realizados pela prefeitura
serviços de reparos para correção de defeitos construtivos referentes à infiltrações de
água nas paredes e no telhado, bem como adequações para a instalação de
equipamentos hospitalares e pintura geral da edificação.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 2 – Gestor Local
1. Licitação da obra de Unidade de Pronto Atendimento com
projeto impreciso e incompleto, resultando em aumento do
valor estimado e atraso de 810 dias do cronograma físico da
obra, decorrente da falta de exames e aprovações do projeto
básico por autoridades competentes.

O projeto básico da Prefeitura foi elaborado pela Associação Matogrossense dos
Municípios (AMM), assinado por engenheiros das diversas especialidades da construção
civil. Inicialmente o projeto se mostrou adequado quanto aos aspectos gerais de
especificações e de quantidades de serviço orçado para subsidiar a contratação de
empresa. Entretanto, no decorrer da execução houve a necessidade de readequações
para a inclusão de diversos materiais e serviços indispensáveis ao funcionamento da
UPA, que resultaram em aditivos contratuais com consequente aumento de valor e de
prazo de execução.
Os serviços de fornecimento e instalação de reservatório de água tipo taça, fossa
séptica, filtro e sumidouro, que foram objeto de termo aditivo, constam do orçamento
da prefeitura, mas sem atribuição de valores. Da mesma forma, estes serviços constam
da proposta da empresa vencedora da licitação, mas também sem atribuição de valor.
Assim, estes serviços foram desconsiderados no orçamento da administração e na
proposta da contratada.
Ressalta-se que na planilha de composição de custos unitários houve a cotação destes
serviços pela administração, sendo o reservatório de água de 15 mil litros cotado e
orçado por R$ 8.707,27, a fossa séptica por R$ 2.134,19, o filtro biológico por R$
2.867,04 e o sumidouro por R$ 2.045,02. Normalmente para estes serviços não existe
código SINAPI específico que atenda às medidas e especificações, o que justifica o uso
de preços de fornecedores.
Percebe-se em relação a estes serviços que não houve falha de projeto, pois os serviços
constavam da planilha orçamentária. Houve erro ou falta de revisão da planilha ao não
ser apontada a falta de preço para os serviços, devido à ausência de rotinas, fluxos,
papéis dos agentes e métodos para a quantificação e orçamentação dos serviços a
serem contratados.
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Assim, como o fato passou despercebido ou ignorado tanto pela administração quanto
pelos licitantes, estes serviços não haviam sido contratados, o que resultou na
necessidade de firmar o 1º termo aditivo de valor, de R$ 142.085,57 (6º Termo Aditivo),
para a execução destes serviços, além de outros.
Houve ainda a necessidade de se firmar o 2º aditivo de valor, de R$ 111.018,24 (12º
Termo Aditivo), por conta de serviços que não estavam no orçamento estimativo, ou
constavam com quantidades menores do necessário, indicando novamente falhas nos
controles da prefeitura, tanto na elaboração do projeto básico que não contemplava
todos os serviços a serem executados, bem como na quantificação dos serviços para o
orçamento.
Desta feita a necessidade de se realizar o 2º aditivo ao contrato foi por conta de projeto
incompleto, pois não contemplava todos os tipos de instalações necessárias da UPA.
Esta falha decorre principalmente da ausência nas rotinas da prefeitura com
procedimento voltado para análise do projeto básico, que possibilitaria detectar a
ausência de documentos de projeto obrigatórios para cada tipo de empreendimento,
de acordo com exigência da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Para complementação do projeto básico contratado foi necessário a elaboração dos
seguintes projetos complementares:
- Projeto de proteção radiológica para os ambientes expostos a efeitos de radiações
ionizantes.
- Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
- Projeto do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).
- Projeto de telefonia e lógica.
A incompletude do projeto básico foi justificativa para descumprimento do prazo,
conforme Relatório Técnico 01/2016, de 10.03.2016, elaborado pelos fiscais da obra e
pela Secretária de Planejamento.
Outra falha de projeto, decorrente da ausência de um procedimento de análise e
aprovação do projeto básico, foi com relação ao item grupo motor-gerador de 260 kVA,
referente à forma de acondicionamento. Enquanto o projeto arquitetônico prevê uma
edificação em alvenaria para abrigo do grupo motor-gerador, o memorial descritivo da
instalação elétrica define que o sistema de geração deverá ser montado em contêiner.
Não obstante o fornecimento do grupo motor-gerador ser do tipo montado em
contêiner, adequado para instalação ao tempo, a casa de máquinas para abrigo do
gerador foi construída e não pôde sequer ser usada para abrigar o equipamento gerador
de energia elétrica, pois nas dimensões com que foi fornecido não possibilitou a
instalação no interior da edificação. Assim, a construção da casa de máquinas se
mostrou desnecessária, sendo a sua utilização destinada a outras finalidades, restando
o gasto de um recurso de forma desnecessária na construção da casa de máquinas,
simultaneamente com a aquisição grupo motor-gerador do tipo carenado, mais caro.
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O projeto para construção da UPA não passou por nenhuma verificação de análise,
conferência ou aprovação, antes de ser utilizado para subsidiar de informações o
processo licitatório de contratação de empresa para executar a obra. Os projetos foram
disponibilizados apenas em arquivos digitais, e não consta o registro de revisões.
Salienta-se que o processo administrativo da Tomada de Preços nº 01/2013 não foi
disponibilizado.
Cabe destacar que o projeto básico, elaborado anteriormente à licitação deve receber a
aprovação formal da autoridade competente (Art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993). Ele deve abranger toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos pela
Lei das Licitações (Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993): possuir os elementos
necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser contratado; ter nível
de precisão adequado; ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento; possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos
executivos e do prazo de execução.
Concluído o projeto, os orçamentos e estimativas de custos para a execução da obra, a
relação de desenhos e os demais documentos gráficos deverão ser encaminhados ao
órgão licitante para exame e aprovação, sempre acompanhados de memória de cálculo
e justificativas.
Previamente à análise do processo licitatório, das medições dos serviços, dos relatórios
de acompanhamento da obra e da inspeção dos serviços realizados com vistas a avaliar
a adequabilidade da planilha orçamentária ao quantitativo de serviços necessários à
execução da obra da UPA, foram avaliados os controles internos da Prefeitura por meio
da aplicação de Questionário de Avaliação dos Controles Internos – QACI, onde
verificou-se fragilidade dos controles relacionados.
Desta feita, verificou-se a falta de normatização interna sobre o fluxo para elaboração,
supervisão e aprovação do Projeto Básico em obras, bem como, sobre a exigência dos
elementos que devem compô-lo (tais como desenhos, plantas, memoriais descritivos,
especificações técnicas, orçamento, cronograma, laudos de análise e estudos).
Para elaboração e aprovação de projetos básicos das licitações de obras de engenharia
não há definição formal dos responsáveis pela execução/supervisão da atividade, na
medida em que os projetos podem ser elaborados por servidores da Prefeitura, por
meio de execução indireta (licitação) ou com o apoio da Associação Matogrossense dos
Municípios (AMM).
Cabe destacar que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio da
Resolução Normativa nº 28/2017, com a seguinte decisão: “Aprova Matriz de Riscos e
Controles (MRC) aplicável aos processos de Contratações Públicas dos entes fiscalizados
pelo TCE-MT, define a responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos
controles internos, bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de
Plano de Ação visando garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles
internos desta atividade”.
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Dentre o rol mínimo de controles internos definido na MRC aplicáveis aos processos de
Contratações Públicas, dentro da atividade de estimativa dos quantitativos de bens e
serviços, a implantação de “Normativo estabelecendo métodos consistentes para
elaboração de estimativas de quantidade de bens e serviços, a fim de orientar as equipes
de planejamento das contratações da Unidade, inclusive nos casos de contratações
diretas”. Cabendo aos gestores dos entes implementar, além deste, outros controles
julgados oportunos e convenientes.
Dessa forma, observa-se o descumprimento pelo ente municipal de resolução que
regulamenta dispositivo constitucional sobre a obrigatoriedade da implantação e do
funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública.
Esta situação, combinada com a ausência de procedimentos adequados de
acompanhamento e fiscalização da obra, contribuiu para o atraso de 810 dias do
cronograma físico da obra, tendo em vista que o atesto de conclusão se deu em
01.07.2016 (1.080 dias após o início da obra), enquanto que o cronograma físico inicial
da obra previa a sua execução em 270 dias.
Esse quadro, caso se repita em outras contratações, poderá ocasionar problemas
futuros, tais como falta de efetividade ou alta relação custo/benefício do
empreendimento, devido à inexistência de estudo de viabilidade adequado; alterações
de especificações técnicas, em razão da falta de estudos geotécnicos ou ambientais
adequados; utilização de materiais inadequados, por deficiências das especificações;
alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das plantas e
especificações técnicas, envolvendo negociação de preços.
Além do que, essas consequências podem acabar por frustrar o procedimento
licitatório, dadas as diferenças entre o objeto licitado e o que será efetivamente
executado, e levar à responsabilização daqueles que aprovaram o projeto básico que se
apresentou inadequado, ou ainda, tornar nulos de pleno direito os atos e contratos
derivados de licitações baseadas em projeto incompleto, defeituoso ou obsoleto,
ensejando anulação do contrato. (Acórdão nº 353/2007 do TCU, relator Ministro
Augusto Nardes)
Assim, a necessidade em adequar os serviços da planilha orçamentária com as
consequentes aditivações do contrato demonstra a fragilidade dos controles internos
administrativos, e tem como causa a ausência de normativos para a definição de rotinas,
fluxos, papéis dos agentes e métodos para a quantificação de serviços a serem
contratados.
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2. Atesto e medição de serviços sem adequadas verificações e
validações podendo levar ao pagamento de serviços não
realizados, ou realizados em desacordo às especificações de
projeto, decorrente da ausência de procedimentos de
acompanhamento e fiscalização. Falta de comprovação do
acompanhamento adequado do cronograma físico da obra.

Em análise aos processos de medições de serviços da obra de construção da Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) foi verificado a ausência de relatórios de verificação e de
validação das medições apresentadas pela empresa contratada.
Nos processos de pagamentos apresentados foi verificado a realização de quatorze
medições do contrato, três medições do 1º aditivo e duas medições do 2º aditivo, no
valor total de R$ 1.605.529,70, equivalente aos totais contratados.
Para aferir e atestar as medições apresentadas pela empresa contratada, o fiscal da obra
apenas assenta carimbo e assinatura sobre a planilha de medição apresentada. O fiscal
não emite nenhum documento de conferência e de validação, ou relatório que
demonstre que a proposta de medição da contratada reflete de modo adequado a
quantidade e a qualidade dos serviços realizados no referido período.
Observou-se que os registros da atuação do fiscal no acompanhamento da obra
compreendem a emissão de relatórios fotográficos com informação genérica dos
principais serviços realizados no período das medições, notificações para a contratada
quanto ao descumprimento de prazo e quanto à inconsistências na realização de
serviços, e notas técnicas à respeito da necessidade da realização de aditivos ao
contrato.
Atuou como fiscal da obra atestando as medições, assinando relatórios e emitindo
notificações o engenheiro civil CPF: ***.869.566-**. Não foi apresentado anotação de
responsabilidade técnica (ART) para exercer a atividade de fiscalização.
O Engenheiro designado fiscal de obra possui formação técnica adequada para atuar na
fiscalização da obra, porém há limitações no tempo disponível para atuar, já que
desempenha função concomitante na apreciação de outros projetos não relativos a
obras públicas.
Tal fato pode ter contribuído para uma atuação do fiscal pouco eficaz no que se refere
ao acompanhamento do cronograma físico da obra. Conforme já mencionado em item
específico, houve atraso de 810 dias no cronograma físico da obra. No entanto,
evidenciou-se que, apesar do início da obra em 15.07.2013, a primeira notificação
emitida pelo fiscal da obra para que a empresa Martins apresentasse justificativas
quanto ao atraso do cronograma da obra ocorreu somente depois de dois anos do início,
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em 03.11.2015, fato que resultou na assinatura de um Termo de Ajustamento de
Conduta nº 01/2015, de 25.11.2015, três meses após o período de fiscalização da obra.
Outros documentos pertinentes à atuação do fiscal de obras, principalmente os
relacionados ao cumprimento do cronograma da obra pela empresa, não foram
produzidos, a exemplo de diário de obras, caderneta de ocorrências, relatórios de
vistorias.
A atuação da fiscalização não possui frequência definida, não há plano de fiscalização,
as verificações dos serviços executados são realizadas na ocasião das medições para fins
de pagamento.
Portanto, não são emitidos relatórios de acompanhamento da obra ao longo de sua
execução, apenas relatório fotográfico e a planilha mensal de medição dos serviços para
fins de pagamento. A fiscalização da Prefeitura sequer exige da empresa a abertura de
diário de obras, onde o fiscal poderia registrar anotações, orientações, ocorrências e
interferências que atrapalham a realização de serviços, ou presença de efetivo
insuficiente de funcionários.
Nos termos do § 1º, Art. 67 da Lei 8.666/93, “O representante da Administração anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.
Com o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras
de construção, o Ministério do Planejamento elaborou o Manual de Obras Públicas –
Edificações onde traz uma listagem não-exaustiva das atribuições da fiscalização de uma
obra pública, dentre as quais destacamos:
- manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos,
cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários,
certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos
de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
- aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e
atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
- verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos.

O papel do fiscal de obras não está sendo exercido de forma adequada, na medida em
que os registros de acompanhamento não abordam questões referentes à quantidade,
à qualidade e ao cumprimento fiel das diretrizes do projeto.
Em publicação do TCU “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e
Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, que se destina a oferecer orientação aos
órgãos e entidades da Administração Pública quanto aos procedimentos a serem
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adotados na execução de obras, emite a seguinte orientação acerca das medições de
serviços:
A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos
elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, cálculos
e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos
serviços efetivamente executados.
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os
serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as
modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante.
A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição
deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao
contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.

Possíveis consequências oriundas de validações inadequadas dos serviços medidos foi a
qualidade de alguns serviços observados na verificação da obra.
A visita à UPA foi realizada em 17.06.2019, três anos após a conclusão da obra. O
atestado de Conclusão de Obra foi emitido em 01.07.2016. Registre-se que após a
conclusão da obra já foram realizados pela prefeitura serviços de reparos para correção
de defeitos construtivos referentes à infiltrações de água nas paredes e no telhado, bem
como adequações para a instalação de equipamentos hospitalares e pintura geral da
edificação.
A necessidade de se realizar estas correções na obra entregue há três anos, mesmo que
ainda sem uso, sugere baixa qualidade dos serviços executados, decorrente de
fiscalização e acompanhamento deficientes.
Na visita à obra da UPA foram verificadas patologias construtivas que revelam
problemas nos materiais utilizados ou nos serviços realizados, a exemplo de defeitos na
pintura decorrentes de reparos causado pela infiltração de água nas paredes;
revestimento de paredes com lajotas cerâmicas que não apresentam uniformidade de
coloração; rejuntamentos de cerâmicas de piso e de parede apresentam imperfeições e
rebarbas de forma excessiva, o que, além do aspecto visual inadequado favorece a
formação de manchas e o acúmulo de resíduos, inadequado para um ambiente
hospitalar; ausência de pintura interna no abrigo de resíduos sólidos, sendo que a
pintura externa foi realizada somente após a conclusão da obra, durante a realização
dos serviços de restauração geral da pintura; e, cobertura da entrada da recepção em
policarbonato bastante danificada, necessitando reparos.
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Quadro 1 - Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de
construção de Unidade de Pronto Atendimento, Município de Chapada dos GuimarãesMT.

Foto 1: defeito na pintura decorrente da infiltração Foto 2: rejuntamento de cerâmicas com imperfeições
de água.
e rebarbas.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Foto 3: lajotas cerâmicas sem uniformidade de
coloração.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Foto 4: abrigo de resíduos sólidos sem pintura.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Foto 5: grupo motor-gerador carenado ao lado
externo da casa de máquinas.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Foto 6: cobertura em policarbonato danificada.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.
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A principal causa do atesto de medições com serviços não realizados completamente,
ou realizados em desconformidade às especificações é a falta de norma interna com
definição de procedimentos de fiscalização, acompanhamento e validação de medições
dos serviços da obra, a exemplo de manual de fiscalização, modelos de planos de
fiscalização, relatórios de acompanhamento, e listas de verificação.
Consequência da falta de normativos para acompanhamento e fiscalização de obras é o
risco de atraso dos pagamentos, atraso do cronograma físico, realização de serviços em
desconformidade às especificações de projeto, medição de serviços em quantidade
superior à executada, impossibilitar a apuração de responsabilidades e prejuízo social
aos munícipes.
São exemplos de instituição de controles para mitigar esses riscos: normas internas com
procedimentos definidos para fiscalização e medição de serviços; fiscais com
capacitação adequada e tempo disponível para exercer os vários papéis na fiscalização
da obra; relatórios de acompanhamento da obra com frequência e parâmetros
definidos; rotina de verificação do diário de obras.

3. Edital de licitação com cláusulas que restringem a participação
de licitantes, com possibilidade de direcionamento ou
favorecimento, em violação ao princípio constitucional da
isonomia, decorrente de fragilidades de controles internos
administrativos.

Trata-se da Tomada de Preços nº 01/2013, tipo menor preço global, regime de execução
por preço global, com fundamento na Lei nº 8.666/93, realizada pela prefeitura de
Chapada dos Guimarães no dia 28.05.2013, tendo por finalidade a seleção e contratação
de empresa para execução de obras de Unidade de Pronto Atendimento - UPA no
município.
Salienta-se que o processo administrativo da Tomada de Preços nº 01/2013 não foi
disponibilizado pela prefeitura, por ter sido extraviado. As análises dos controles
internos com vistas a garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes ocorreu sobre documentos esparsos da
licitação obtidos no sistema informatizado de acompanhamento de obras do Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso – Geo-Obras.
Nas publicações de aviso do edital verificou-se que não houve respeito ao prazo mínimo
de quinze dias para publicação do resumo do Edital de Abertura no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso, publicado em 14.05.2013, com sessão de abertura de propostas
em 28.05.2013, ou seja, 14 dias.
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O artigo 21, § 2º, inciso III, estabelece o prazo mínimo de quinze dias para publicação no
caso de tomada de preços tipo menor preço.
O desrespeito ao prazo demonstra a fragilidade dos controles internos administrativos,
situação que poderia ser evitada com rotinas que permitam o controle de prazos. Devese registrar que não se tratou de caso isolado, pois a mesma situação ocorreu em outra
licitação, no âmbito do escopo de processos selecionados.
No Edital da Tomada de Preços nº 01/2013 (Processo Licitatório nº 026/2013, não
disponibilizado), de maio de 2013, foi verificado inadequação quanto ao regime de
empreitada e a forma como as medições da obra foram realizadas.
O edital da TP define que o certame licitatório será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, e
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. No capítulo das condições de pagamento
estipula que os pagamentos serão efetuados após a apresentação das medições (item
11.1), e que os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de
acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado (11.6.1). Entretanto, da análise
das medições apresentadas nos processos de pagamento foi verificado que a forma de
realização das medições está inadequada ao que estipula o edital, pois foram realizadas
por preço unitário, ignorando a conclusão de etapas completas de serviço ou do
cronograma.
Em que pese o edital informar que os pagamentos serão efetuados por etapas de
serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado, não
ficou definido de forma objetiva quais etapas de obra conclusa serviriam de parâmetro
para realizar as medições e pagamentos. As principais etapas da obra, do cronograma
contratado, têm duração de 90 dias, portanto, não servem de parâmetro de medição
por serem superiores a 30 dias.
Conforme Informativo de Licitações e contratos Número 162 do TCU, Sessões: 30 e 31
de julho de 2013, nas empreitadas por preço global, os editais devem especificar, de
forma objetiva, as regras para as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa
conclusa do empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra,
em atendimento ao que dispõe o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93.
Já na avaliação do edital, quanto à regularidade das exigências de habilitação e de
capacidade técnica, foram identificadas cláusulas com poder de restringir a
competitividade da licitação. Nesse sentido, o item 3.1.2 e 6.4, alínea c do edital exigiu
como requisito de qualificação técnica das empresas certidão negativa de falência ou
recuperação judicial, sem mencionar que nos casos de recuperação judicial com plano
de recuperação homologado judicialmente é permitida a participação em licitação.
A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, da Lei 8.666,
de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao
pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de
capacidade econômico-financeira. A empresa em recuperação judicial ou extrajudicial
com plano de recuperação homologado judicialmente, pode participar de licitações
públicas, devendo demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômico49

financeira (acórdão TCU nº 8272/2011 – 2 Câmara e Parecer AGU nº
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/AGU, 12.05.2015).
Outra impropriedade que possibilita restringir a competitividade é a exigência, para
qualificação técnica, da licitante possuir em seu quadro permanente de pessoal,
Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), com
vínculo empregatício comprovado por meio de CTPS ou Contrato de Trabalho. Tal
exigência é indevida, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União,
uma vez que o vínculo trabalhista deve ser uma opção e não poderá ser uma regra.
Acórdãos n°s 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1).
Outro aspecto a ser mencionado constante no item 6.3, refere-se à exigência de vistoria
ao local da obra as 9h do dia 27.05.2013, que deverá ser por meio de responsável técnico
da empresa, como condição de qualificação técnica. Ressalta-se que a data de vistoria é
no dia anterior ao da apresentação das propostas.
Nesse sentido, é descabida a exigência de visita técnica realizada pelo responsável
técnico da licitante, isso porque a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a
evitar que a licitante, futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação,
por desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação
do serviço. No entanto, essa proteção deve ser sopesada com outros princípios da
licitação, como o que preserva a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa e a
ampliação da competitividade (Acórdão nº 2299-2011 - Plenário).
Nos termos do Acórdão nº 1.599/2010 - Plenário do TCU e Acórdão nº 1.117/2012-1ª
Câmara, não obstante a exigência de comprovação de que a licitante tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das
obrigações pertinentes ao certame tenha amparo no inciso III do art. 30 da Lei n.º
8.666/1993, essa exigência extrapola tal preceito ao impor o requisito de que o próprio
profissional a ser indicado na licitação como responsável técnico da obra deva ser o
credenciado para a vistoria.
Com efeito, entende a Corte de Contas que não caberia impor a obrigatoriedade de
comparecimento ao local das obras como condição de habilitação, sendo suficiente
declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto
(Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008, 727/2009 e Acórdão TCU nº
1955/2014, todos do Plenário).
O edital do certame ainda veda a participação de consórcios sem a devida motivação,
conforme item 3.1.3. Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem
orientado que, caso seja feita a opção por não permitir, no edital do certame, a
participação de empresas na forma de consórcios, considerando a faculdade constante
do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique formalmente tal escolha no respectivo
processo administrativo da licitação, conforme item 9.3.2.1 do Acórdão TCU nº
1.636/2007 – Plenário e item 9.2.1 do Acórdão TCU nº 3.654/2012 – 2ª Câmara.
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Para o TCE/MT, “a previsão em edital licitatório de vedação à participação de empresas
em consórcio deve ter correspondente justificativa, tendo em vista que todos os atos
administrativos, mesmo aqueles caracterizados como discricionários, devem ser
devidamente motivados” (Acórdão TCE/MT 949/2014 – TP).
A Administração pode optar por permitir ou não a participação de consórcios em
licitações públicas, devendo a decisão ser motivada, o que é especialmente importante
se a opção for vedar a participação, que, em regra, restringe a competitividade do
certame.
Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas
variáveis, tal qual o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra ou serviço
e a capacitação técnica dos participantes.
Por fim, cabe destacar que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Não ficou evidenciado no processo a utilização de Checklist, não há evidenciação de
controles de prazo, ou outro tipo de controle com foco nos elementos que possam
comprometer o caráter competitivo da licitação.
O ente não possui um Manual de Contratações, por exemplo, definindo modelos de
instrumentos, procedimentos e atribuições dos agentes envolvidos desde a fase de
avaliação da necessidade do objeto até o recebimento da obra.
Presidiu a Comissão Permanente de Licitação CPF ***.245.181-**, e a adjudicação e
homologação do certame foi realizado pela Prefeito Municipal, Gestão 2013-2016, CPF
***.749.357-**, em 15.07.2013.
A não implementação total de rotinas e procedimentos pelo Gestor Municipal resultou
em fragilidades nos controles internos administrativos da entidade, contribuindo para
as constatações identificadas no processo de avaliação desses controles.
Nesse aspecto, o ente municipal incorre no risco de licitar com editais com cláusulas
inadequadas, sem observância as formas e prazos de publicidade, com projeto básico
prevendo o emprego de serviços, materiais e equipamentos com especificações viciadas
ou métodos construtivos limitativos, impossibilitando a ampla participação de
interessados e propiciando a montagem de licitações fictícias, com direcionamento e
favorecimento, e consequente fraude à licitação.
Ressalta-se que o parecer jurídico de análise da minuta do edital, de 23.11.2010, foi
totalmente favorável à continuidade do certame licitatório, sem nenhuma ressalva,
orientação ou recomendação.
No âmbito de implementação de controles de atividades de contratações públicas, a
Resolução Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso (TCE-MT) aprovou a Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável aos
51

processos de Contratações Públicas dos entes fiscalizados pelo TCE-MT, definindo a
responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos controles internos,
bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação visando
garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos desta atividade.
Dentre o rol mínimo de controles internos definido na MRC aplicáveis aos processos de
Contratações Públicas, a serem implementados, foi relacionada a atividade de
“Elaboração do edital e minuta do contrato”, cabendo aos gestores dos entes
implementar modelos de editais de licitação, checklists, atas de registro de preços e
contratos de aquisição com elementos mínimos necessários ao cumprimento das
normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação das empresas, previamente
aprovados pela Procuradoria Jurídica da entidade. Além desta atividade relacionada,
cabe aos gestores dos entes implementar controles de outras julgadas oportunas e
convenientes.
O TCE-MT ainda aprovou os componentes de controles internos em nível de entidade
dos entes, conforme Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018.
Observa-se, assim, o descumprimento pelo ente municipal de resolução que
regulamenta dispositivo constitucional sobre a obrigatoriedade da implantação e do
funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública.
A ocorrência de cláusulas restritivas no edital de licitação possibilita o direcionamento
do resultado para determinado licitante ou favorecimento, e que viola o princípio
constitucional da isonomia, demonstra a fragilidade dos controles internos
administrativos, tem como causa a ausência de normativos para a definição de rotinas,
fluxos, papéis dos agentes e métodos para a elaboração de editais e minutas do
contrato.

4. Falta de recebimento definitivo da obra de construção da
Unidade de Pronto Atendimento, após três anos de conclusão,
decorrente da inexistência de critérios definidos na fase de
planejamento da contratação.

Na inspeção realizada pela equipe da CGU/Regional-MT, em 17.06.2019, verificou-se
que a obra de construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) estava concluída.
Entretanto, devido ao período de três anos de conclusão da obra, desde julho de 2016
e sem a efetiva utilização, estava em andamento a realização de serviços de reparos
referentes a infiltrações de água nas paredes e no telhado, adequações para a instalação
de equipamentos hospitalares e pintura de alguns ambientes da edificação.
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A qualidade geral dos serviços realizados para a construção da UPA é adequada para o
padrão de construção em questão. Entretanto, mesmo após a realização de reparos e
pintura foram verificadas patologias construtivas que revelam problemas nos materiais
utilizados ou nos serviços realizados, a exemplo de defeitos na pintura decorrentes de
reparos causado pela infiltração de água nas paredes; revestimentos de paredes com
lajotas cerâmicas que não apresentam uniformidade de coloração; os rejuntamentos
das cerâmicas de piso e de parede apresentam imperfeições e rebarbas de forma
excessiva, o que, além do aspecto visual inadequado favorece a formação de manchas
e o acúmulo de resíduos, inadequado para um ambiente hospitalar; ausência de pintura
interna no abrigo de resíduos sólidos, sendo que a pintura externa foi realizada somente
após a conclusão da obra, durante a realização dos serviços de restauração da pintura;
cobertura da entrada da recepção em policarbonato bastante danificada, necessitando
reparos.
Verificou-se que a prefeitura não expediu o aceite definitivo da obra, apesar do período
de três anos da conclusão, em que houve a emissão de Relatório Chek List Para
Recebimento de Obra e Atestado de Conclusão de Obra.
O Atestado de Conclusão de Obra, emitido em 01.07.2016, foi assinado pelo fiscal de
obras e pelo prefeito, para fins de informar o Escritório Regional de Saúde da Baixada
Cuiabana sobre a conclusão da obra de acordo com os padrões técnicos e das exigências
descritas na Portaria nº 342/GM/MS, de 04.03.2013, que define as diretrizes para
implantação do componente UPA 24h, ofício nº 217/SMP/SMS/2016.
Já o Relatório Chek List Para Recebimento de Obra, emitido em 06.07.2016, foi assinado
pelo fiscal de obras, onde foram relacionados os serviços que faltam executar e os
serviços a serem reparados.
Verificou-se que parte dos serviços relacionados no check list para serem reparados
foram realizados por meio de contratação de outra empresa para a realização de
adequações, pintura e correções de defeitos. Ressalta-se que a prefeitura não expediu
o aceite definitivo da obra.
A Lei 8.666/93 estabelece procedimento específico para o recebimento das obras:
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita do contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;
(...)
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§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados e previstos no edital.

Portanto, a omissão da administração relativamente ao prazo de 90 dias constitui
conduta imprópria, incompatível com o previsto na Lei 8.666/93. O TCU já reputou ser
irregular a omissão na realização do recebimento definitivo do objeto contratual,
determinando a um órgão específico, no acórdão 755/2004 - Plenário, que formalize no
prazo de 15 dias o recebimento definitivo de um contrato já expirado.
Na aplicação do Questionário de Avaliação de Controles Internos respondido pela
Prefeitura, bem como, nas entrevistas com Engenheiros observou-se que a Prefeitura
não dispõe de normas e procedimentos internos relacionados ao recebimento da obra,
também não são utilizadas listas de verificação (Cheklist) para os aceites provisório e
definitivo da obra.
Não há a separação entre as funções dos agentes responsáveis pelos recebimentos
provisório e definitivo das obras, ocorrendo situações em que o fiscal da obra também
é o responsável pelo recebimento definitivo, porém, não foi o caso da construção da
UPA, pois, o recebimento definitivo não foi emitido.
O princípio da segregação de funções está expresso no artigo 73, inciso I, alíneas “a” e
“b”, da Lei n. 8666/93, distinguindo o responsável pelo recebimento provisório, dos
agentes a serem designados para o aceite definitivo da obra.
É oportuno registrar que a etapa do recebimento da obra permite a administração
pública se certificar do cumprimento adequado do objeto avençado e, sendo o caso,
exigir correções, na forma
O estabelecimento formal de procedimentos internos relacionados ao recebimento da
obra, disciplinando os agentes responsáveis, prazos e formas de verificação da
adequação do objeto ao contratado (termo circunstanciado), contribuiria para o
aperfeiçoamento das rotinas de controle existentes.
A fragilidade desses controles consubstanciada pela inexistência de critérios definidos
na fase de planejamento da contratação para realização dos aceites provisórios e
definitivos, expõe o ente municipal ao risco de inexecução total ou parcial do objeto e
incompatibilidade entre o que foi realizado e as especificações ajustadas no contrato,
com consequente superfaturamento quantitativo ou qualitativo, pagamento por
serviços não prestados, a exemplo do ocorrido na obra da UPA em que houve a
necessidade de se realizar reparos e a conclusão de serviços inacabados.
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CONCLUSÃO
Com relação à questão de auditoria 1, a necessidade de aditivação do contrato para a
execução de serviço necessários para o funcionamento da UPA, mas não constantes no
projeto básico, demonstra que os controles internos existentes na prefeitura não são
suficientes para assegurar a adequabilidade do orçamento estimativo da obra.
Na avaliação da questão de auditoria 2, em relação aos controles internos instituídos
visando garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes, observou-se que o ente municipal não
possui manual de contratações e não se atenta ao princípio da segregação de funções,
incorrendo no risco da licitação apresentar irregularidades, fraudes ou seleção de
propostas desvantajosas para a Prefeitura.
Quanto a questão de auditoria 4, foram registradas a necessidade de realização de
reformas e adequações decorrentes da execução de serviços com baixa qualidade.
Registrou-se, ainda, longo atraso do cronograma físico, revelando-se a necessidade de
aprimoramento de controles internos quanto ao acompanhamento e a fiscalização de
obras.
A necessidade de reformas e adequações após o recebimento revela que os controles
internos existentes na prefeitura não são suficientes para assegurar o recebimento da
obra em consonância aos termos contratuais e de acordo com as especificações
definidas no projeto básico.
As fragilidades dos controles internos existentes nas etapas de planejamento,
contratação e execução de obras públicas, apontados acima, expõe a gestão da
prefeitura a inúmeros riscos, impactando a oferta de serviços públicos à população.
O relatório possibilita ao ente municipal conhecer suas fragilidades de controles
internos administrativos para realização de obras públicas, permitindo o
aperfeiçoamento desses controles a partir da implementação de diversos instrumentos
de verificação, formalização de modelos, definição de atribuições, o que poderia ser
retratado num manual de contratações, além de, envidar esforços na capacitação dos
agentes envolvidos, o que resultaria na prevenção de falhas inerentes as atividades
desenvolvidas.
Nesse processo de desenvolvimento de controles pode-se referenciar a Resolução
Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT) com a instituição do instrumento de Matriz de Riscos e Controles, e ainda, a
Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018, sobre os componentes de controles
internos em nível de entidade dos entes.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT,
de um modo geral, não contestou os achados específicos sobre as obras públicas
fiscalizadas, dessa forma, a análise da equipe de auditoria encontra-se consignada no
Anexo I do Relatório de Avaliação Consolidador nº 201900941.
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II – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A seguir apresenta-se os registros fotográficos da obra da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) no município de Chapada dos Guimarães-MT, efetuados pela Equipe
da CGU-Regional-MT.

Vista externa da UPA de Chapada dos Guimarães - Vista externa da UPA de Chapada dos Guimarães MT. Registro Fotográfico de 14.06.2019.
MT. Registro Fotográfico de 14.06.2019.

Grupo motor-gerador carenado ao lado externo da
Abrigo de resíduos sólidos.
casa de máquinas.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Pintura restaurada com sinais de mofo.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Serviço de baixa qualidade do revestimento
cerâmico de banheiro.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.
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Enfermaria.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Sala de raio-X.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Móveis e equipamentos armazenados na sala de
recepção.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019.

Corredor interno da UPA.
Chapada dos Guimarães/MT, em 17.06.2019
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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?
Avaliação dos controles do
convenente no planejamento,
na contratação e na execução
da obra de construção do
Centro Cultural e Turismo,
Convênio Siconv n. 725324,
do Ministério do Turismo,
verificando a adequação da
aplicação dos recursos aos
normativos vigentes.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos – FEF 6º Ciclo, que tem por
objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
1. Indicativo da montagem de processo
licitatório fictício, com consequente fraude à
licitação;
2. Ausência de manual de contratações com o
consequente risco de a licitação se
desenvolver
com
a
ocorrência
de
irregularidades, fraudes ou a seleção de
propostas desvantajosas para a Prefeitura;
3. Fragilidades de controles internos
administrativos relativos ao acompanhamento
e a fiscalização da obra.
Não há recomendações registradas neste
relatório por se tratar de ente municipal.

62

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AMM – Associação Mato-grossense dos Municípios
CAT - Certidão de Acervo Técnico
CEF – Caixa Econômica Federal
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas
CGU – Controladoria Geral da União
CPL – Comissão Permanente de Licitação
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DOE – Diário Oficial do Estado
DOU - Diário Oficial da União
FEF - Fiscalização de Entes Federativos
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
Simec - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
TCE – Tribunal de Contas do Estado
TCU – Tribunal de Contas da União
TP – Tomada de Preços

63

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO

65

RESULTADOS DOS EXAMES

67

Parte 1 – Gestor Local

67

1. Indicativo da montagem de processo licitatório fictício da Tomada de Preços nº 08/2011,
com consequente fraude à licitação.
67
2. Fragilidades de controles internos administrativos relativos ao acompanhamento e a
fiscalização da obra.
74
CONCLUSÃO

79

ANEXOS

56

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

80

64

INTRODUÇÃO
A presente fiscalização foi originada no contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos – FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar controles do convenente no
planejamento, na contratação e na execução das obras públicas.
Foram mapeadas as atividades relevantes e identificados os riscos inerentes e
respectivos controles internos necessários para gerenciá-los, resultando na elaboração
de um Matriz de Riscos e Controles.
Após o conhecimento dos objetivos-chave da atividade e seus riscos, avaliados quanto
a probabilidade de ocorrência e impacto, realizou-se a priorização dos riscos associados
a realização de obras públicas financiadas por meio de convênio ou outro instrumento
de transferência de recursos da União. Nessa etapa construiu-se um Mapa de Riscos,
apontando os riscos considerados mais críticos para a gestão contratações públicas no
âmbito da Administração Pública, com o propósito de realizar a Auditoria Baseada em
Riscos.
A partir da elaboração da Matriz de Planejamento foram formuladas as questões de
auditoria adiante indicadas:
Questão 1: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar a
adequabilidade do dimensionamento de quantitativos para os itens de materiais e
serviços da obra, e da compatibilidade dos preços às tabelas referenciais?
Questão 2: Foram instituídos controles internos visando garantir que a licitação se
desenvolva sem restrições à competição, direcionamento ou favorecimento à
licitantes, observando o princípio constitucional da isonomia?
Questão 3: Foram instituídos controles internos para evitar fraudes e/ou conluios
dos participantes da licitação?
Questão 4: Os controles internos são adequados para que o acompanhamento e a
fiscalização da obra sejam realizados de forma a evitar a ocorrência de pagamentos
por serviços não realizados, executados em desacordo ao projeto e de
descumprimento do cronograma?
Questão 5: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar o
recebimento da obra em consonância aos termos contratuais e de acordo com as
especificações definidas no projeto básico?
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Ressalta-se que neste Relatório foram abordadas as questões de auditoria 2 e 4, sendo
que, as demais compuseram a avaliação realizada no âmbito do Relatório de
Consolidação dos resultados para o Ente Federativo.
Ainda na fase de planejamento foram analisados normativos vigentes, documentos
técnicos que regulam a gestão e operacionalização da ação, manuais técnicos do FNDE
e orientações do TCE/MT para os municípios de Mato Grosso.
Para avaliação dos controles internos administrativos aplicou-se como instrumento o
Questionário de Avaliação de Controles Internos respondido pela Prefeitura, bem como,
entrevistas para confirmação das respostas informadas.
Foram requisitadas informações e documentos acerca da licitação, da execução e do
acompanhamento das obras.
Durante os trabalhos de campo, realizados no período de 03.06.2019 a 19.06.2019, a
equipe visitou a Prefeitura Municipal e inspecionou as obras.
As informações e os documentos solicitados foram obtidos junto a Prefeitura Municipal
e a Caixa Econômica Federal. Houve atraso no atendimento por parte da Prefeitura e a
não disponibilização do processo licitatório original da Tomada de Preços nº 08/2011, e
dos processos de pagamento com a documentação comprobatória das despesas
realizadas, em razão do extravio dos documentos, conforme informado no Ofício n.
416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da Secretaria Municipal de Planejamento de
Chapada dos Guimarães.
As análises relativas aos documentos da licitação foram, na maior parte, realizadas com
base em cópias dos documentos encaminhados pela Prefeitura de Chapada dos
Guimarães à Caixa Econômica Federal, na época da vigência do convênio, no âmbito do
Processo n. 0310163-27/2009.
VISÃO GERAL DO OBJETO
Trata-se de fiscalização realizada nas obras de construção do Centro Cultural e Turismo
realizadas com recursos do Convênio Siconv nº 725324, junto ao Ministério do Turismo.
Firmou-se o Contrato de Repasse n. 0310163-27/2009 com a Caixa Econômica Federal.
Por meio da licitação efetivada pela Tomada de Preços nº 08/2011 ocorreu a
contratação da empresa Santa Eunice Construção Civil Ltda, CNPJ 10.735.808/0001-70,
no montante de R$ 497.425,93.
O convênio teve início em 31.12.2009, e após sucessivas prorrogações o fim da vigência
passou a ser em 31.12.2019.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Local
1. Indicativo da montagem de processo licitatório fictício da
Tomada de Preços nº 08/2011, com consequente fraude à
licitação.

O processo licitatório original da Tomada de Preços nº 08/2011 não foi disponibilizado
tendo em vista o extravio do processo, conforme informado no Ofício n.
416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da Secretaria Municipal de Planejamento de
Chapada dos Guimarães.
As análises relativas aos documentos da licitação foram realizadas com base em cópias
dos documentos encaminhados pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães à Caixa
Econômica Federal, na época da vigência do convênio, no âmbito do Processo n.
0310163-27/2009, e ainda, em documentos esparsos fornecidos pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) do Estado de Mato Grosso, também
recebidos do próprio ente municipal.
O exame do Edital da Tomada de Preços n. 08/2011 (constante as fls. 03, do Processo
da CEF nº 0310163-27/2009, volume de acompanhamento), de 13.06.2011, bem como,
demais documentos colhidos revelam restrições à competição, com indicativo de fraude
à licitação.
A restrição à participação de empresas na licitação está bem delineada pelo conjunto de
cláusulas restritivas inseridas pelo ente municipal no edital. Aborda-se a seguir cada uma
das exigências indevidas e a fundamentação de sua irregularidade.
•

Cláusula 3.1.3 contendo proibição de participação de consórcio, sem justificativa
apresentada;

O Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a opção por não
permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de consórcios,
considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique
formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação. (Acórdão n.
º 2303/2015 – P, 2447/2014 – P, 1179/2014 –P, 1305/2013 – P, 1.878/2005 – Plenário,
1.636/2007-Plenário, Acórdão n. º 1316/2010-1ª Câmara, Acórdão n. º 1.102/2009-1ª
Câmara e Acórdão nº 3.654/2012-2ª Câmara).
Para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT): “a previsão em edital
licitatório de vedação à participação de empresas em consórcio deve ter
correspondente justificativa, tendo em vista que todos os atos administrativos, mesmo
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aqueles caracterizados como discricionários, devem ser devidamente motivados”
(Acórdão TCE/MT 949/2014 – TP).
Cabe destacar que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
•

Cláusula 6.3, alínea “c”, exigência de engenheiro no quadro permanente da
empresa, e comprovação via CTPS ou Contrato de Trabalho.

O § 1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93 veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir
ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.
A administração não pode exigir demonstração de vínculo empregatício, por meio de
carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, sendo suficiente a
comprovação da disponibilidade do profissional mediante contrato de prestação de
serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil (Acórdão TCE/MT
164/2015 – SC e 471/2016 - TP; Acórdãos TCU 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008,
103/2009, 1.710/2009, 1.557/2009, 381/2009, 1.041/2010, 3.291/2014, 1.447/2015,
1988/2016 e 872/2016, todos do Plenário).
É possível permitir a comprovação do vínculo com a empresa também com a cópia do
contrato de prestação de serviço ou outro documento com o mesmo valor probatório
(Acórdãos 3291/2014, 1842/2013, 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008, 103/2009,
1.710/2009, 1.557/2009, todos do Plenário).
Em consequência, tal exigência impõe um ônus desnecessário às empresas, à medida
que as obriga a manter em seus quadros empregados ociosos e altamente qualificados
somente para participarem de licitações. Além disso, para o TCU, o fundamental para a
Administração-Contratante é que o profissional esteja em condições de efetivamente
desempenhar seu mister quando da execução do futuro contrato, razão por que se
mostra suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e regido pela legislação comum, interpretação essa que vai ao encontro do
disposto no § 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, quando estabelece que as exigências
acerca de pessoal qualificado devam reputar-se atendidas mediante mera declaração
de disponibilidade apresentada pela licitante.
•

Cláusula 6.3, alínea “e” e seguintes, com exigência de atestado de visita técnica
e na alínea “e3” a vistoria deve ser feita por Engenheiro Civil da licitante;

É descabida a exigência de visita técnica realizada pelo responsável técnico da licitante,
isso porque a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a evitar que a licitante,
futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação, por desconhecimento
de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação do serviço. No entanto,
essa proteção deve ser sopesada com outros princípios da licitação, como o que
preserva a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa e a ampliação da
competitividade (Acórdão nº 2299-2011 - Plenário).
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Nos termos do Acórdão nº 1.599/2010 - Plenário do TCU e Acórdão nº 1.117/2012-1ª
Câmara, não obstante a exigência de comprovação de que a licitante tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das
obrigações pertinentes ao certame tenha amparo no inciso III do art. 30 da Lei n.º
8.666/1993, essa exigência extrapola tal preceito ao impor o requisito de que o próprio
profissional a ser indicado na licitação como responsável técnico da obra deva ser o
credenciado para a vistoria.
A jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de que é suficiente exigir da
licitante declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades da
obra, assinada pelo seu responsável técnico, de modo que a visita só pode ser exigida se
for imprescindível para a caracterização do objeto, e, nesse caso, deve-se evitar reunir
os licitantes em uma mesma data e horário, situação capaz de dar-lhes conhecimento
prévio acerca do universo de concorrentes (Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008,
2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenário).
A exigência de visita técnica mediante agendamento e emissão de atestado, possibilita
ainda o conhecimento prévio das participantes da licitação.
•

Cláusula 6.4, alínea “a”, com exigência de Índice de Endividamento Geral menor
ou igual a 0,30;

A estipulação de um Índice de Endividamento Geral (ou Grau de Endividamento – GE)
menor ou igual 0,30, não é usualmente adotado para a correta avaliação da situação
financeira, em desacordo com o § 5º, artigo 31 da Lei 8.666/1993 e entendimentos
reiteradamente exarados pelo TCU, à exemplo dos Acórdãos 2495/2010-TCU-Plenário,
170/2007-TCU-Plenário e 291/2007-TCU-Plenário. Cláusula 6.4, alínea “b” capital social
mínimo de R$ 120.000,00, está acima do aceitável de até 10% do valor do objeto a ser
contratado, na licitação em comento ficou em torno de 22%;
A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a exigência de capital social ou
patrimônio líquido mínimo deve limitar-se ao percentual máximo de 10% do valor
estimado da contratação, conforme dispõe o art. 31, §3o, da Lei 8.666/1993. Nesse
sentido são os Acórdãos 1.335/2010-TCU-Plenário, 313/2008-TCU-2a Câmara,
705/2008-TCU-Plenário, 1.801/2008-TCU-Plenário, 2.298/2008-TCU-Plenário e
2.429/2008-TCU-1a Câmara.
•

Cláusula 6.4, alínea “c” certidão negativa de falência ou concordata;

Há uma inadequação nesta cláusula ao exigir a certidão negativa de falência ou
recuperação judicial, sem mencionar que nos casos de recuperação judicial com plano
de recuperação homologado judicialmente é permitida a participação em licitação.
A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, da Lei 8.666,
de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao
pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de
capacidade econômico-financeira. A empresa em recuperação judicial ou extrajudicial
com plano de recuperação homologado judicialmente, pode participar de licitações
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públicas, devendo demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômicofinanceira (acórdão TCU nº 8272/2011 – 2 Câmara e Parecer AGU nº
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/AGU, 12/05/2015)
•

Cláusula 6.4, alínea “d” comprovação de garantia da proposta no valor de R$
5.000,00 cumulativa com o capital social mínimo e recolhida na Tesouraria da
Prefeitura em data anterior à sessão de abertura das propostas;

A comprovação de recolhimento da garantia de participação no valor R$ 5.000,00 até o
dia 27.06.2011, antes do certame, sob pena de inabilitação e a ser prestada na
Tesouraria da Prefeitura permite o conhecimento antecipado das empresas que
efetivamente participarão do certame, o que compromete o caráter competitivo da
licitação (Acórdão TCU nº 447/2018, 2552/2017, 802/2016, 3014/2015 e 2074/2012,
todos do Plenário).
•

Cláusula 15.3, recurso protocolado presencialmente;

A cláusula restringe a apresentação de recursos ou contrarrazões por meio de e-mail,
fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico, sendo aceito apenas os realizados por
meio físico protocolizados durante o horário de atendimento ao público.
Nesse contexto, empresas estabelecidas em municípios limítrofes possuem melhores
condições de fazer uso do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, 'a', da Constituição da
República) do que aquelas estabelecidas em localidades mais distantes ou em outros
municípios.
Entretanto, no caso concreto, não haveria prejuízo para a Administração aceitar essas
contestações por meio de e-mail, via postal ou fax. Pelo contrário, a utilização dos
referidos meios de comunicação tornariam o processo mais célere. O legislador, atento
a isso, já positivou no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, o respeito ao
princípio da celeridade processual no âmbito dos processos judicial e administrativo.
Cabe destacar que o Tribunal de Contas da União tem considerado que a vedação à
apresentação de impugnações e recursos por meio de telegrama, via postal ou fac-símile
(fax), cerceia o pleno gozo do direito de petição garantido no art. 5º, inciso XXXIV, alínea
a, da Constituição Federal (Acórdão nº 2266/2011 – TCU Plenário).
Temos ainda que, no caso do município de Chapada dos Guimarães, considerado de
pequeno porte, as empresas de construção que prestam serviços no cidade estão
localizadas em outros centros urbanos, entretanto, existem várias disposições no edital
que exigem o comparecimento presencial de representante da empresa durante a
realização do certame, dificultando a participação das empresas e acarretando custos
desnecessários, como por exemplo:
•
•

Retirada presencial do edital e seus anexos, mediante o pagamento de taxa de
R$ 50,00;
Visita técnica ao local da obra;
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•
•
•
•

Recolhimento da garantia de proposta na Tesouraria;
Recursos das decisões da Comissão, a ser protocolado na Prefeitura;
Sessão de abertura de propostas, mediante credenciamento do representante
pela Comissão Permanente de Licitação;
Prestação de garantia de execução e assinatura do contrato.

Os vários deslocamentos provocam custos que contrariam o entendimento da Súmula
272 do TCU:
“No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de
quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de
incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do
contrato.”

O Edital da TP n. 08/2011, de 13.06.2011, é assinado pelo Presidente da Comissão de
Licitação, CPF n. ***.076.051-**.
Sob outro aspecto, os indicativos de montagem de processo licitatório fictício estão
relacionados a sequência e conteúdo dos atos praticados no âmbito do referido
processo licitatório, que ao todo teve duração de apenas 15 dias, entre a sua autorização
de abertura pelo Prefeito Municipal e a publicação do resultado final da licitação.
Na sequência aborda-se aspectos relevantes que apontam nesse sentido.
A Autorização de Abertura de Processo Licitatório emitida pelo Prefeito Municipal, CPF
n. ***.306.051-**, Gestão 2009-2012, de 13.06.2011, possui carimbo de numeração de
fls. 02 que seria referente ao processo licitatório da Prefeitura de Chapada dos
Guimarães, esse documento foi fornecido pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico (SEDEC) do Estado de Mato Grosso, via mensagem
eletrônica. O Estado de Mato Grosso figura como convenente no Convênio Siconv n.
725324, e realiza o acompanhamento da execução do convênio, sendo o Município de
Chapada dos Guimarães o interveniente executor.
O citado documento indica ser o início do processo licitatório, o Edital da TP n. 08/2011,
de 13.06.2011, já numerado, rubricado e assinado, vem logo na sequência com carimbo
aposto de fls. 04.
O Parecer Jurídico de avaliação do Edital, também datado de 13.06.2011, foi proferido
pelo Assessor Jurídico, CPF n. ***.742.501-**, possui apenas um parágrafo se
manifestando favoravelmente ao conteúdo do Edital, embora, como demonstrado
anteriormente, este possui inúmeras cláusulas ilegais (fls. 041 do Processo da CEF n.
0310163-27/2009, volume de acompanhamento).
O aviso do Edital, emitido pelo Presidente da Comissão de Licitação, CPF n. ***.076.051**, encontra-se publicado no dia 13.06.2011, no Diário Oficial do Estado, página 113 (fls.
042, Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de acompanhamento). No Diário
Oficial da União e no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso,
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a publicação ocorreu em 14.06.2011 (fls. 043 e 044, Processo da CEF n. 031016327/2009, volume de acompanhamento).
Denota-se que o envio do aviso do edital foi encaminhado a Imprensa Oficial do Estado
de Mato Grosso antes mesmo da autorização do início do processo licitatório,
considerando os prazos normas de trâmites para recebimento do pedido pela Imprensa
Oficial e sua inserção no respectivo jornal, já que o aviso consta publicado no mesmo
dia da referida data de autorização.
Verificou-se ainda que não houve respeito ao prazo mínimo de 15 dias para publicação
do resumo do Edital de Abertura no DOU (publicado em 14.06.2011, sessão de abertura
de propostas em 28.06.2011, ou seja, 14 dias). No jornal da AMM também teve intervalo
de 14 dias (publicação em 14.06.2011).
O desrespeito ao prazo demonstra a intenção de acelerar os trâmites processuais.
É relevante destacar que o TCU considera que “a deficiência ou o erro na publicidade
das licitações somente podem ser considerados falha formal quando não comprometem
o caráter competitivo do certame” (Acórdão TCU nº 1778/2015 – Plenário).
A Ata de Abertura e Julgamento da Proposta (fls. 059, Processo da CEF n. 031016327/2009, volume de acompanhamento), de 28.06.2018, foi assinada apenas pelo
Presidente da Comissão de Licitação, CPF n. ***.076.051-**, pelo Membro, CPF n.
***.380.771-**, e na qualidade de Secretária, CPF n. ***.547.861-**.
A ata registra a participação apenas da empresa vencedora Santa Eunice Construção
Civil Ltda, CNPJ 10.735.808/0001-70, representada por CPF n. ***.771.051-**.
Logo em seguida, há outro Parecer Jurídico, de 28.06.2011, do mesmo profissional que
analisou o Edital, sobre a manifestação favorável a homologação e adjudicação do
resultado final, com a seguinte menção: “(...) não vislumbramos qualquer cláusula ou
condição que tenha restringido ou frustrado a competitividade, bem como não notamos
quaisquer preferências, em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto
do contrato”. (fls. 061 do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de
acompanhamento)
Sobre a fundamentação que deve haver no Parecer Jurídico cita-se o Acórdão n. 471, de
30.08.2016, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
“Licitação. Parecer jurídico. Exame e aprovação de editais, contratos,
convênios e outros ajustes. Responsabilidade do Advogado Público.
1) O exame e a aprovação de minutas de editais de licitação, contratos,
convênios e outros ajustes pela Procuradoria Jurídica – art. 38, parágrafo
único, Lei nº 8.666/93 –, por meio de parecer jurídico, devem ser
fundamentados à luz do ordenamento jurídico vigente, dos princípios do
Direito Administrativo e da jurisprudência dos tribunais pátrios, expondo
razões de fato e de direito que embasam o entendimento defendido, não
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sendo suficiente a simples indicação de compatibilidade com a legislação. 2)
A emissão de pareceres jurídicos sintéticos ou padronizados, com conteúdo
genérico, sem a demonstração da efetiva análise do edital e dos respectivos
anexos, é ato que contraria a Lei de Licitações e não afasta a responsabilidade
do Advogado Público que os assinou, por caracterizar culpa por negligência
no cumprimento de função essencial, obrigatória e vinculativa, nos termos da
Lei nº 8.666/1993.”

As decisões do Tribunal de Contas da União têm caminhado no sentido de atribuir
responsabilidade solidária ao parecerista quando a opinião for vinculante e emitida de
forma desarrazoada, absurda ou claramente insuficiente e tiver servido de
fundamentação para a prática do ato ilegal (Acórdãos 512/2003, 1.536/2004,
1.161/2010, 1.898/2010, 1.380/2011, 1.591/2011, 1.857/2011, 40/2013 e 689/2013,
todos do Plenário).
O Termo de homologação do Processo Licitatório e Adjudicação do objeto, o Contrato
de Prestação de Serviço n. 63/2011 e a Ordem de Serviço para início das obras, assinados
pelo Prefeito Municipal, CPF n. ***.306.051-**, Gestão 2009-2012, estão datados de
28.06.2011. (fls. 064 a 77 do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de
acompanhamento)
O resultado final da licitação, emitido pelo Presidente da Comissão de Licitação, CPF n.
***.076.051-**, encontra-se publicado no dia 28.06.2011, no Diário Oficial do Estado,
página 68 (fls. 062, do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de
acompanhamento). No Diário Oficial da União a publicação ocorreu em 29.06.2011 (fls.
063, do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de acompanhamento).
Destaca-se que, o envio do resultado final da licitação, com a escolha da empresa
vencedora e o valor da proposta, foi encaminhado a Imprensa Oficial do Estado de Mato
Grosso antes mesmo da sessão de abertura de proposta, considerando os prazos
normas de trâmites para recebimento do pedido pela Imprensa Oficial e sua inserção no
respectivo jornal.
Dessa forma, a sessão de abertura de propostas, registrada em Ata como ocorrida as
09.50hs, do dia 28.06.2011, o parecer jurídico, a homologação pelo Prefeito, a
assinatura do contrato, a ordem de início da obra, e a publicação do resultado final no
DOE, ocorreram no mesmo dia.
O encadeamento dos atos comprova que a licitação foi iniciada e concluída em 15 dias.
O processo licitatório e os documentos de realização das despesas foram extraviados
em gestão municipal anterior, não se tratando de caso isolado, acha vista ter ocorrido
em outras três obras constantes do escopo da fiscalização da CGU-Regional-MT.
A diversidade de cláusulas restritivas do edital correlacionada aos atos praticados pela
Comissão de Licitação e demais agentes municipais indicam a montagem de processo
licitatório fictício, com consequente fraude à licitação.
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O ambiente de fragilidade e deficiências de controles internos administrativos
favorecem a ocorrência de irregularidades dessa natureza. Sobre isso, vale o registro de
que não ficou evidenciado nos documentos obtidos a utilização de Checklist, controles
de prazo ou outro tipo de controle com foco nos elementos que possam comprometer
o caráter competitivo da licitação. Além disso, constatou-se que o ente não possui um
Manual de Contratações.
Como consequência, há prejuízo para a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, na forma pretendida pelo artigo 3º da Lei n. 8.666/93.

2. Fragilidades de controles internos administrativos relativos ao
acompanhamento e a fiscalização da obra.
Na inspeção realizada pela equipe da CGU/Regional-MT, em 17.06.2019, verificou-se
que as obras de construção do centro cultural encontram-se abandonadas, sofrendo as
intempéries do tempo.
Segundo a informação constante do Ofício n. 234/2015/GAB/SMP (fls. 422 Processo da
CEF n. 0310163-27/2009, volume de engenharia), de 24.08.2015, a empresa Santa
Eunice Construção Civil LTDA, CNPJ 10.735.808/0001-70, abandonou as obras alegando
atraso nos pagamentos e a defasagem de preços da tabela. De acordo com a justificativa
da Empresa, fora realizado somente um pagamento referente aos serviços executados
após, cerca de 19 (dezenove) meses da apresentação da medição.
O Termo de Rescisão Bilateral do Contrato Administrativo n. 63/2011, de 17.02.2014,
foi firmado por acordo entre as partes.
Os serviços executados estão à frente dos medidos e pagos, com base na avaliação da
planilha da 2ª medição, de 31.05.2012 (fls. 368/375, do Processo da CEF n. 031016327/2009, volume de engenharia).
Não foram disponibilizados os processos de pagamento originais, não localizados
conforme informado no Ofício n. 416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da Secretaria
Municipal de Planejamento de Chapada dos Guimarães.
A seguir apresenta-se os registros fotográficos da situação encontrada pela equipe da
CGU/Regional/MT.
Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de construção
do Centro Cultural e Turístico, Município de Chapada dos Guimarães-MT.
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Estrutura inacabada de lanchonete do Centro
Cultural e Turístico, vista da rua. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Município de Chapada
dos Guimarães.

Estrutura inacabada de lanchonete do Centro
Cultural e Turístico, vista lateral. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Município de Chapada
dos Guimarães.

Serviços de alvenaria da lanchonete. Registro
Fotográfico de 17.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

Serviços de emboco e cobertura não realizados na
lanchonete. Registro Fotográfico de 17.06.2019,
Município de Chapada dos Guimarães.

Serviços de alvenaria da lanchonete. Registro
Fotográfico de 17.06.2019, Município de Chapada
dos Guimarães.

Infiltração de águas fluviais na lanchonete.
Registro Fotográfico de 17.06.2019, Município
de Chapada dos Guimarães.
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Estrutura inacabada dos sanitários do Centro
Cultural e Turístico, vista frontal. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Município de Chapada
dos Guimarães.

Estrutura inacabada dos sanitários do Centro
Cultural e Turístico, vista lateral. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Município de Chapada
dos Guimarães.

Serviços de instalação hidrossanitária não
terminados. Registro Fotográfico de 17.06.2019,
Município de Chapada dos Guimarães.

Contrapiso dos sanitários. Registro Fotográfico de
17.06.2019, Município de Chapada dos
Guimarães.

Serviços de emboco e cobertura não realizados.
Registro Fotográfico de 17.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

Serviços de alvenaria dos sanitários. Registro
Fotográfico de 17.06.2019, Município de Chapada
dos Guimarães.
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A fiscalização das obras pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães foi exercida pelo
Arquiteto, CPF n. ***.606.029-**, conforme Registro de Responsabilidade Técnica nº
1354150.
No projeto arquitetônico está previsto o rebaixamento dos sanitários abaixo da linha
natural do terreno em –0,48cm, situação compatível ao verificado in loco, porém, não
há drenagem superficial para as águas fluviais, tendo a necessidade de elaboração de
projeto complementar, o que não havia sido previsto inicialmente.
Em comunicação do Engenheiro credenciado da CEF, em 26.11.2015 (fls. 449, do
Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de engenharia), sobre a obra dos
sanitários transcreve-se trecho abaixo:
“03-A obra dos banheiros ficou abaixo do greide, da área da praça e da rua. É
uma obra enterrada. Na época das chuvas o banheiro será inundado pelas
águas. Esse problema não pode ser postergado. O engenheiro devera
dimensionar uma rede de água pluvial ou dreno e lança-la a jusante da obra.
A Prefeitura deverá responsabilizar-se pela execução dessa obra , apresentar
o projeto com curva de nível e o local de lançamento dessa água assim como
um termo de responsabilidade de execução dessa rede de drenagem, antes
da conclusão da medição final da obra do Centro Cultural em evidencia.”

O problema foi relatado no Parecer n. 1907/2015, de 18.12.2015, da Gerência Executiva
de Governo da CEF (fls. 492/495, do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de
engenharia).
O projeto complementar de drenagem da área de edificação dos sanitários foi
apresentado conforme relatado pelo Ofício n. 044/2016/GAB/SMP, de 07.04.2016, da
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães.
A Nota Técnica nº 04/2015, de 23.03.2015, da Secretaria Municipal de Planejamento da
Prefeitura de Chapada dos Guimarães, apresenta um resumo dos problemas
enfrentados desde a assinatura do convênio, além das medidas a serem tomadas para
seguimento.
A CEF realizou análise para autorizar a retomada das obras, mediante o Parecer de
Pendências, de 15.07.2016 (fls. 577, do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume
de engenharia), e somente após dois anos, pelo Ofício n° 652/2018/ SMP, de 10 de
dezembro 2018, a Prefeitura apresenta o novo Projeto Básico (fls. 598 e seguintes do
Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de engenharia) para sanar as pendências
e solicitar a continuidade do convênio.
Em nova análise da CEF, pelo Parecer PA GIGOV/CB n. 1122/2018, de 27.12.2018
(Protocolo n.° 5172/2018), foram apontadas mais algumas pendências.
A Prefeitura encaminhou o Ofício n. 292/2019/GAB/SMP, 15.04.2019, para atender à
solicitação, sendo que até o momento da inspeção pela Equipe da CGU/Regional os
documentos não haviam sido analisados pela CEF.
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A rescisão do Contrato Administrativo n. 63/2011 com a empresa executora ocorreu em
17.02.2014, desde então, a morosidade para retomada das obras ultrapassa 5 anos.
A equipe da CGU/Regional/MT aplicou o Questionário de Avaliação de Controles
Internos, e realizou entrevistas para confirmação das respostas informadas, revelando
fragilidades nas rotinas de fiscalização de obras públicas.
A atuação da fiscalização não possui frequência definida, não há plano de fiscalização,
as verificações dos serviços executados são realizadas na ocasião das medições para fins
de pagamento.
As informações colhidas apontam que não foram instituídos procedimentos e
instrumentos para atuação da fiscalização, tais como manual de fiscalização, além de,
modelos de planos de fiscalização, relatórios de acompanhamento, e listas de
verificação.
A
prefeitura
não
possui
norma
interna
com
procedimentos
acompanhamento/fiscalização e validação de medições dos serviços da obra.

de

Os efeitos que podem advir das fragilidades são a ausência de relatórios e de registros
que evidenciem o adequado acompanhamento da obra, e atesto de serviços com
execução incompatível as especificações do Projeto Básico.
O ente municipal está sujeito aos riscos inerentes a essas atividades, como por exemplo:
execução da obra com fiscalização deficiente, acarretando a não detecção de
pagamentos por serviços não executados ou com qualidade inferior ao especificado, em
desacordo ao projeto, descumprimento do cronograma e a impossibilidade de apurar
responsabilidades.
São exemplos de instituição de controles para mitigar esses riscos: normas internas com
procedimentos definidos para fiscalização e medição de serviços; fiscais com
capacitação adequada e tempo disponível para exercer os vários papéis na fiscalização
da obra; relatórios de acompanhamento da obra com frequência e parâmetros
definidos; rotina de verificação do diário de obras.
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CONCLUSÃO
Na avaliação da questão de auditoria 2, em relação aos controles internos instituídos
visando garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes, verificou-se o indicativo da montagem de
processo licitatório fictício, com consequente fraude à licitação, além da restrição à
participação de empresas na licitação.
Quanto a questão de auditoria 4, observou-se fragilidades de controles internos
administrativos relativos ao acompanhamento e a fiscalização da obra.
O relatório possibilita o ente municipal conhecer suas fragilidades de controles internos
administrativos para realização de obras públicas, permitindo o aperfeiçoamento desses
controles a partir da implementação de diversos instrumentos de verificação,
formalização de modelos, definição de atribuições, o que poderia ser retratado num
manual de contratações, além de, envidar esforços na capacitação dos agentes
envolvidos, o que resultaria na prevenção de falhas inerentes as atividades
desenvolvidas.
Nesse processo de desenvolvimento de controles pode-se referenciar a Resolução
Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT) com a instituição do instrumento de Matriz de Riscos e Controles, e ainda, a
Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018, sobre os componentes de controles
internos em nível de entidade dos entes.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT,
de um modo geral, não contestou os achados específicos sobre as obras públicas
fiscalizadas, dessa forma, a análise da equipe de auditoria encontra-se consignada no
Anexo I do Relatório de Avaliação Consolidador n. 201900941.
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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?
Avaliação dos controles do
convenente no planejamento,
na contratação e na execução
da obra de drenagem de água
pluvial
e
pavimentação
asfáltica, decorrente do
Contrato de Repasse nº
0332383-43/2010,
verificando a adequação da
aplicação dos recursos aos
normativos vigentes.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos - FEF 6º Ciclo, que tem por
objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
1. Estimativas inadequadas de serviços, com
consequente necessidade de adequações nos
quantitativos de serviços da planilha
orçamentária e reprogramação do plano de
trabalho junto à Caixa Econômica Federal;
2. Realização de licitação com edital contendo
cláusulas que restringem a participação de
licitantes,
com
possibilidade
de
direcionamento ou favorecimento, e com
ausência de controles internos administrativos
para evitar a ocorrência de fraudes e/ou
conluios;
3. Realização de medições de serviços da obra
sem as adequadas verificações e validações
para evitar o pagamento de serviços realizados
em desacordo às especificações de projeto;
4. Falta de atuação da prefeitura para concluir
a obra e prestar contas do convênio.
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INTRODUÇÃO
A presente fiscalização foi originada no contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos - FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação dos
recursos federais descentralizados ao município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar controles do convenente no
planejamento, na contratação e na execução de obras públicas, verificando a adequação
da aplicação dos recursos aos normativos vigentes, com o intuito de aprimorar e
complementar os instrumentos de controle já existentes no ente fiscalizado.
Foram mapeadas as atividades relevantes e identificados os riscos inerentes e
respectivos controles internos necessários para gerenciá-los, resultando na elaboração
de um Matriz de Riscos e Controles.
Após o conhecimento dos objetivos-chave da atividade e seus riscos, avaliados quanto
a probabilidade de ocorrência e impacto, realizou-se a priorização dos riscos associados
a realização de obras públicas financiadas por meio de convênio ou outro instrumento
de transferência de recursos da União. Nessa etapa construiu-se um Mapa de Riscos,
apontando os riscos considerados mais críticos para a gestão contratações públicas no
âmbito da Administração Pública, com o propósito de realizar a Auditoria Baseada em
Riscos.
Assim foi elaborada a Matriz de Planejamento dos trabalhos com a formulação de
questões de auditoria, que nortearam a aplicação dos testes de controle e dos
procedimentos substantivos, adiante indicadas:
 Questão 1: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar a
adequabilidade do dimensionamento de quantitativos para os itens de
materiais e serviços da obra, e da compatibilidade dos preços às tabelas
referenciais?
 Questão 2: Foram instituídos controles internos visando garantir que a licitação
se desenvolva sem restrições à competição, direcionamento ou favorecimento
à licitantes, observando o princípio constitucional da isonomia?
 Questão 3: Foram instituídos controles internos para evitar fraudes e/ou
conluios dos participantes da licitação?
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 Questão 4: Os controles internos são adequados para que o acompanhamento
e a fiscalização da obra sejam realizados de forma a evitar a ocorrência de
pagamentos por serviços não realizados, executados em desacordo ao projeto
e de descumprimento do cronograma?
 Questão 5: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar o
recebimento da obra em consonância aos termos contratuais e de acordo com
as especificações definidas no projeto básico?
Ressalta-se que neste Relatório foram abordadas as questões de auditoria 1, 2, 3 e 4,
sendo que estas e as demais também compuseram a avaliação realizada no âmbito do
Relatório de Consolidação dos resultados para o Ente Federativo.
Ainda na fase de planejamento foram analisados normativos vigentes, documentos
técnicos que regulam a gestão e operacionalização da ação, manuais técnicos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) e orientações do TCE/MT para os municípios de Mato Grosso.
Para avaliação dos controles internos administrativos aplicou-se como instrumento o
Questionário de Avaliação de Controles Internos respondido pela Prefeitura, bem como,
entrevistas para confirmação das respostas informadas.
Foram requisitados informações e documentos acerca da licitação, da execução e do
acompanhamento das obras.
Durante os trabalhos de campo, realizado no período de 03.06.2019 a 19.06.2019, a
equipe visitou a Prefeitura Municipal e inspecionou as obras.
Documentos obrigatórios para a comprovação das despesas realizadas pela prefeitura
foram obtidos no processo de acompanhamento da obra, da Caixa, e no sistema
informatizado de acompanhamento de obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso – Geo-Obras, devido ao extravio pela prefeitura do processo administrativo da
Concorrência nº 007/2010, realizado para a contratação da empresa executora da obra.
Outras informações e documentos solicitados foram obtidos junto a Prefeitura
Municipal, embora tenha sido constatado atraso na disponibilização.
VISÃO GERAL DO OBJETO
Trata-se da Concorrência Pública nº 007/2010, tipo menor preço global, regime de
execução por preço global, com fundamento na Lei nº 8.666/93, realizada pela
prefeitura de Chapada dos Guimarães no dia 13.01.2011, tendo por finalidade a seleção
e contratação de empresa para execução de obras drenagem de água pluvial e
pavimentação asfáltica urbana no município.
Os recursos para fazer frente às despesas da obra de engenharia são oriundos do
Contrato de Repasse nº 0332383-43/2010, firmado entre o Ministério do Turismo/Caixa
e o Município de Chapada dos Guimarães, no valor global de R$ 2 milhões, sendo R$ 50
mil a contrapartida do Município.
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O Contrato de Repasse foi firmado em 18.11.2010, assinado pelo Prefeito Municipal à
época, CPF: ***.306.051-**, sendo que a implementação do projeto foi viabilizada
através da emenda parlamentar nº 14320003, de autoria da Dep. Federal CPF:
***.785.171-**, que, atualmente ocupa o cargo de Prefeita Municipal de Chapada dos
Guimarães – MT.
A empresa selecionada para realizar a obra foi a Impertec – Impermeabilizações e
Construções Ltda (CNPJ: 36.971.863/0001-80), com proposta no valor total de R$
1.990,079,54, e Contrato nº 003/2011. O desconto oferecido pela Impertec sobre o
orçamento estimativo da Prefeitura foi de 0,5%.
A obra de pavimentação asfáltica está paralisada desde 2012, com índice de execução
financeira de 87,9%, e em uso pela população.
O Contrato de Repasse, com obra não concluída, está com vigência expirada e com
indicativo de tomada de contas especial (TCE).
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 2 – Gestor Local
1. Licitação da obra de pavimentação asfáltica com projeto
impreciso resultando em adequações nos serviços da planilha
orçamentária e reprogramação do plano de trabalho junto à
Caixa, decorrente da falta de exames e aprovações do projeto
básico por autoridades competentes
O projeto básico da Prefeitura, elaborado pelo Eng. Civil CPF: ***.562.281-**, ART de
projeto nº 1032742, inicialmente se mostrou adequado quanto aos aspectos gerais de
especificações e de quantidades de serviço orçado para subsidiar a contratação de
empresa. Entretanto, no decorrer da execução houve a necessidade de readequações
para a inclusão de serviços de dreno profundo, não contemplados no projeto, que
resultaram na reprogramação do Plano de Trabalho junto à Caixa.
A necessidade de se aumentar a meta de serviços de dreno profundo, numa extensão
de 496,77 m, foi constatada em fiscalização realizada pela Caixa, quando foi detectado
o aparecimento de borrachudos na base de ruas ainda não pavimentadas, causadas pelo
afloramento do lençol freático. No Relatório de Acompanhamento de Empreendimento
– RAE da 5ª vistoria, de 03.01.2012, a Caixa cobra da Prefeitura a apresentação de
solução técnica.
Com a adequação do projeto para rebaixamento do lençol freático no Bairro aldeia
Velha, decorrente de vistoria realizada pela Caixa em 03.01.2012, o aumento da
quantidade do serviço resultou em reprogramação do plano de trabalho, aprovado pela
Caixa em 07.02.2012. Outras pequenas adequações nos quantitativos de outros serviços
também ocorreram, que no total resultou na majoração de R$ 7.845,58 na planilha
contratada.
O projeto da Prefeitura possui declaração de que se faz necessário a execução de
Drenagem Profunda, com finalidade de rebaixar o Lenço Freático, para não causar dano
ao pavimento. Entretanto, mesmo que na planilha orçamentária constasse o serviço de
dreno profundo, em quantidade insuficiente, no projeto apresentado não se vislumbrou
nenhum estudo geotécnico ou algum tipo de ensaio de sondagem para verificar o nível
do lençol freático ou se o solo é saturado, quando os vazios são completamente
preenchidos com água.
O projeto de pavimentação asfáltica não passou por nenhuma verificação de análise,
conferência ou aprovação antes de ser utilizado para subsidiar o processo licitatório de
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contratação de empresa para executar a obra. As únicas assinaturas nos documentos de
projeto são as do autor do projeto.
Salienta-se que o processo administrativo da Concorrência nº 007/2010 não foi
disponibilizado, por ter sido extraviado. Em alguns documentos esparsos da licitação,
contidos no processo de acompanhamento da obra da Caixa, não contém nenhum
documento de análise e aprovação do projeto.
Ademais, os documentos existentes não são paginados e estão sem numeração de
processo, em que pese determinação prevista na Lei nº 8.888/93, para que o processo
administrativo licitatório seja devidamente autuado, protocolado e numerado, devendo
constar documentação, memórias de cálculo e justificativas produzidos durante a
elaboração dos projetos básico e executivo.
Cabe destacar que o projeto básico, elaborado anteriormente à licitação deve receber a
aprovação formal da autoridade competente (Art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei nº
8.666/1993). Ele deve abranger toda a obra e possuir os requisitos estabelecidos pela
Lei das Licitações (Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/1993): possuir os elementos
necessários e suficientes para definir e caracterizar o objeto a ser contratado; ter nível
de precisão adequado; ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento; possibilitar a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos
executivos e do prazo de execução.
Concluído o projeto, os orçamentos e estimativas de custos para a execução da obra, a
relação de desenhos e os demais documentos gráficos deverão ser encaminhados ao
órgão licitante para exame e aprovação, sempre acompanhados de memória de cálculo
e justificativas.
Previamente à análise do processo licitatório, das medições dos serviços, dos relatórios
de acompanhamento da obra e da inspeção dos serviços realizados com vistas a avaliar
a adequabilidade da planilha orçamentária ao quantitativo de serviços necessários à
execução da obra de pavimentação asfáltica, foram avaliados os controles internos da
Prefeitura por meio da aplicação de Questionário de Avaliação dos Controles Internos –
QACI, onde verificou-se fragilidade dos controles relacionados.
Desta feita, verificou-se a falta de normatização interna sobre o fluxo para elaboração,
supervisão e aprovação do Projeto Básico em obras, bem como, sobre a exigência dos
elementos que devem compô-lo (tais como desenhos, plantas, memoriais descritivos,
especificações técnicas, orçamento, cronograma, laudos de análise e estudos).
Para elaboração e aprovação de projetos básicos das licitações de obras de engenharia
não há definição formal dos responsáveis pela execução/supervisão da atividade, na
medida em que os projetos podem ser elaborados por servidores da Prefeitura, por
meio de execução indireta (licitação) ou com o apoio da Associação Matogrossense dos
Municípios – AMM.
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Cabe destacar que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio da
Resolução Normativa nº 28/2017, com a seguinte decisão: “Aprova Matriz de Riscos e
Controles (MRC) aplicável aos processos de Contratações Públicas dos entes fiscalizados
pelo TCE-MT, define a responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos
controles internos, bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de
Plano de Ação visando garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles
internos desta atividade”.
Dentre o rol mínimo de controles internos definido na MRC aplicáveis aos processos de
Contratações Públicas, dentro da atividade de estimativa dos quantitativos de bens e
serviços, a implantação de “Normativo estabelecendo métodos consistentes para
elaboração de estimativas de quantidade de bens e serviços, a fim de orientar as equipes
de planejamento das contratações da Unidade, inclusive nos casos de contratações
diretas”. Cabendo aos gestores dos entes implementar, além deste, outros controles
julgados oportunos e convenientes.
Dessa forma, observa-se o descumprimento pelo ente municipal de resolução que
regulamenta dispositivo constitucional sobre a obrigatoriedade da implantação e do
funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública.
Esta situação, caso se repita em outras contratações, poderá ocasionar problemas
futuros, tais como falta de efetividade ou alta relação custo/benefício do
empreendimento, devido à inexistência de estudo de viabilidade adequado; alterações
de especificações técnicas, em razão da falta de estudos geotécnicos ou ambientais
adequados; utilização de materiais inadequados, por deficiências das especificações;
alterações contratuais em função da insuficiência ou inadequação das plantas e
especificações técnicas, envolvendo negociação de preços.
Além do que, essas consequências podem acabar por frustrar o procedimento
licitatório, dadas as diferenças entre o objeto licitado e o que será efetivamente
executado, e levar à responsabilização daqueles que aprovaram o projeto básico que se
apresentou inadequado, ou ainda, tornar nulos de pleno direito os atos e contratos
derivados de licitações baseadas em projeto incompleto, defeituoso ou obsoleto,
ensejando anulação do contrato. (Acórdão nº 353/2007 do TCU, relator Ministro
Augusto Nardes)
Assim, a necessidade em adequar os serviços da planilha orçamentária com a
consequente reprogramação do plano de trabalho junto à Caixa demonstra a fragilidade
dos controles internos administrativos, e tem como causa a ausência de normativos para
a definição de rotinas, fluxos, papéis dos agentes e métodos para a quantificação de
serviços a serem contratados.
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2. Edital de licitação com cláusulas que restringem a participação
de licitantes, com possibilidade de direcionamento ou
favorecimento, com violação do princípio constitucional da
isonomia, decorrente de fragilidades de controles internos
administrativos.
Salienta-se que o processo administrativo da Concorrência nº 007/2010 não foi
disponibilizado pela prefeitura, por ter sido extraviado. As análises dos controles
internos com vistas a garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes ocorreu sobre documentos esparsos da
licitação contidos no processo de acompanhamento da obra, da Caixa, e no sistema
informatizado de acompanhamento de obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso – Geo-Obras.
Presidiu a Comissão Permanente de Licitação CPF: ***.076.051-**, e a adjudicação e
homologação do certame foi realizado pela Prefeito Municipal, Gestão 2009-2012, CPF:
***.306.051-**, em 07.02.2011.
No Edital da Concorrência nº 007/2010 (Processo Administrativo nº 064/2010, não
disponibilizado), de novembro de 2010, foi verificado inadequação quanto ao regime de
empreitada e a forma como as medições da obra foram realizadas.
O edital da concorrência define que o certame licitatório será do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, e regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. No capítulo das condições de
pagamento estipula que os pagamentos serão efetuados após a apresentação das
medições (item 11.1), e que os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços
executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado (11.6.1).
Entretanto, da análise das medições apresentadas nos processos de pagamento foi
verificado que a forma de realização das medições está inadequada ao que estipula o
edital, pois foram realizadas por preço unitário, ignorando a conclusão de etapas
completas de serviço ou do cronograma.
Em que pese o edital informar que os pagamentos serão efetuados por etapas de
serviços executados, de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado, não
ficou definido de forma objetiva quais etapas de obra conclusa servirão de parâmetro
para realizar as medições e pagamentos. As principais etapas da obra, do cronograma
contratado, têm duração de 150 dias, portanto, não servem de parâmetro de medição
por serem superiores a 30 dias.
Conforme Informativo de Licitações e contratos Número 162 do TCU, Sessões: 30 e 31
de julho de 2013, “Nas empreitadas por preço global, os editais devem especificar, de
forma objetiva, as regras para as medições, a exemplo de pagamentos após cada etapa
conclusa do empreendimento ou de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra,
em atendimento ao que dispõe o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93.”
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Na avaliação do edital, quanto à regularidade das exigências de habilitação e de
capacidade técnica, foram identificadas cláusulas com poder de restringir a
competitividade da licitação. Nesse sentido, o item 3.1.2 e 6.4, alínea c do edital exigiu
como requisito de qualificação técnica das empresas certidão negativa de falência ou
recuperação judicial, sem mencionar que nos casos de recuperação judicial com plano
de recuperação homologado judicialmente é permitida a participação em licitação.
A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, da Lei 8.666,
de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao
pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de
capacidade econômico-financeira. A empresa em recuperação judicial ou extrajudicial
com plano de recuperação homologado judicialmente, pode participar de licitações
públicas, devendo demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômicofinanceira (acórdão TCU nº 8272/2011 – 2 Câmara e Parecer AGU nº
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/AGU, 12.05.2015).
Outra impropriedade que possibilita restringir a competitividade é a exigência, para
qualificação técnica, da licitante possuir em seu quadro permanente de pessoal,
Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), com
vínculo empregatício comprovado por meio de CTPS ou Contrato de Trabalho. Tal
exigência é indevida, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União,
uma vez que o vínculo trabalhista deve ser uma opção e não poderá ser uma regra.
Acórdãos n°s 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 1.547/2008Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1).
Outro aspecto a ser mencionado constante no item 6.3, refere-se à exigência de vistoria
ao local da obra até o dia 20.12.2010, que deverá ser por meio de responsável técnico
da empresa, como condição de qualificação técnica.
Nesse sentido, é descabida a exigência de visita técnica realizada pelo responsável
técnico da licitante, isso porque a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a
evitar que a licitante, futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação,
por desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação
do serviço. No entanto, essa proteção deve ser sopesada com outros princípios da
licitação, como o que preserva a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa e a
ampliação da competitividade (Acórdão nº 2299-2011 - Plenário).
Nos termos do Acórdão nº 1.599/2010 - Plenário do TCU e Acórdão nº 1.117/2012-1ª
Câmara, não obstante a exigência de comprovação de que a licitante tomou
conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das
obrigações pertinentes ao certame tenha amparo no inciso III do art. 30 da Lei n.º
8.666/1993, essa exigência extrapola tal preceito ao impor o requisito de que o próprio
profissional a ser indicado na licitação como responsável técnico da obra deva ser o
credenciado para a vistoria.
Com efeito, entende a Corte de Contas que não caberia impor a obrigatoriedade de
comparecimento ao local das obras como condição de habilitação, sendo suficiente
declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto
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(Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008, 727/2009 e Acórdão TCU nº
1955/2014, todos do Plenário).
O edital do certame ainda veda a participação de consórcios sem a devida motivação,
conforme item 3.1.3. Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem
orientado que, caso seja feita a opção por não permitir, no edital do certame, a
participação de empresas na forma de consórcios, considerando a faculdade constante
do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique formalmente tal escolha no respectivo
processo administrativo da licitação, conforme item 9.3.2.1 do Acórdão TCU nº
1.636/2007 – Plenário e item 9.2.1 do Acórdão TCU nº 3.654/2012 – 2ª Câmara.
Para o TCE/MT, “a previsão em edital licitatório de vedação à participação de empresas
em consórcio deve ter correspondente justificativa, tendo em vista que todos os atos
administrativos, mesmo aqueles caracterizados como discricionários, devem ser
devidamente motivados” (Acórdão TCE/MT 949/2014 – TP).
A Administração pode optar por permitir ou não a participação de consórcios em
licitações públicas, devendo a decisão ser motivada, o que é especialmente importante
se a opção for vedar a participação, que, em regra, restringe a competitividade do
certame.
Deveria ser analisada, portanto, a situação de cada contratação, a partir de suas
variáveis, tal qual o risco à competitividade, as dificuldades de gestão da obra ou serviço
e a capacitação técnica dos participantes.
Por fim, cabe destacar que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Não ficou evidenciado no processo a utilização de Check-List, não há evidenciação de
controles de prazo, ou outro tipo de controle com foco nos elementos que possam
comprometer o caráter competitivo da licitação.
Ainda sobre os controles internos da área de contratações, verificou-se a falta de listas
de verificações que possam revelar vínculos, documentos falsos, incoerências e
inconsistências. Também não há registros de consultas sobre penalidades que impedem
as empresas de licitar e contratar com a Administração Pública
Destaca-se que o ente não possui um Manual de Contratações, por exemplo, definindo
modelos de instrumentos, procedimentos e atribuições dos agentes envolvidos desde a
fase de avaliação da necessidade do objeto até o recebimento da obra.
A não implementação total de rotinas e procedimentos pelo Gestor Municipal resultou
em fragilidades nos controles internos administrativos da entidade, contribuindo para
as constatações identificadas no processo de avaliação desses controles.
Nesse aspecto, o ente municipal incorre no risco de licitar com editais com cláusulas
inadequadas, sem observância as formas e prazos de publicidade, com projeto básico
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prevendo o emprego de serviços, materiais e equipamentos com especificações viciadas
ou métodos construtivos limitativos, impossibilitando a ampla participação de
interessados e propiciando a montagem de licitações fictícias, com direcionamento e
favorecimento, e consequente fraude à licitação.
Ressalta-se que o parecer jurídico de análise da minuta do edital, de 23.11.2010, foi
totalmente favorável à continuidade do certame licitatório, sem nenhuma ressalva,
orientação ou recomendação.
No âmbito de implementação de controles de atividades de contratações públicas, a
Resolução Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso (TCE-MT) aprovou a Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável aos
processos de Contratações Públicas dos entes fiscalizados pelo TCE-MT, definindo a
responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos controles internos,
bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação visando
garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos desta atividade.
Dentre o rol mínimo de controles internos definido na MRC aplicáveis aos processos de
Contratações Públicas, a serem implementados, foi relacionada a atividade de
“Elaboração do edital e minuta do contrato”, cabendo aos gestores dos entes
implementar modelos de editais de licitação, check-lists, atas de registro de preços e
contratos de aquisição com elementos mínimos necessários ao cumprimento das
normas aplicáveis ao processo de seleção e contratação das empresas, previamente
aprovados pela Procuradoria Jurídica da entidade. Além desta atividade relacionada,
cabe aos gestores dos entes implementar controles de outras julgadas oportunas e
convenientes.
O TCE-MT ainda aprovou os componentes de controles internos em nível de entidade
dos entes, conforme Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018.
Observa-se, assim, o descumprimento pelo ente municipal de resolução que
regulamenta dispositivo constitucional sobre a obrigatoriedade da implantação e do
funcionamento dos sistemas de controle interno na Administração Pública.
A ocorrência de cláusulas restritivas no edital de licitação possibilita o direcionamento
do resultado para determinado licitante ou favorecimento, e que viola o princípio
constitucional da isonomia, demonstra a fragilidade dos controles internos
administrativos, tem como causa a ausência de normativos para a definição de rotinas,
fluxos, papéis dos agentes e métodos para a elaboração de editais e minutas do
contrato.
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3. Não disponibilização de Processo Licitatório sob a alegação de
extravio por gestores anteriores, sem instauração de processo
administrativo visando apuração de responsabilidades.
Em resposta à Solicitação de Fiscalização a Prefeitura informou que os arquivos físicos e
digitais do processo licitatório Concorrência nº 007/2010 foram extraviados, sendo que
providências para sua localização estavam sendo providenciadas pelo setor de licitação.
Entretanto, diante da expectativa de que a busca pelo processo seja frustrada, a
Prefeitura informou que iria restaurar o processo, na medida do possível, com
documentos constantes do processo de acompanhamento do Contrato de Repasse, da
Caixa, encaminhados por ocasião da aprovação da contratação.
Em que pese o extravio do processo licitatório, a atual gestão da Prefeitura não
instaurou o devido processo administrativo para apuração de responsabilidade, e
sequer tomou medidas com vistas à recuperação, mesmo que parcial, do processo
licitatório. A recomposição do processo, ou ao menos a recuperação dos documentos,
poderia ser viabilizada mediante contatos com a empresa vencedora do certame e com
órgãos de fiscalização e controle que porventura tenham cópias do processo.
A responsabilidade sobre a guarda de documentos comprobatórios de despesas, os
termos do § 3º, Art. 4º da Portaria Interministerial nº 424/2016 asseveram que o
convenente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento de
transferência pelo prazo de dez anos, contados da data em que foi apresentada a
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas.
Já o próprio termo do Contrato de Repasse nº 0332383-43/2010, assinado em
18.11.2012, em sua cláusula 11.1, que trata dos documentos e da contabilização,
determina que:
As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO,
devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato
de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local
em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo e pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da aprovação da prestação
de contas pela CONTRATANTE.

Portanto, o extravio do processo licitatório afronta a legislação e o instrumento de
transferência, e frustra a tentativa de se avaliar a consequência da fragilidade verificada
nos controles relacionados à detecção de fraudes e conluios pelas empresas
participantes.
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4. Atesto e medição de serviços sem adequadas verificações e
validações para evitar o pagamento de serviços não realizados,
ou realizados em desacordo às especificações de projeto,
decorrente da ausência de procedimentos de acompanhamento
e fiscalização.
Em análise aos processos de medições de serviços da obra de drenagem de água pluvial
e pavimentação asfáltica, decorrente da Concorrência Pública nº 007/2010, foi
verificado a ausência de relatórios de verificação e de validação das medições
apresentadas pela empresa contratada.
No processo de acompanhamento do Contrato de Repasse nº 0332383-43/2010,
firmado entre o Ministério do Turismo/Caixa e o Município de Chapada dos Guimarães,
no valor global de R$ 2 milhões, foi verificado a realização de sete medições, no valor
total de R$ 1.757.344,98, equivalente a 87,9% do total contratado.
Nas medições apresentadas pela Prefeitura à Caixa, para fins de vistoria, aferição e
liberação do pagamento, não constam relatórios de validação do fiscal da Prefeitura
sobre a medição apresentada, ou relatórios que demonstrem que a proposta de
medição apresentada pela empresa contratada reflita de modo adequado a quantidade
e a qualidade dos serviços realizados no referido período. Ademais, a planilha de
medição, conforme consta no processo da Caixa, foi elaborada pelo próprio fiscal da
Prefeitura e não pela contratada, conforme observa-se no formato do documento.
Cabe ressaltar que a Prefeitura não disponibilizou os processos de medição e de
pagamento, conforme solicitado no início dos trabalhos.
O Engenheiro designado fiscal de obra possui formação técnica adequada para atuar na
fiscalização da obra, porém há limitações no tempo disponível para atuar, já que
desempenha função concomitante na apreciação de outros projetos não relativos a
obras públicas.
A atuação da fiscalização não possui frequência definida, não há plano de fiscalização,
as verificações dos serviços executados são realizadas por ocasião das medições para
fins de pagamento.
Portanto, não são emitidos relatórios de acompanhamento da obra ao longo de sua
execução, apenas relatório fotográfico e a planilha mensal de medição dos serviços para
fins de pagamento. A fiscalização da Prefeitura sequer exige da empresa a abertura de
diário de obras, onde o fiscal poderia registrar anotações, orientações, ocorrências e
interferências que atrapalham a realização de serviços, ou presença de efetivo
insuficiente de funcionários.
Nos termos do § 1º, Art. 67 da Lei 8.666/93, “O representante da Administração anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados”.
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Com o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços e obras
de construção, o Ministério do Planejamento elaborou o Manual de Obras Públicas –
Edificações onde traz uma listagem não-exaustiva das atribuições da fiscalização de uma
obra pública, dentre as quais destacamos:
- manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente
aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos,
cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários,
certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos
de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;
- aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e
atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela Contratada;
- verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras,
elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de
Encargos.

O papel do fiscal de obras não está sendo exercido de forma adequada, na medida em
que não existem registros de acompanhamento, apenas planilhas de medições.
Já em publicação do TCU “Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação
e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas”, que se destina a oferecer orientação
aos órgãos e entidades da Administração Pública quanto aos procedimentos a serem
adotados na execução de obras, emite a seguinte orientação acerca das medições de
serviços:
A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos
elaborados pelo contratado, onde estão registrados os levantamentos, cálculos
e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos
serviços efetivamente executados.
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os
serviços e obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela
fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as
modificações expressa e previamente aprovadas pelo contratante.
A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição
deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao
contrato, inclusive critérios de medição e pagamento.

Como consequência da falta de verificações e de validações adequada dos serviços
medidos, as medições da obra encaminhadas para a Caixa para fins de liberação dos
pagamentos apresentaram falhas que resultaram em glosa de valores.
A glosa de valores foi referente a serviços que exigiram comprovação documental, a
exemplo de testes e ensaios, fotografias comprovando a execução de escoramento de
vala, e indenização de jazida. A glosa de valores também foi pela necessidade de
refazimento de serviços com defeitos construtivos. Após comprovação, os serviços eram
pagos em medições posteriores.
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Ressalta-se que diante do decurso de prazo de sete anos desde a última medição da
obra, possíveis inconsistências nas medições relacionadas à qualidade e quantidades,
atestadas pelo fiscal de obra, sejam imperceptíveis por ocasião da visita in loco.
A principal causa do atesto de medições com serviços não realizados completamente,
ou realizados em desconformidade às especificações é a falta de norma interna com
definição de procedimentos de fiscalização, acompanhamento e validação de medições
dos serviços da obra, a exemplo de manual de fiscalização, modelos de planos de
fiscalização, relatórios de acompanhamento e listas de verificação.
Consequência da falta de normativos para acompanhamento e fiscalização de obras é o
risco de atraso dos pagamentos, atraso do cronograma físico, realização de serviços em
desconformidade às especificações de projeto, medição de serviços em quantidade
superior à executada e a impossibilidade de apurar responsabilidades.
São exemplos de instituição de controles para mitigar esses riscos: normas internas com
procedimentos definidos para fiscalização e medição de serviços; fiscais com
capacitação adequada e tempo disponível para exercer os vários papéis na fiscalização
da obra; relatórios de acompanhamento da obra com frequência e parâmetros
definidos; rotina de verificação do diário de obras.

5. Longo período de paralisação da obra, com indicativo de
instauração de tomada de contas especial, decorrente da
expiração do prazo de vigência do contrato de repasse sem a
conclusão da obra e sem a apresentação de prestação de contas
pela prefeitura.
A obra de pavimentação asfáltica encontra-se paralisada há mais de sete anos, desde
11.05.2012, quando teve a última medição (7ª Medição) atestada pela Caixa, onde foi
atestado a execução acumulada de R$ 1.757.344,98, equivalente à 87,9% do total
contratado.
A IMPERTEC – Impermeabilizações e Construções Ltda (CNPJ: 36.971.863/0001-80),
iniciou as obras em 07.02.2011, data da assinatura do Contrato nº 003/2011 e da ordem
de serviço.
Um mês antes da última medição, em 17.04.2012, houve o ajuizamento de Ação Popular
no Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJMT contra a IMPERTEC sob a alegação de
dano ambiental em decorrência da conduta culposa do réu em deixar escoar,
irregularmente, produto nocivo à saúde, contaminando o solo. O objeto da ação está
sustentado no vazamento de cerca de mil litros de emulsão asfáltica na nascente do
Horto Florestal Municipal, área de preservação permanente, enquanto promovia o
serviço de pavimentação asfáltica.
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Consequência imediata foi determinação judicial para suspensão do pagamento devido
pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT em favor da IMPERTEC, relacionado ao
contrato administrativo em questão.
Em contestação apresentada, a alegação é de que a empresa não se descurou dos
cuidados necessários e que terceiros, na madrugada do dia 14.03.2012, abriram
dolosamente a válvula do recipiente onde estava o produto.
No portal do TJMT verificou-se que o processo da ação popular ainda continua com
trâmites processuais em andamento, com a última movimentação em 22.07.2019.
O Contrato nº 003/2011, no valor de R$ 1.990.079,54, foi firmado com a IMPERTEC em
07.02.2011. Em 17.06.2011 foi firmado o Termo Aditivo nº 001, acrescendo no valor do
Contrato R$ 2.070,92. Em 07.08.2011 o Contrato foi prorrogado até 07.02.2012,
denominado 1º Termo Aditivo. A partir dessa vigência nenhum outro termo aditivo foi
disponibilizado pela Prefeitura e sequer foi localizado nos sistema Geo-Obras, Siconv ou
no processo de acompanhamento da Caixa, constatando-se assim, que o contrato com
a IMPERTEC não foi prorrogado.
Face ao ocorrido, suspensão de pagamentos por determinação judicial devido a dano
ambiental provocado pela empresa contratada pela Prefeitura de Chapada dos
Guimarães para realização de obras de pavimentação, a obra permanece suspensa
desde março de 2012. Assim, são mais de sete anos sem a adoção de medidas
adequadas pelo ente municipal para continuidade das obras e para o cumprimento do
Contrato, em que pese os motivos da suspensão dos pagamentos terem sido causados
pela própria Empresa.
A Prefeitura também não exigiu da IMPERTEC a adoção de ações para recuperação do
dano causado ao meio ambiente do município, por ela provocado, e decorrente de
contrato administrativo firmado entre as partes, independentemente da ação popular
em curso para reparação do dano.
Mesmo que haja ação popular em andamento para fazer com que a Empresa repare os
danos causados, por outras vias a Prefeitura encontra amparo no próprio Contrato nº
003/2012 para exigir a reparação do dano causado. Do capítulo Da Responsabilidade
das Partes, do Contrato, a CONTRATADA se responsabiliza por quaisquer danos ao
patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus funcionários em virtude da execução
dos serviços (alínea ‘q’), e responde, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita (alínea ‘x’).
Embora amparada por essas cláusulas contratuais, a Prefeitura não tomou providências
para que a Empresa reparasse o dano ambiental, que possui interesse público.
A Prefeitura tampouco adotou providências para prestação de contas e encerramento
do Contrato de Repasse (CR) firmado com o Ministério do Turismo/Caixa. O CR encontrase com vigência expirada. A caixa manifestou-se de forma reiterada sobre a necessidade
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de finalização do CR para evitar instauração de tomada de contas especial, que de certa
forma exige a conclusão da obra ou reprogramação do Plano de Trabalho.
O Contrato de Repasse nº 32383-43/2010, Siafi 741404, tem vigência de 18.11.2010 a
30.06.2018. Portanto, assim como o Contrato com a IMPERTEC, o CR encontra-se com
vigência expirada há mais de um ano.
Conforme Portaria Interministerial nº 424/2016, o prazo para apresentação da
prestação de contas final será de até 60 dias após o encerramento da vigência ou a
conclusão da execução do objeto. E depois de esgotadas as providências administrativas
a cargo da concedente, será instaurada tomada de contas especial.
Já o termo do CR estipula que a apresentação da prestação de contas deverá ser
apresentada até 30 dias após o término da vigência do CR.
Em 17.05.2019 a Prefeitura emitiu Relatório de Vistoria Técnica com o intuito reunir
elementos necessários para subsidiar a retomada e conclusão das obras de
pavimentação, onde buscou identificar as atividades que ainda restam ser
desenvolvidas. A vistoria apurou o montante de serviços a serem realizados, com
orçamento, onde concluiu também, sobre a necessidade da execução de reparos
pontuais para o bom funcionamento da obra, sugerindo a notificação da empresa
contratada para prosseguir com a execução da obra.
Em inspeção física à obra em 18.06.2019, após sete anos da última medição, problemas
decorrentes do tempo de realização da obra foram verificados como: bocas de lobo
obstruídas por entulhos, concreto e vegetação, dissipador de energia da rede de
drenagem parcialmente obstruído por terra conduzida pelas águas, pavimento asfáltico
com ocorrências localizadas de panelas, remendos e desagregação de brita da capa
asfáltica.
Exceto pela emissão do relatório em 17.05.2019, a atuação da fiscalização se resumiu
em verificações dos serviços executados por ocasião da elaboração das planilhas de
medições para fins de pagamento, sendo que uma avaliação sobre esse assunto foi feito
no Relatório de Consolidação de Resultados para o município de Chapada dos
Guimarães do qual esse documento é parte integrante.
O longo período de paralisação da obra de pavimentação asfáltica, culminando com a
expiração do contrato da obra e do contrato de repasse sem entrega parcial da obra e
sem a apresentação de prestação de contas se constitui em indicativo de instauração de
tomada de contas especial pela Caixa, além de acarretar prejuízo irrecuperável para a
comunidade do município.
A principal causa para esse quadro decorre da falta de providências administrativas de
reponsabilidade da convenente, ao longo de quase sete anos, que visassem a efetiva
conclusão da obra e regularização da situação do contrato de repasse junto a Caixa.
Não houve notificações para a empresa com exigências de retomada da obra em
cumprimento do contrato, nem tampouco a adoção de solução alternativa, incluindo a
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possibilidade de execução direta do remanescente da obra pelo município quando ainda
vigente o Contrato de Repasse com a Caixa ou, ainda, o encerramento do contrato de
repasse, desde que comprovada a funcionalidade da etapa da obra concluída e
apresentada a devida prestação de contas.
Nesse período de 2012 a 2019, a Prefeitura desconsiderou os riscos de responsabilização
a que a Administração está sujeita pela falta de qualquer medida administrativa efetiva.
Destaque-se que esse período foi caracterizado por instabilidade política no município,
em que quatro prefeitos exerceram mandatos, tendo um deles quatro afastamentos
cautelares durante o mandato, além de um interventor nomeado pelo Governo de
Estado, o que contribuiu para a situação em que se encontra o Contrato de Repasse,
com obra não concluída, com vigência expirada e com indicativo de TCE.
Entretanto, no mandato do atual gestor o convênio teve sua vigência expirada sem a
adoção das providências administrativas cabíveis.
A principal consequência da paralisação da obra de pavimentação asfáltica por um
período superior a sete anos, é a disponibilização para a população de obra inacabada,
propícia a riscos de acidente, obra de baixa qualidade, aumento da estimativa dos custos
por ocasião da retomada da execução.
A Prefeitura ainda está sujeita a responder tomada de contas especial, com possibilidade
da devolução de recursos ao ministério concedente, inclusão no cadastro de
inadimplentes do Siafi, ficando impedida de receber novos recursos federais.
Assim, o empreendimento de pavimentação asfáltica teve sua paralisação determinada
pela justiça estadual, por acidente ambiental provocado pela contratada, quando as
obras se encontravam com 87,9% dos serviços executados. Passados mais de sete anos
a obra continua paralisada, principalmente devido a falhas na gestão de contratos e à
falta de atuação dos gestores municipais.
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CONCLUSÃO
Com relação à questão de auditoria 1, a necessidade de adequação dos serviços
contratados e reprogramação do plano de trabalho junto à Caixa demonstra que os
controles internos existentes na prefeitura não são suficientes para assegurar a
adequabilidade do orçamento estimativo da obra.
Na avaliação da questão de auditoria 2, em relação aos controles internos instituídos
visando garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes, observou-se que o ente municipal não
possui manual de contratações e não se atenta ao princípio da segregação de funções,
incorrendo no risco da licitação apresentar irregularidades, fraudes ou seleção de
propostas desvantajosas para a Prefeitura.
Os controles internos para evitar fraudes e/ou conluios dos participantes da licitação,
objeto da questão de auditoria 3, não foram verificados devido ao extravio do processo
licitatório.
Quanto a questão de auditoria 4, foram registradas a glosa parcial de serviços já medidos
e atestados pelo fiscal de obras devido à falta de comprovações de sua execução, e ainda
longo período de paralização, revelando-se a necessidade de aprimoramento de
controles internos quanto ao acompanhamento e a fiscalização de obras.
As fragilidades dos controles internos existentes nas etapas de planejamento,
contratação e execução de obras públicas, apontados acima, expõe a gestão da
prefeitura a inúmeros riscos, impactando a oferta de serviços públicos à população.
O relatório possibilita ao ente municipal conhecer suas fragilidades de controles
internos administrativos para realização de obras públicas, permitindo o
aperfeiçoamento desses controles a partir da implementação de diversos instrumentos
de verificação, formalização de modelos, definição de atribuições, o que poderia ser
retratado num manual de contratações, além de, envidar esforços na capacitação dos
agentes envolvidos, o que resultaria na prevenção de falhas inerentes as atividades
desenvolvidas.
Nesse processo de desenvolvimento de controles pode-se referenciar a Resolução
Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT) com a instituição do instrumento de Matriz de Riscos e Controles, e ainda, a
Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018, sobre os componentes de controles
internos em nível de entidade dos entes.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT,
de um modo geral, não contestou os achados específicos sobre as obras públicas
fiscalizadas, dessa forma, a análise da equipe de auditoria encontra-se consignada no
Anexo I do Relatório de Avaliação Consolidador nº 201900941.
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II – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A seguir apresenta-se os registros fotográficos das obras de drenagem de águas pluviais
e pavimentação asfáltica urbana no município de Chapada dos Guimarães-MT,
efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT.

Pavimentação asfáltica na Rua Monjolinho, Bairro Pavimentação asfáltica na Rua da Fraternidade,
Sol Nascente, Chapada dos Guimarães. Registro Bairro Sol Nascente, Chapada dos Guimarães.
Fotográfico de 14.06.2019.
Registro Fotográfico de 14.06.2019.

Pavimentação asfáltica / Boca de lobo obstruída Defeito na pavimentação asfáltica no final da Rua da
com concreto na Rua Monjolinho, Bairro Sol Fraternidade, Bairro Sol Nascente, Chapada dos
Nascente, Chapada dos Guimarães. Registro Guimarães. Registro Fotográfico de 14.06.2019.
Fotográfico de 14.06.2019.
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Pavimentação asfáltica na Rua 20, Bairro Jardim Pavimentação asfáltica sem meio-fio na Rua
Koberstain, Chapada dos Guimarães. Registro Emerson da Silva Torres (Rua 07), Bairro Jardim
Fotográfico de 14.06.2019.
Koberstain, Chapada dos Guimarães. Registro
Fotográfico de 14.06.2019.

Pavimentação asfáltica na Rua Caiabis, Bairro Aldeia Execução de base na Rua Surius, Bairro Aldeia
Velha, Chapada dos Guimarães. Registro Fotográfico Velha, Chapada dos Guimarães. Registro
de 14.06.2019.
Fotográfico de 14.06.2019.
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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?
Avaliação dos controles do
convenente no planejamento,
na contratação e na execução
das obras de construção de
quadras
cobertas
com
vestiário, originadas da Ação
de Implantação e Adequação
de Estruturas Esportivas
Escolares,
do
FNDE,
verificando a adequação da
aplicação dos recursos aos
normativos vigentes.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos – FEF 6º Ciclo, que tem por
objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
1. Habilitação irregular de empresa
participante da Tomada de Preços n. 02/2017,
em decorrência de ausência de controles
internos administrativos, com consequente
adjudicação do objeto a empresa que não
detinha capacidade técnica operacional
comprovada;
2. Falhas na execução de serviços que não
atendem as especificações do Projeto,
decorrentes de fragilidades de controles
internos
administrativos
relativos
ao
acompanhamento e a fiscalização da obra;
3. Ausência de manual de contratações e falta
de segregação de funções com o consequente
risco de a licitação se desenvolver com a
ocorrência de irregularidades, fraudes ou a
seleção de propostas desvantajosas para a
Prefeitura.
Não há recomendações registradas neste
relatório por se tratar de ente municipal.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AMM – Associação Mato-grossense dos Municípios
CAT - Certidão de Acervo Técnico
CEF – Caixa Econômica Federal
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas
CGU – Controladoria Geral da União
CPL – Comissão Permanente de Licitação
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DOE – Diário Oficial do Estado
DOU - Diário Oficial da União
FEF - Fiscalização de Entes Federativos
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Simec - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
TCE – Tribunal de Contas do Estado
TCU – Tribunal de Contas da União
TP – Tomada de Preços
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INTRODUÇÃO
A presente fiscalização foi originada no contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos – FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar controles do convenente no
planejamento, na contratação e na execução das obras públicas.
Foram mapeadas as atividades relevantes e identificados os riscos inerentes e
respectivos controles internos necessários para gerenciá-los, resultando na elaboração
de um Matriz de Riscos e Controles.
Após o conhecimento dos objetivos-chave da atividade e seus riscos, avaliados quanto
a probabilidade de ocorrência e impacto, realizou-se a priorização dos riscos associados
a realização de obras públicas financiadas por meio de convênio ou outro instrumento
de transferência de recursos da União. Nessa etapa construiu-se um Mapa de Riscos,
apontando os riscos considerados mais críticos para a gestão contratações públicas no
âmbito da Administração Pública, com o propósito de realizar a Auditoria Baseada em
Riscos.
A partir da elaboração da Matriz de Planejamento foram formuladas as questões de
auditoria adiante indicadas:
Questão 1: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar a
adequabilidade do dimensionamento de quantitativos para os itens de materiais e
serviços da obra, e da compatibilidade dos preços às tabelas referenciais?
Questão 2: Foram instituídos controles internos visando garantir que a licitação se
desenvolva sem restrições à competição, direcionamento ou favorecimento à
licitantes, observando o princípio constitucional da isonomia?
Questão 3: Foram instituídos controles internos para evitar fraudes e/ou conluios
dos participantes da licitação?
Questão 4: Os controles internos são adequados para que o acompanhamento e a
fiscalização da obra sejam realizados de forma a evitar a ocorrência de pagamentos
por serviços não realizados, executados em desacordo ao projeto e de
descumprimento do cronograma?
Questão 5: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar o
recebimento da obra em consonância aos termos contratuais e de acordo com as
especificações definidas no projeto básico?
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Ressalta-se que neste Relatório foram abordadas as questões de auditoria 3 e 4, sendo
que, as demais compuseram a avaliação realizada no âmbito do Relatório de
Consolidação dos resultados para o Ente Federativo.
Ainda na fase de planejamento foram analisados normativos vigentes, documentos
técnicos que regulam a gestão e operacionalização da ação, manuais técnicos do FNDE
e orientações do TCE/MT para os municípios de Mato Grosso.
Para avaliação dos controles internos administrativos aplicou-se como instrumento o
Questionário de Avaliação de Controles Internos respondido pela Prefeitura, bem como,
entrevistas para confirmação das respostas informadas.
Foram requisitadas informações e documentos acerca da licitação, da execução e do
acompanhamento das obras.
Durante os trabalhos de campo, realizado no período de 03.06.2019 a 19.06.2019, a
equipe visitou a Prefeitura Municipal e inspecionou as obras.
Todas as informações e os documentos solicitados foram obtidos junto a Prefeitura
Municipal, embora tenha sido constatado atraso na disponibilização, não houve
restrições aos trabalhos.
VISÃO GERAL DO OBJETO
Trata-se de fiscalização realizada nas obras de construção de quadras cobertas com
vestiário nas escolas municipais Professor Jacondino Bezerra, na Comunidade de João
Carro (Termo de Compromisso PAC2 n. 09119/2014, assinado em 02.04.2014 ), e Santa
Helena, na Comunidade de Jangada Roncador (Termo de Compromisso PAC2 n.
10513/2014, assinado em 18.06.2014), no município de Chapada dos Guimarães/MT,
originadas da Ação de Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares, do
FNDE.
Por meio da Tomada de Preços nº 002/2017, Processo Licitatório nº 028/2017, ocorreu
a contratação da empresa Circulus Engenharia de Projetos e Execuções Ltda, CNPJ
18.619.716/0001-37, para a construção das duas quadras nas escolas da zona rural do
município, no montante de R$ 1.117.541,26.
Segundo informações constantes do SIMEC, as duas obras estão em andamento, com
execução em torno de 50% (IDs Simec n. 1015987 e n. 1012961).
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Local
1. Ausência de controles internos administrativos propiciaram a
ocorrência de falhas e habilitação irregular de empresa
participante do certame, com consequente adjudicação do
objeto a empresa que não detinha capacidade técnica
operacional comprovada. Risco de reincidência de
irregularidades que podem acarretar na seleção de propostas
desvantajosas para o ente.
No processo licitatório verificou-se que não houve respeito ao prazo mínimo de quinze
dias para publicação do resumo do Edital de Abertura no Diário Oficial da União
(publicado em 02.03.2018, fls. 413 do processo, sessão de abertura de propostas em
16.03.2018, ou seja, quatorze dias).
Na avaliação do Edital observou-se uma inadequação na cláusula 12.2.3.1.1 ao exigir a
certidão negativa de falência ou recuperação judicial, sem mencionar que nos casos de
recuperação judicial com plano de recuperação homologado judicialmente é permitida
a participação em licitação.
Outro aspecto a ser mencionados refere-se à possibilidade de ocorrência de visita
técnica conjunta das licitantes ao local das obras, conforme item 10.1 do Edital, porém,
a princípio, diante dos documentos correlacionados no processo licitatório, essa
situação não aconteceu, já que as empresas optaram por apresentar a auto declaração
de conhecimento do local.
O Edital da Tomada de Preços 02/2017 possui menos ocorrências de inadequações, em
relação a outros processos licitatórios analisados de anos anteriores (Gestão Municipal
2009-2012 e 2013-2016).
O fato se deve a Prefeitura passar a adotar “editais-padrão” tendo como fontes órgãos
referenciais, conforme informado na aplicação do Questionário de Avaliação de
Controles Internos. No entanto, tal prática ainda não teve a sua aplicação padronizada
comprovada pela área de licitação do município.
Este exemplo demonstra que a adoção de controles traz benefícios e mitigam os riscos
de irregularidades nas contratações.
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Em análise aos documentos de habilitação apresentados pela empresa Circulus
Engenharia de Projetos e Execuções Ltda, CNPJ 18.619.716/0001-37, vencedora da
licitação da Tomada de Preços n. 02/2017 (Processo Licitatório nº 028/2017), observouse os fatos descritos a seguir.
A empresa não apresentou Balanço Patrimonial (conforme previsão do item 12.2.3.1 do
Edital) em razão de não ter tido movimentação financeira desde a sua constituição, para
tanto, apresentou declaração (fls. 587 do processo) e os demonstrativos contábeis da
Declaração de Informações Socioeconômicos e Fiscais (DEFIS) dos anos calendário 2013
a 2017 (fls. 589 e seguintes).
Apesar de constar no cadastro do CNPJ a data de abertura em 29.07.2013, a empresa
não chegou a prestar nenhum serviço durante sua existência.
Nesse sentido, também não foi apresentado o Atestado de Capacidade Técnica que
demonstram a experiência da empresa, pois nunca prestou serviço.
O registro da Pessoa Jurídica no CREA-MT se deu apenas em 27.02.2018, após o início
da licitação, porém, antes da apresentação das propostas.
A primeira Nota Fiscal emitida pela empresa foi no âmbito das obras da licitação vencida
(NF nº 01, emitida em 11.09.2018).
Consta do processo a Certidão de Acervo Técnico (CAT) n. 196693 emitida pelo CREAMT (fls. 618 e seguintes), acerca da experiência profissional do Responsável Técnico e
Sócio Administrador da empresa. Este documento demonstra a capacidade técnicaprofissional exigida no item 12.2.4.3.1 do Edital, porém, não se confunde com a
demonstração da capacidade operacional da empresa.
No item 12.2.4.2.1 do Edital está prevista a apresentação de atestados de qualificação
técnico-operacional para demonstrar a capacidade técnico-operacional das empresas
participantes.
No mesmo item está prevista a apresentação de planilha com detalhamento dos
serviços executados, a fim de se confirmar a compatibilidade do serviço de maior
relevância do objeto da licitação, definido no item 12.2.4.2.6.
Nesse aspecto a empresa não teria atendido a disposição do edital, em razão da
exigência de “capacidade técnico-operacional”, conforme o entendimento do TCU sobre
o artigo 30, da Lei nº 8.666/93, explanado no Acórdão 1.332/2006 - Plenário, abaixo
transcrito:
“A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a
experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a
capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos próprios da empresa,
desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a
conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de
pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-profissional, referindose a existência de profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou
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serviço de engenharia a ser licitado. A qualificação técnica é disciplinada no
art. 30 da Lei nº 8.666/93.
(...)
A alegação da Representante de que a comprovação técnica deveria
restringir-se à empresa não procede, pois o inciso I do § 1º do art. 30 da Lei
nº 8.666/93 disciplina justamente a capacitação técnico-profissional, não
havendo dúvidas nesse aspecto. A controvérsia que poderia ser levantada
relaciona-se à possibilidade de exigência de capacidade técnico-operacional,
tendo em vista o veto presidencial ao inciso II do § 1º do art. 30, que
disciplinava essa questão. No entanto, tanto a doutrina como a jurisprudência
desta Corte propugnam por sua possibilidade. Marçal Justen Filho
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10ª ed. São
Paulo: Dialética, 2004. fls. 323), por julgar ser a capacitação técnica
operacional indispensável para a salvaguarda do interesse público, entende
que a melhor interpretação é aquela que permite tal exigência. Igual
interpretação consta da obra de Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo
Brasileiro. 27ª ed. atual. por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero
Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros Editores. 2002.
fls.286):
‘A comprovação da capacidade técnico-operacional continua sendo exigível,
não obstante o veto aposto à letra ‘b’ do § 1° do art. 30. Na verdade, o
dispositivo vetado impunha limitações a essa exigência e a sua retirada do
texto legal deixou a critério da entidade licitante estabelecer, em cada caso,
as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações,
exigências, essas, que devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da
licitação’.” (grifos nosso)

Outro aspecto que evidencia as falhas da Comissão de Licitação na apreciação dos
documentos de habilitação da empresa, corresponde a Certidão Negativa de
Distribuição de Ações de Falências e Recuperações Judiciais apresentada as fls. 585 do
processo, a qual foi emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não sendo o
órgão da sede da empresa. Desde sua constituição a empresa está sediada em CuiabáMT.
A avaliação dos documentos da empresa foi efetivada pela Comissão de Licitação e
consubstanciada na Ata de Abertura e Julgamento da Habilitação, de 16.03.2018, e na
Ata de Abertura e Julgamento das Proposta de Preços, de 16.04.2018, atuando como
Presidente da comissão, o servidor CPF n. ***.407.281-**, membro CPF n. ***.783.721**, e no apoio CPF n. ***.525.421-** (designação pela Portaria n. 209/2017, de
25.10.2017).
Não foram registrados nas atas os aspectos documentais apontados relativos a empresa
Circulus, embora tenha ocorrido recursos entre as outras empresas participantes do
certame.
O Aviso do Resultado da Análise Técnica das Propostas, de 07.06.2018, e o Aviso do
Resultado Final, de 18.06.2018, foram assinados pelo Presidente da Comissão de
Licitação, CPF n. ***.407.281-**, e pela Superintendente de Licitações, CPF n.
***.783.721-**, a qual também atuou como membro da comissão.
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Ressalta-se que o membro da CPL, CPF n. ***.783.721-**, atuou durante o
desenvolvimento do processo licitatório, emitindo despachos e comunicações internas,
na qualidade de Superintendente de Licitações, o que fere o princípio de segregações
de funções.
A Adjudicação e Homologação do certame foi realizado pela Prefeito Municipal, Gestão
2017-2020, CPF ***.785.171-**, em 18.06.2018.
A equipe da CGU/Regional/MT aplicou Questionário de Avaliação de Controles Internos,
e realizou entrevistas para confirmação das respostas informadas, revelando
fragilidades de rotinas e ausência de controles voltados para evitar fraudes e/ou
conluios das empresas participantes da licitação.
Nesse sentido, verificou-se que a Prefeitura não possui um manual de contratações e
não foi encontrado na licitação pesquisas realizadas pela Comissão sobre eventual
situação de impedimento legal das empresas participantes no Cadastro de Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM).
Não foram encontrados no processo licitatório controles com foco nos elementos que
possam comprometer a competitividade do certame, controles de prazo ou listas de
verificação (Checklist) para documentos/informações (por exemplo: vínculos,
documentos falsos, incoerências e inconsistências) ou outro tipo de avaliação para
prevenção de fraudes e conluios, e nem atos de conferência de autenticidade de
certidões, circularizações e diligências.
A atuação simultânea de agente na condição de Membro e Superintendente de Licitação
no processo revela que não houve separação entre as funções e atividades consideradas
incompatíveis no âmbito da licitação.
Essas fragilidades, expõem o ente municipal ao risco de licitar com editais com cláusulas
inadequadas, sem observância as formas e prazos de publicidade, com projeto básico
prevendo o emprego de serviços, materiais e equipamentos com especificações viciadas
ou métodos construtivos limitativos, impossibilitando a ampla participação de
interessados e propiciando um ambiente que favorece a prática de atos irregulares e/ou
fraudulentos em uma licitação.
O ente ainda está exposto aos riscos de contratar empresa que fraudou o certame ou
agiu em conluio com outras licitantes ou com a Administração. E ainda, contratações
com exame inadequado dos documentos de habilitação e das informações referentes
aos licitantes, com consequente seleção de empresa sem regularidade fiscal, capacidade
técnica, operacional, econômica e financeira (empresas de fachada, certidões, balanços
e atestados falsos), ou com registro de penalidades (inidôneas, suspensas, impedidas,
etc.).
No caso da licitação da Tomada de Preços n. 02/2017 (Processo Licitatório nº 028/2017),
embora não tenham sido identificadas fraudes, as fragilidades destacadas permitiram a
contratação de empresa sem capacidade técnica operacional comprovada, em
descumprimento as próprias regras definidas pelo edital.
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Por outro lado, a implementação de instrumentos de verificação, formalização de
modelos e definição de atribuições através de um manual de contratações, além de,
capacitação dos agentes envolvidos, poderiam contribuir para a prevenção de falhas
inerentes a atividade desenvolvida.
Nesse processo de desenvolvimento de controles reporta-se a Resolução Normativa nº
28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT) com
a instituição do instrumento de Matriz de Riscos e Controles, e ainda, a Resolução
Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018, sobre os componentes de controles internos em
nível de entidade dos entes.

2. Fragilidades de controles internos administrativos relativos ao
acompanhamento e a fiscalização da obra possibilitaram a
ocorrência de falhas na execução de serviços que não atendem
as especificações do Projeto.
A Prefeitura de Chapada dos Guimarães utilizou o projeto padronizado pelo FNDE para
a construção das quadras cobertas com vestiários na Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra e na Escola Municipal Santa Helena.
Em inspeção expedida às obras, em 19.06.2019, observou-se uma divergência na
dimensão dos pilares P2 e P25, em ambas as quadras, previstos com 20x77,5cm na
planta de locação do Projeto Estrutural (Prancha 05/11), porém, executados variando
entre 20x60cm e 20x66cm. Os pilares P1 e P23 também possuem dimensões de
20x77,5cm no Projeto, e já estão com os serviços contíguos de alvenaria e emboco
realizados, os quais devem ser certificados pela fiscalização do ente municipal quanto a
possibilidade de terem sido executados em dimensões a menor.
Caso essas falhas sejam confirmadas podem comprometer a estrutura da obra, tendo
em vista que o cálculo estrutural foi realizado com base em pilares com dimensões
superiores ao executado.
Seguem ilustrações do Projeto Estrutural padronizado do FNDE.
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Recorte do Projeto Estrutural padronizado pelo FNDE, Prancha 05/11. Ilustração de dimensões dos
Pilares P1 e P2.

Recorte do Projeto Estrutural padronizado pelo FNDE, Prancha 05/11. Dimensões dos Pilares e
respectivas cargas.

A seguir apresenta-se os registros fotográficos da situação encontrada pela equipe da
CGU/Regional/MT.
Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de construção
de quadra poliesportiva com vestiários, Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Dimensão do Pilar P2 com 20x60cm, projeto está
previsto para 20x77,5cm. Registro Fotográfico de

Dimensão do Pilar P25 com 20x64cm, projeto está
previsto para 20x77,5. Registro Fotográfico de
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19.06.2019, Escola Municipal Santa Helena,
comunidade de Jangada Roncador.

19.06.2019, na Escola Municipal Santa Helena,
comunidade de Jangada Roncador.

Por meio da Solicitação de Fiscalização n. 06, de 10.06.2019, foram solicitados os laudos
de ensaios ou testes realizados, referente ao controle tecnológico das obras, tais
documentos não foram disponibilizados. Dessa forma, não foram apresentados os
testes de resistência do concreto que possam confirmar o cumprimento das
especificações do memorial descritivo (todos os pilares serão de concreto com fck de 25
Mpa).
Outro aspecto observado, não detectado pelo Fiscal da Obra, são as falhas relatadas na
inspeção realizada pelo FNDE, em 07.04.2019, referente à não execução dos vãos para
os cobogós nas laterais dos vestiários, e a ausência da terça dupla no topo da cobertura
(quanto a este último item refere-se a etapa em que a obra foi paralisada).
Por ocasião da vistoria da equipe da CGU/Regional/MT verificou-se que os vãos para os
cobogós foram corrigidos na Escola Municipal Professor Jacondino Bezerra,
Comunidade João Carro, e estavam em correção na Escola Municipal Santa Helena,
comunidade de Jangada Roncador.
Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de construção
de quadra poliesportiva com vestiários, Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Vãos para os cobogós nas laterais dos vestiários,
corrigidos após a inspeção do FNDE. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, na Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra, Comunidade João
Carro.

Recorte no concreto para correção quanto aos
vãos para os cobogós nas laterais dos vestiários.
Registro Fotográfico de 19.06.2019, na Escola
Municipal Santa Helena, comunidade de Jangada
Roncador.

Quanto aos serviços a serem corrigidos na cobertura, identificados pela fiscalização do
FNDE, corresponde a etapa na qual a obra foi paralisada, e segundos as informações
obtidas, serão realizados na sequência.
Constatou-se ainda que a evolução da execução física das obras, em ambas as quadras,
está em cerca de 50%, bem acima das medições emitidas para fins de pagamento
(execução financeira), com valores pagos próximo de 23%, esse descompasso gera
dificuldades para o andamento das obras.
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As obras estão com o cronograma atrasado em cerca de seis meses, porém, apurou-se
que houve a paralisação em decorrência de entraves administrativos e financeiros junto
à concedente dos recursos (FNDE).
Segundo o artigo 67, § 1º, da Lei 8.666/93, caberá ao representante da Administração
anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
O acompanhamento, a fiscalização e as medições dos serviços não estão sendo
realizados de forma adequada, haja vista, algumas falhas de execução detectadas, bem
como, a obra estar em etapa bem a frente às medições emitidas.
A responsabilidade técnica de execução das obras é assinada pelo Engenheiro Civil, CPF
***.122.401-**, conforme ART nº 3003504. A fiscalização das obras pela Prefeitura de
Chapada dos Guimarães é exercida pelo Engenheiro Civil, CPF n. CPF ***.795.811-**,
conforme ART nº 3045554 e 3067997, Portaria da Prefeitura n. 245, de 11.09.2018.
As fragilidades de controles internos relativos ao acompanhamento e a fiscalização da
obra permitiram a ocorrência das falhas identificadas.
Para avaliação desses controles foi utilizado como instrumento um Questionário de
Avaliação de Controles Internos, bem como, entrevistas com fiscais de obras.
O Engenheiro designado fiscal de contrato possui capacitação técnica de acordo com a
complexidade do objeto contratado, porém há limitações no tempo disponível para
atuar, já que desempenha função concomitante na apreciação de outros projetos não
relativos a obras públicas.
A atuação da fiscalização não possui frequência definida, não há plano de fiscalização,
as verificações dos serviços executados são realizadas na ocasião das medições para fins
de pagamento.
As informações colhidas apontam que não foram instituídos procedimentos e
instrumentos para atuação da fiscalização, tais como manual de fiscalização, além de,
modelos de planos de fiscalização, relatórios de acompanhamento, e listas de
verificação.
A
prefeitura
não
possui
norma
interna
com
procedimentos
acompanhamento/fiscalização e validação de medições dos serviços da obra.

de

Os efeitos advindos das fragilidades são a ausência de relatórios e de registros que
evidenciem o adequado acompanhamento da obra, e atesto de serviços com execução
incompatível as especificações do Projeto Básico.
O ente municipal está sujeito aos riscos inerentes a essas atividades, como por exemplo:
execução da obra com fiscalização deficiente, acarretando a não detecção de
pagamentos por serviços não executados ou com qualidade inferior ao especificado, em
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desacordo ao projeto, descumprimento do cronograma e a impossibilidade de apurar
responsabilidades.
São exemplos de instituição de controles para mitigar esses riscos: normas internas com
procedimentos definidos para fiscalização e medição de serviços; fiscais com
capacitação adequada e tempo disponível para exercer os vários papéis na fiscalização
da obra; relatórios de acompanhamento da obra com frequência e parâmetros
definidos; rotina de verificação do diário de obras.
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CONCLUSÃO
Na avaliação da questão de auditoria 2, em relação aos controles internos instituídos
visando garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes, observou-se que o ente municipal não
possui manual de contratações e não se atenta ao princípio da segregação de funções,
incorrendo no risco da licitação apresentar irregularidades, fraudes ou seleção de
propostas desvantajosas para a Prefeitura.
Os controles internos para evitar fraudes e/ou conluios dos participantes da licitação,
objeto da questão de auditoria 3, não estão instituídos de forma eficaz, e por
conseguinte, ocorreram falhas na habilitação de empresa participante da Tomada de
Preços n. 02/2017, pois a mesma não detinha capacidade técnica operacional
comprovada.
Quanto a questão de auditoria 4, foram registradas algumas falhas na execução de
serviços, revelando-se a necessidade de aprimoramento de controles internos quanto
ao acompanhamento e a fiscalização de obras.
O relatório possibilita o ente municipal conhecer suas fragilidades de controles internos
administrativos para realização de obras públicas, permitindo o aperfeiçoamento desses
controles a partir da implementação de diversos instrumentos de verificação,
formalização de modelos, definição de atribuições, o que poderia ser retratado num
manual de contratações, além de, envidar esforços na capacitação dos agentes
envolvidos, o que resultaria na prevenção de falhas inerentes as atividades
desenvolvidas.
Nesse processo de desenvolvimento de controles pode-se referenciar a Resolução
Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT) com a instituição do instrumento de Matriz de Riscos e Controles, e ainda, a
Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018, sobre os componentes de controles
internos em nível de entidade dos entes.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT,
de um modo geral, não contestou os achados específicos sobre as obras públicas
fiscalizadas, dessa forma, a análise da equipe de auditoria encontra-se consignada no
Anexo I do Relatório de Avaliação Consolidador n. 201900941.
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II – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
A seguir apresenta-se os registros fotográficos das obras de construção de quadras
poliesportivas que estão paralisadas.
Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de construção
de quadra poliesportiva com vestiários, Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Vista externa da quadra poliesportiva. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal Santa
Helena, comunidade de Jangada Roncador,
Chapada dos Guimarães.

Vista interna da quadra poliesportiva. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Santa Helena, comunidade de Jangada Roncador,
Chapada dos Guimarães.

Serviços de cobertura iniciados. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Santa Helena, comunidade de Jangada Roncador,
Chapada dos Guimarães.

Serviços de elementos vazados. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal Santa
Helena, comunidade de Jangada Roncador,
Chapada dos Guimarães.
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Detalhes de pilares. Registro Fotográfico de
19.06.2019, Escola Municipal Santa Helena,
comunidade de Jangada Roncador, Chapada dos
Guimarães.

Serviços de emboco nos vestiários. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Santa Helena, comunidade de Jangada Roncador,
Chapada dos Guimarães.

Vista externa da quadra poliesportiva. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra, na Comunidade de
João Carro, Chapada dos Guimarães.

Vista interna da quadra poliesportiva. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra, na Comunidade de
João Carro, Chapada dos Guimarães.

Serviços de cobertura iniciados. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra, na Comunidade de
João Carro, Chapada dos Guimarães.

Vegetação recobrindo arquibancadas. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra, na Comunidade de
João Carro, Chapada dos Guimarães.
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Detalhes de pilares. Registro Fotográfico de
19.06.2019, Escola Municipal Professor Jacondino
Bezerra, na Comunidade de João Carro, Chapada
dos Guimarães.

Serviços de emboco nos vestiários. Registro
Fotográfico de 19.06.2019, Escola Municipal
Professor Jacondino Bezerra, na Comunidade de
João Carro, Chapada dos Guimarães.
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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?
Avaliação dos controles do
convenente no planejamento,
na contratação e na execução
da obra de calçamento de vias
públicas, Convênio Siconv n.
729769, do Ministério das
Cidades,
verificando
a
adequação da aplicação dos
recursos aos normativos
vigentes.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos – FEF 6º Ciclo, que tem por
objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
1. Indicativo da montagem de processo
licitatório fictício, com consequente fraude à
licitação;
2. Ausência de manual de contratações com o
consequente risco de a licitação se
desenvolver
com
a
ocorrência
de
irregularidades, fraudes ou a seleção de
propostas desvantajosas para a Prefeitura;
3. Inabilitação indevida
participante do certame;

de

empresa

4. Fragilidades de controles internos
administrativos relativos ao acompanhamento
e a fiscalização da obra.
Não há recomendações registradas neste
relatório por se tratar de ente municipal.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AMM – Associação Mato-grossense dos Municípios
CAT - Certidão de Acervo Técnico
CEF – Caixa Econômica Federal
CEPIM - Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas
CGU – Controladoria Geral da União
CPL – Comissão Permanente de Licitação
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
DOE – Diário Oficial do Estado
DOU - Diário Oficial da União
FEF - Fiscalização de Entes Federativos
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
Simec - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
TCE – Tribunal de Contas do Estado
TCU – Tribunal de Contas da União
TP – Tomada de Preços
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INTRODUÇÃO
A presente fiscalização foi originada no contexto do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos – FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade da aplicação
dos recursos federais descentralizados ao município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar controles do convenente no
planejamento, na contratação e na execução das obras públicas.
Foram mapeadas as atividades relevantes e identificados os riscos inerentes e
respectivos controles internos necessários para gerenciá-los, resultando na elaboração
de um Matriz de Riscos e Controles.
Após o conhecimento dos objetivos-chave da atividade e seus riscos, avaliados quanto
a probabilidade de ocorrência e impacto, realizou-se a priorização dos riscos associados
a realização de obras públicas financiadas por meio de convênio ou outro instrumento
de transferência de recursos da União. Nessa etapa construiu-se um Mapa de Riscos,
apontando os riscos considerados mais críticos para a gestão contratações públicas no
âmbito da Administração Pública, com o propósito de realizar a Auditoria Baseada em
Riscos.
A partir da elaboração da Matriz de Planejamento foram formuladas as questões de
auditoria adiante indicadas:
Questão 1: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar a
adequabilidade do dimensionamento de quantitativos para os itens de materiais e
serviços da obra, e da compatibilidade dos preços às tabelas referenciais?
Questão 2: Foram instituídos controles internos visando garantir que a licitação se
desenvolva sem restrições à competição, direcionamento ou favorecimento à
licitantes, observando o princípio constitucional da isonomia?
Questão 3: Foram instituídos controles internos para evitar fraudes e/ou conluios
dos participantes da licitação?
Questão 4: Os controles internos são adequados para que o acompanhamento e a
fiscalização da obra sejam realizados de forma a evitar a ocorrência de pagamentos
por serviços não realizados, executados em desacordo ao projeto e de
descumprimento do cronograma?
Questão 5: Os controles internos existentes são suficientes para assegurar o
recebimento da obra em consonância aos termos contratuais e de acordo com as
especificações definidas no projeto básico?
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Ressalta-se que neste Relatório foram abordadas as questões de auditoria 2 e 4, sendo
que, as demais compuseram a avaliação realizada no âmbito do Relatório de
Consolidação dos resultados para o Ente Federativo.
Ainda na fase de planejamento foram analisados normativos vigentes, documentos
técnicos que regulam a gestão e operacionalização da ação, manuais técnicos do FNDE
e orientações do TCE/MT para os municípios de Mato Grosso.
Para avaliação dos controles internos administrativos aplicou-se como instrumento o
Questionário de Avaliação de Controles Internos respondido pela Prefeitura, bem como,
entrevistas para confirmação das respostas informadas.
Foram requisitadas informações e documentos acerca da licitação, da execução e do
acompanhamento das obras.
Durante os trabalhos de campo, realizados no período de 03.06.2019 a 19.06.2019, a
equipe visitou a Prefeitura Municipal e inspecionou as obras.
As informações e os documentos solicitados foram obtidos junto a Prefeitura Municipal
e a Caixa Econômica Federal. Houve atraso no atendimento por parte da Prefeitura e a
não disponibilização do processo licitatório original da Tomada de Preços nº 17/2010, e
dos processos de pagamento com a documentação comprobatória das despesas
realizadas, em razão do extravio dos documentos, conforme informado no Ofício n.
416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da Secretaria Municipal de Planejamento de
Chapada dos Guimarães.
As análises relativas aos documentos da licitação foram, na maior parte, realizadas com
base em cópias dos documentos encaminhados pela Prefeitura de Chapada dos
Guimarães à Caixa Econômica Federal, na época da vigência do convênio, no âmbito do
Processo n. 0315177-97/2009.
VISÃO GERAL DO OBJETO
Trata-se de fiscalização realizada nas obras de construção de calçadas de concreto
realizadas com recursos do Convênio Siconv nº 729769, junto ao Ministério das Cidades.
Firmou-se o Contrato de Repasse n. 0315177-97/2009 com a Caixa Econômica Federal.
Por meio da licitação efetivada pela Tomada de Preços nº 17/2010 ocorreu a
contratação da empresa CIVILBRAS – Comércio, Industria, Engenharia Brasileira Ltda.,
CNPJ 02.487.130/0001-26, no montante de R$ 987.056,58.
Segundo informações constantes do Siconv, o convênio expirou em 31.12.2017, sendo
que, em 31.03.2018, finalizou o prazo sem a apresentação da prestação de contas pelo
Município de Chapada dos Guimarães.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Local
1. Indicativo da montagem de processo licitatório fictício da
Tomada de Preços nº 17/2010, com consequente fraude à
licitação.
O processo licitatório original da Tomada de Preços nº 17/2010 não foi disponibilizado
tendo em vista o extravio do processo, conforme informado no Ofício n.
416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da Secretaria Municipal de Planejamento de
Chapada dos Guimarães.
As análises relativas aos documentos da licitação foram realizadas com base em cópias
dos documentos encaminhados pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães à Caixa
Econômica Federal, na época da vigência do convênio, no âmbito do Processo n.
0315177-97/2009.
O exame do Edital da Tomada de Preços n. 17/2010 (constante as fls. 10, do Processo
da CEF nº 0315177-97/20019, volume de acompanhamento), de 11.06.2010, bem como,
demais documentos colhidos revelam restrições à competição, com indicativo de fraude
à licitação.
A restrição à participação de empresas na licitação está bem delineada pelo conjunto de
cláusulas restritivas inseridas pelo ente municipal no edital. Aborda-se a seguir cada uma
das exigências indevidas e a fundamentação de sua irregularidade.
•

Cláusula 3.1.3 contendo proibição de participação de consórcio, sem justificativa
apresentada;

O Tribunal de Contas da União tem orientado que, caso seja feita a opção por não
permitir, no edital do certame, a participação de empresas na forma de consórcios,
considerando a faculdade constante do art. 33, caput, da Lei nº 8.666/1993, justifique
formalmente tal escolha no respectivo processo administrativo da licitação. (Acórdão n.
º 2303/2015 – P, 2447/2014 – P, 1179/2014 –P, 1305/2013 – P, 1.878/2005 – Plenário,
1.636/2007-Plenário, Acórdão n. º 1316/2010-1ª Câmara, Acórdão n. º 1.102/2009-1ª
Câmara e Acórdão nº 3.654/2012-2ª Câmara).
Para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT): “a previsão em edital
licitatório de vedação à participação de empresas em consórcio deve ter
correspondente justificativa, tendo em vista que todos os atos administrativos, mesmo
aqueles caracterizados como discricionários, devem ser devidamente motivados”
(Acórdão TCE/MT 949/2014 – TP).
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Cabe destacar que o inciso I do art. 50 da Lei nº 9.784/99 dispõe que os atos
administrativos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses deverão ser
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
•

Cláusula 6.3, alínea “b” e seguintes, exigência de engenheiro no quadro
permanente da empresa, e comprovação via CTPS ou Contrato de Trabalho.

O § 1º do art. 3º da Lei n. 8.666/93 veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir
ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”.
A administração não pode exigir demonstração de vínculo empregatício, por meio de
carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, sendo suficiente a
comprovação da disponibilidade do profissional mediante contrato de prestação de
serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil (Acórdão TCE/MT
164/2015 – SC e 471/2016 - TP; Acórdãos TCU 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008,
103/2009, 1.710/2009, 1.557/2009, 381/2009, 1.041/2010, 3.291/2014, 1.447/2015,
1988/2016 e 872/2016, todos do Plenário).
É possível permitir a comprovação do vínculo com a empresa também com a cópia do
contrato de prestação de serviço ou outro documento com o mesmo valor probatório
(Acórdãos 3291/2014, 1842/2013, 2.656/2007, 800/2008, 2.882/2008, 103/2009,
1.710/2009, 1.557/2009, todos do Plenário).
Em consequência, tal exigência impõe um ônus desnecessário às empresas, à medida
que as obriga a manter em seus quadros empregados ociosos e altamente qualificados
somente para participarem de licitações. Além disso, para o TCU, o fundamental para a
Administração-Contratante é que o profissional esteja em condições de efetivamente
desempenhar seu mister quando da execução do futuro contrato, razão por que se
mostra suficiente a existência de contrato de prestação de serviços, sem vínculo
trabalhista e regido pela legislação comum, interpretação essa que vai ao encontro do
disposto no § 6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, quando estabelece que as exigências
acerca de pessoal qualificado devam reputar-se atendidas mediante mera declaração
de disponibilidade apresentada pela licitante.
•

Cláusula 6.3, alínea “e” e seguintes, com exigência de atestado de visita técnica
e na alínea “e3” a vistoria deve ser feita por Engenheiro Civil da licitante;

É descabida a exigência de visita técnica realizada pelo responsável técnico da licitante,
isso porque a exigência de vistoria prévia destina-se tão somente a evitar que a licitante,
futuramente, alegue não poder executar o objeto da contratação, por desconhecimento
de determinada peculiaridade ou condição do local de prestação do serviço. No entanto,
essa proteção deve ser sopesada com outros princípios da licitação, como o que
preserva a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa e a ampliação da
competitividade (Acórdão nº 2299-2011 - Plenário).
Nos termos do Acórdão nº 1.599/2010 - Plenário do TCU e Acórdão nº 1.117/2012-1ª
Câmara, não obstante a exigência de comprovação de que a licitante tomou
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conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das
obrigações pertinentes ao certame tenha amparo no inciso III do art. 30 da Lei n.º
8.666/1993, essa exigência extrapola tal preceito ao impor o requisito de que o próprio
profissional a ser indicado na licitação como responsável técnico da obra deva ser o
credenciado para a vistoria.
A jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de que é suficiente exigir da
licitante declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades da
obra, assinada pelo seu responsável técnico, de modo que a visita só pode ser exigida se
for imprescindível para a caracterização do objeto, e, nesse caso, deve-se evitar reunir
os licitantes em uma mesma data e horário, situação capaz de dar-lhes conhecimento
prévio acerca do universo de concorrentes (Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008,
2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenário).
A exigência de visita técnica mediante agendamento e emissão de atestado, possibilita
ainda o conhecimento prévio das participantes da licitação.
•

Cláusula 6.4, alínea “a”, com exigência de Índice de Endividamento Geral menor
ou igual a 0,30;

A estipulação de um Índice de Endividamento Geral (ou Grau de Endividamento – GE)
menor ou igual 0,30, não é usualmente adotado para a correta avaliação da situação
financeira, em desacordo com o § 5º, artigo 31 da Lei 8.666/1993 e entendimentos
reiteramente exarados pelo TCU, à exemplo dos Acórdãos 2495/2010-TCU-Plenário,
170/2007-TCU-Plenário e 291/2007-TCU-Plenário. Cláusula 6.4, alínea “b” capital social
mínimo de R$ 120.000,00, está acima do aceitável de até 10% do valor do objeto a ser
contratado, na licitação em comento ficou em aproximadamente 12%;
A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a exigência de capital social ou
patrimônio líquido mínimo deve limitar-se ao percentual máximo de 10% do valor
estimado da contratação, conforme dispõe o art. 31, §3o, da Lei 8.666/1993. Nesse
sentido são os Acórdãos 1.335/2010-TCU-Plenário, 313/2008-TCU-2a Câmara,
705/2008-TCU-Plenário, 1.801/2008-TCU-Plenário, 2.298/2008-TCU-Plenário e
2.429/2008-TCU-1a Câmara.
•

Cláusula 6.4, alínea “c” certidão negativa de falência ou concordata;

Há uma inadequação nesta cláusula ao exigir a certidão negativa de falência ou
recuperação judicial, sem mencionar que nos casos de recuperação judicial com plano
de recuperação homologado judicialmente é permitida a participação em licitação.
A certidão negativa de recuperação judicial é exigível por força do art. 31, II, da Lei 8.666,
de 1993, porém a certidão positiva não implica a imediata inabilitação, cabendo ao
pregoeiro ou à comissão de licitação realizar diligências para avaliar a real situação de
capacidade econômico-financeira. A empresa em recuperação judicial ou extrajudicial
com plano de recuperação homologado judicialmente, pode participar de licitações
públicas, devendo demonstrar os demais requisitos para a habilitação econômico139

financeira (acórdão TCU nº 8272/2011 – 2 Câmara e Parecer AGU nº
04/2015/CPLC/DEPCON5U/PGF/AGU, 12/05/2015)
•

Cláusula 6.4, alínea “d” comprovação de garantia da proposta no valor de R$
10.000,00 cumulativa com o capital social mínimo e prestada na Tesouraria da
Prefeitura em data anterior à sessão de abertura das propostas;

A comprovação de recolhimento da garantia de participação no valor R$ 10.000,00 até
o dia 28.06.2010, antes do certame, sob pena de inabilitação e a ser prestada na
Tesouraria da Prefeitura permite o conhecimento antecipado das empresas que
efetivamente participarão do certame, o que compromete o caráter competitivo da
licitação (Acórdão TCU nº 447/2018, 2552/2017, 802/2016, 3014/2015 e 2074/2012,
todos do Plenário).
•

Cláusula 15.3, recurso protocolado presencialmente;

A cláusula restringe a apresentação de recursos ou contrarrazões por meio de e-mail,
fac-símile ou qualquer outro meio eletrônico, sendo aceito apenas os realizados por
meio físico protocolizados durante o horário de atendimento ao público.
Nesse contexto, empresas estabelecidas em municípios limítrofes possuem melhores
condições de fazer uso do direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, 'a', da Constituição da
República) do que aquelas estabelecidas em localidades mais distantes ou em outros
municípios.
Entretanto, no caso concreto, não haveria prejuízo para a Administração aceitar essas
contestações por meio de e-mail, via postal ou fax. Pelo contrário, a utilização dos
referidos meios de comunicação tornariam o processo mais célere. O legislador, atento
a isso, já positivou no art. 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, o respeito ao
princípio da celeridade processual no âmbito dos processos judicial e administrativo.
Cabe destacar que o Tribunal de Contas da União tem considerado que a vedação à
apresentação de impugnações e recursos por meio de telegrama, via postal ou fac-símile
(fax), cerceia o pleno gozo do direito de petição garantido no art. 5º, inciso XXXIV, alínea
a, da Constituição Federal (Acórdão nº 2266/2011 – TCU Plenário).
Temos ainda que, no caso do município de Chapada dos Guimarães, considerado de
pequeno porte, as empresas de construção que prestam serviços no cidade estão
localizadas em outros centros urbanos, entretanto, existem várias disposições no edital
que exigem o comparecimento presencial de representante da empresa durante a
realização do certame, dificultando a participação das empresas e acarretando custos
desnecessários, como por exemplo:
•
•
•
•

Retirada do edital, mediante o pagamento de taxa de R$ 100,00;
Visita técnica ao local da obra;
Recolhimento da garantia de proposta na Tesouraria;
Recursos das decisões da Comissão, a ser protocolado na Prefeitura;
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•
•

Sessão de abertura de propostas, mediante credenciamento do representante
pela Comissão Permanente de Licitação;
Prestação de garantia de execução e assinatura do contrato.

Os vários deslocamentos provocam custos que contrariam o entendimento da Súmula
272 do TCU:
“No edital de licitação, é vedada a inclusão de exigências de habilitação e de
quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de
incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do
contrato.”

O Edital da TP n. 17/2010, de 11.06.2010, tem aposto o nome do Presidente da Comissão
de Licitação, CPF n. ***.468.441-**.
Sob outro aspecto, os indicativos de montagem de processo licitatório fictício estão
relacionados a sequência e conteúdo dos atos praticados no âmbito do referido
processo licitatório, que ao todo teve duração de apenas 20 dias, entre a sua autorização
de abertura pelo Prefeito Municipal e a publicação do resultado final da licitação.
Na sequência aborda-se aspectos relevantes que apontam nesse sentido.
A Autorização de Abertura de Processo Licitatório emitida pelo Prefeito Municipal, CPF
n. ***.306.051-**, Gestão 2009-2012, de 11.06.2010, possui carimbo de numeração de
fls. 04/05 que seria referente ao processo licitatório n. 044/2010 da Prefeitura de
Chapada dos Guimarães, conforme consta as fls. 006, do Processo da CEF n. 031517797/2009, volume de acompanhamento.
O citado documento indica ser o início do processo licitatório, o Edital da TP n. 17/2010,
de 11.06.2010, já numerado, rubricado e assinado, vem logo na sequência com carimbo
aposto de fls. 07, do processo licitatório n. 044/2010.
O Parecer Jurídico de avaliação do Edital, também datado de 11.06.2010, não consta
assinado na via encaminhada para a CEF, entretanto, possui apenas um parágrafo se
manifestando favoravelmente ao conteúdo do Edital (fls. 068 do Processo da CEF n.
0315177-97/2009, volume de acompanhamento), além disso, apresenta disposição
similar do parecer relativo à licitação da TP n. 08/2011.
O aviso do Edital, emitido pelo Presidente da Comissão de Licitação, CPF n. ***.468.441**, encontra-se publicado no dia 11.06.2010, no Diário Oficial do Estado, página 107 (fls.
090, Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de acompanhamento). No Diário
Oficial da União, a publicação ocorreu em 15.06.2010 (fls. 070, Processo da CEF n.
0315177-97/2009, volume de acompanhamento).
Denota-se que o envio do aviso do edital foi encaminhado a Imprensa Oficial do Estado
de Mato Grosso antes mesmo da autorização do início do processo licitatório,
considerando os prazos normas de trâmites para recebimento do pedido pela Imprensa
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Oficial e sua inserção no respectivo jornal, já que o aviso consta publicado no mesmo
dia da referida data de autorização.
A Ata de Abertura e Julgamento dos documentos de habilitação (fls. 204, do Processo
da CEF n. 0315177-97/2009, volume de acompanhamento), de 30.06.2010, sessão
realizada às 09:00hs, foi assinada apenas pelo Presidente da Comissão de Licitação, CPF
n. ***.468.441-**, pelo Secretário, CPF n. ***.156.671-**, e representantes das
empresas participantes. Está ausente a assinatura do Membro da CPL, CPF n.
***.751.321-**.
Segundo a referida Ata, participaram da licitação a empresa Construtora R. de Freitas
Ltda, CNPJ 01.012.571/0001-09, a qual foi inabilitada com base em cláusula indevida
(Cláusula 6.3, alínea “b”, conforme fundamentação anteriormente abordada), e a
empresa CIVILBRAS – Comércio, Industria, Engenharia Brasileira Ltda., CNPJ
02.487.130/0001-26.
A empresa CIVILBRAS – Comércio, Industria, Engenharia Brasileira Ltda., CNPJ
02.487.130/0001-26, foi declarada vencedora pela Ata de Abertura e Julgamento (fls.
214/217, do Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de acompanhamento), de
30.06.2010, sessão realizada às 16:30hs, destacando-se, que constam apenas a
assinatura do Presidente da CPL, CPF n. ***.468.441-**, e da representante da empresa
CIVILBRAS, CPF n. ***.312.191-**, ausentes demais membros da CPL.
Logo em seguida, o “Parecer Jurídico Final”, datado também de 30.06.2010, não consta
assinado na via encaminhada para a CEF, entretanto, possui o mesmo conteúdo de outra
licitação (TP n. 08/2011, fls. 061 do Processo da CEF n. 0310163-27/2009, volume de
acompanhamento), manifestando-se favoravelmente a homologação e adjudicação do
resultado final, com a seguinte menção: “(...) não vislumbramos qualquer cláusula ou
condição que tenha restringido ou frustrado a competitividade, bem como não notamos
quaisquer preferências, em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes
ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto
do contrato”. (fls. 218 do Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de
acompanhamento)
O teor da análise jurídica apresenta conteúdo padrão, sem a devida fundamentação
preconizada pelo entendimento do TCU e do TCE/MT.
Sobre a fundamentação que deve haver no Parecer Jurídico cita-se o Acórdão n. 471, de
30.08.2016, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:
“Licitação. Parecer jurídico. Exame e aprovação de editais, contratos,
convênios e outros ajustes. Responsabilidade do Advogado Público.
1) O exame e a aprovação de minutas de editais de licitação, contratos,
convênios e outros ajustes pela Procuradoria Jurídica – art. 38, parágrafo
único, Lei nº 8.666/93 –, por meio de parecer jurídico, devem ser
fundamentados à luz do ordenamento jurídico vigente, dos princípios do
Direito Administrativo e da jurisprudência dos tribunais pátrios, expondo
razões de fato e de direito que embasam o entendimento defendido, não
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sendo suficiente a simples indicação de compatibilidade com a legislação. 2)
A emissão de pareceres jurídicos sintéticos ou padronizados, com conteúdo
genérico, sem a demonstração da efetiva análise do edital e dos respectivos
anexos, é ato que contraria a Lei de Licitações e não afasta a responsabilidade
do Advogado Público que os assinou, por caracterizar culpa por negligência
no cumprimento de função essencial, obrigatória e vinculativa, nos termos da
Lei nº 8.666/1993.”

As decisões do Tribunal de Contas da União têm caminhado no sentido de atribuir
responsabilidade solidária ao parecerista quando a opinião for vinculante e emitida de
forma desarrazoada, absurda ou claramente insuficiente e tiver servido de
fundamentação para a prática do ato ilegal (Acórdãos 512/2003, 1.536/2004,
1.161/2010, 1.898/2010, 1.380/2011, 1.591/2011, 1.857/2011, 40/2013 e 689/2013,
todos do Plenário).
O Termo de homologação do Processo Licitatório e Adjudicação do objeto, o Contrato
de Prestação de Serviço n. 73/2010 e a Ordem de Serviço para início das obras, assinados
pelo Prefeito Municipal, CPF n. ***.306.051-**, Gestão 2009-2012, estão datados de
30.06.2010. (fls. 219/239 do Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de
acompanhamento)
O resultado final da licitação foi publicado no DOE, de 01.07.2010, página 81/82 do
jornal, mas tal documento não foi encaminhado para a CEF.
Em pesquisas no DOU e no Jornal Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, em datas
próximas, não se encontrou a publicação do resultado final.
Cabe registrar que constam as fls. 223/225 Processo da CEF n. 0315177-97/2009, três
páginas apenas com o texto “publicação” em escrita manual, com aposição de rubrica e
carimbo de numeração de fls. 213/215 do processo licitatório da Prefeitura de Chapada
dos Guimarães. As referidas páginas estão situadas entre o excerto do aviso do resultado
da licitação e a notificação para assinatura do contrato, inferindo-se tratar de espaço
“reservado” para posterior juntada das publicações no DOE, DOU e Jornal Eletrônico dos
Municípios de Mato Grosso, revelando conduta atípica ao normal andamento
processual.
Segue recorte de uma das páginas do processo licitatório da Prefeitura de Chapada dos
Guimarães extraída das fls. 223 do Processo da CEF n. 0315177-97/2009.
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Página do processo licitatório da Prefeitura de Chapada dos Guimarães extraída das fls. 223 do
Processo da CEF n. 0315177-97/2009, com o texto “publicação”.

Dessa forma, a sessão de abertura e julgamento da propostas, registrada pela Ata como
ocorrida as 16.30hs, do dia 30.06.2010, o parecer jurídico, a homologação pelo Prefeito,
a assinatura do contrato, a ordem de início da obra, ocorreram no mesmo dia, além
disso, a publicação do resultado final já estava no DOE do dia seguinte, 01.07.2010.
O encadeamento dos atos comprava que a licitação foi iniciada e concluída em 20 dias.
Diversos documentos encaminhados para a CEF não constam assinados pelos
responsáveis, além disso o processo licitatório e os documentos de realização das
despesas foram extraviados em gestão municipal anterior, não se tratando de caso
isolado, acha vista ter ocorrido em outras três obras constantes do escopo da
fiscalização da CGU-Regional-MT.
A diversidade de cláusulas restritivas do edital correlacionada aos atos praticados pela
Comissão de Licitação e demais agentes municipais indicam a montagem de processo
licitatório fictício, com consequente fraude à licitação.
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Em consulta a plataforma do Siconv administrado pela União, e ao Sistema Geo-obras,
administrado pelo TCE/MT, constatou-se que o município não insere regularmente os
documentos e informações relativas a licitação e a execução do objeto, deixando de
divulgar os atos praticados.
A não disponibilização de informações e documentos no Sivonv e no Geo-obras,
constitui afronta ao princípio da transparência.
O ambiente de fragilidade e deficiências de controles internos administrativos
favorecem a ocorrência de irregularidades dessa natureza. Sobre isso, vale o registro de
que não ficou evidenciado nos documentos obtidos a utilização de Checklist, controles
de prazo ou outro tipo de controle com foco nos elementos que possam comprometer
o caráter competitivo da licitação. Além disso, constatou-se que o ente não possui um
Manual de Contratações.
Como consequência, há prejuízo para a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração, na forma pretendida pelo artigo 3º da Lei n. 8.666/93.

2. Ausência de controles internos administrativos propiciaram a
inabilitação indevida de empresa participante do certame.
Os documentos de habilitação da empresa Construtora R. de Freitas Ltda, CNPJ
01.012.571/0001-09, constam as fls. 087/142 Processo da CEF n. 0315177-97/2009, e
possuem rubrica e carimbo de numeração de fls. 081/135 do processo licitatório da
Prefeitura de Chapada dos Guimarães.
Os documentos de habilitação da empresa CIVILBRAS – Comércio, Industria, Engenharia
Brasileira Ltda., CNPJ 02.487.130/0001-26, constam as fls. 143/203 Processo da CEF n.
0315177-97/2009, e possuem rubrica e carimbo de numeração de fls. 136/195 do
processo licitatório da Prefeitura de Chapada dos Guimarães.
A Ata de Abertura e Julgamento dos documentos de habilitação (fls. 204, do Processo
da CEF n. 0315177-97/2009, volume de acompanhamento), de 30.06.2010, sessão
realizada às 09:00hs, foi assinada apenas pelo Presidente da Comissão de Licitação, CPF
n. ***.468.441-**, pelo Secretário, CPF n. ***.156.671-**, e representantes das
empresas participantes. Está ausente a assinatura do Membro da CPL, CPF n.
***.751.321-**.
Conforme a referida Ata, a empresa Construtora R. de Freitas Ltda, CNPJ
01.012.571/0001-09 foi inabilitada pois no CREA está registrado o engenheiro indicado
nas fls. 106, do Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de acompanhamento, e
este não tem vínculo empregatício com a empresa, e em relação ao outro engenheiro
da empresa, apontado nas fls. 107, do Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de
acompanhamento, que possui contrato de trabalho, mas não está na Certidão de
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Registro de Pessoa Jurídica. Assim, a Comissão de Licitação entendeu que a empresa não
atendeu o disposto no Item 6.3, letra "b2" do edital, pois os Atestados de Capacidade
Técnica apresentados são referentes a profissional que não possui vínculo empregatício.
Entretanto, deve-se asseverar que a Cláusula 6.3, alínea “b”, com exigência de
engenheiro no quadro permanente da empresa, e comprovação via CTPS ou Contrato
de Trabalho, é indevida, e a não habilitação da Construtora R. de Freitas Ltda não
poderia ocorrer com base nesse entendimento.
A falta de um manual de contratações do município e também a falta do uso
sistematizado de modelos de referência de editais podem ser apontados como
exemplos da falta de controles internos administrativos adequados para mitigar a
ocorrência de situações dessa natureza, qual seja, a inabilitação de empresa com base
em cláusula inadequada prevista no edital.
Essas fragilidades expõe o ente municipal aos riscos de realizar licitações com restrições
ao caráter competitivo do certame, dificultando o acesso de empresas com riscos de
comprometer a seleção da proposta mais vantajosa pela administração com respeito ao
princípio da isonomia.

3. Fragilidades de controles internos administrativos relativos ao
acompanhamento e a fiscalização da obra.
Na inspeção expedita realizada pela equipe da CGU/Regional-MT, em 14.06.2019,
verificou-se que as obras não foram concluídas.
No Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de acompanhamento, constam
emitidas seis medições de serviços pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães, sendo a
última referente ao mês de abril de 2013, inferindo-se que as obras paralisaram desde
então.
Não foram disponibilizados termo de paralisação, rescisão de contrato, notificação ou
processo de penalização da empresa, e nem apresentadas as justificativas para
interrupção das obras (Solicitação de Fiscalização n. 08, de 10.06.2019).
Os processos de pagamento com a documentação comprobatória das despesas
realizadas (notas fiscais, boletins de medições, ordem bancária etc.), não foram
localizados conforme informado no Ofício n. 416/2019/SMP/PMCG, de 19.06.2019, da
Secretaria Municipal de Planejamento de Chapada dos Guimarães.
O valor liberado corresponde a R$ 472.000,01, ou seja, 47,20%, sendo executado o valor
de R$ 466.733,57, com saldo remanescente aplicado em investimento na Conta n.
647061-2, Agência n. 1695 (Relatório de Situação do Processo, posição de 16.11.2015,
e extratos bancários, fls. 436/439, Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de
acompanhamento).
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Os serviços medidos pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães foram avaliados pela
CEF, conforme o seis Relatórios de Acompanhamento de Empreendimento (RAE)
emitidos no âmbito do Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de
acompanhamento.
Observou-se falhas na gestão do acompanhamento da obra por parte da Prefeitura de
Chapada dos Guimarães, ao modificar as ruas que receberiam as calçadas durante a
execução da obra, situação constatada pela CEF, no 6º RAE (fls. 331, Processo da CEF n.
0315177-97/2009, volume de acompanhamento), o que acarretou glosa no pagamento
da construção de calçada em concreto executada na Rua Principal, área de 381,50m2, e
calçada em bloco intertravado na Rua Jatobá, área de 82,50m2, por não fazerem parte
da meta física do Contrato de Repasse.
A seguir apresenta-se os registros fotográficos realizados pela equipe da
CGU/Regional/MT, referentes a alguns trechos dos serviços executados.
Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de construção
de calçadas, Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Calçada em bloco de concreto intertravado na
Rua Cipriano Curvo. Registro Fotográfico de
14.06.2019, Município de Chapada dos
Guimarães.

Calçada em bloco de concreto intertravado na Rua
Dr. Penn Gomes. Registro Fotográfico de
14.06.2019, Município de Chapada dos
Guimarães.

Calçada em concreto com detalhe em bloco
intertravado na Av. Ernesto Bouret de Mello.

Calçada em concreto na Rua Ver. José de Souza
Neves. Registro Fotográfico de 14.06.2019,
Município de Chapada dos Guimarães.
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Registro Fotográfico de 14.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

A fiscalização das obras pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães foi exercida pelo
Arquiteto CPF n. ***.606.029-**, conforme assinaturas nas planilhas de medições
acostadas aos RAE no Processo da CEF n. 0315177-97/2009, volume de
acompanhamento.
A equipe da CGU/Regional/MT aplicou o Questionário de Avaliação de Controles
Internos, e realizou entrevistas para confirmação das respostas informadas, revelando
fragilidades nas rotinas de fiscalização de obras públicas.
A atuação da fiscalização não possui frequência definida, não há plano de fiscalização,
as verificações dos serviços executados são realizadas na ocasião das medições para fins
de pagamento.
As informações colhidas apontam que não foram instituídos procedimentos e
instrumentos para atuação da fiscalização, tais como manual de fiscalização, além de,
modelos de planos de fiscalização, relatórios de acompanhamento, e listas de
verificação.
A
prefeitura
não
possui
norma
interna
com
procedimentos
acompanhamento/fiscalização e validação de medições dos serviços da obra.

de

Os efeitos que podem advir das fragilidades são a ausência de relatórios e de registros
que evidenciem o adequado acompanhamento da obra, e atesto de serviços com
execução incompatível as especificações do Projeto Básico ou com a meta pactuada.
O ente municipal está sujeito aos riscos inerentes a essas atividades, como por exemplo:
execução da obra com fiscalização deficiente, acarretando a não detecção de
pagamentos por serviços não executados ou com qualidade inferior ao especificado, em
desacordo ao projeto, descumprimento do cronograma e a impossibilidade de apurar
responsabilidades.
São exemplos de instituição de controles para mitigar esses riscos: normas internas com
procedimentos definidos para fiscalização e medição de serviços; fiscais com
capacitação adequada e tempo disponível para exercer os vários papéis na fiscalização
da obra; relatórios de acompanhamento da obra com frequência e parâmetros
definidos; rotina de verificação do diário de obras.
Em consequência a paralisação das obras e não adoção de medidas para a retomada, o
Convênio n. 729769 acabou expirando em 31.12.2017, sendo que a data limite para
prestação de contas finalizou em 31.03.2018.
A Prefeitura de Chapada dos Guimarães não apresentou a prestação de contas quanto
aos serviços executados, razão pela qual a CEF notificou os ex-Prefeitos Municipal, pelo
Ofício n° 2503/2018/GIGOV/CB, de 28.11.2018, para regularizar a ocorrência,
apresentar comprovação, de que não causou prejuízo ao Erário, ou devolver à conta
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vinculada os recursos disponibilizados, no prazo de 45 dias (fls. 138/139, Processo da
CEF n. 0315177-97/2009, volume principal).
Não há registros no processo sobre quaisquer providências após a referida notificação.
A ausência de prestação de contas parciais dos recursos aplicados ocorreu no âmbito da
gestão 2013-2016, dos ex-Prefeitos CPF n. ***.749.357-** e seu sucessor CPF n.
***.391.621-**.
O convênio expirou durante a Gestão 2017-2020 do Prefeito, CPF ***.785.171-**, bem
como, venceu a data limite para cumprir o dever de prestação de contas final pela
administração municipal.
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CONCLUSÃO
Na avaliação da questão de auditoria 2, em relação aos controles internos instituídos
visando garantir que a licitação se desenvolva sem restrições à competição,
direcionamento ou favorecimento à licitantes, verificou-se o indicativo da montagem de
processo licitatório fictício, com consequente fraude à licitação, além da, restrição à
participação de empresas na licitação que acarretou na inabilitação indevida de
participante da licitação.
Quanto a questão de auditoria 4, observou-se fragilidades de controles internos
administrativos relativos ao acompanhamento e a fiscalização da obra.
O relatório possibilita o ente municipal conhecer suas fragilidades de controles internos
administrativos para realização de obras públicas, permitindo o aperfeiçoamento desses
controles a partir da implementação de diversos instrumentos de verificação,
formalização de modelos, definição de atribuições, o que poderia ser retratado num
manual de contratações, além de, envidar esforços na capacitação dos agentes
envolvidos, o que resultaria na prevenção de falhas inerentes as atividades
desenvolvidas.
Nesse processo de desenvolvimento de controles pode-se referenciar a Resolução
Normativa nº 28/2017, de 12.12.2017, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT) com a instituição do instrumento de Matriz de Riscos e Controles, e ainda, a
Resolução Normativa nº 19/2018, de 06.11.2018, sobre os componentes de controles
internos em nível de entidade dos entes.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT,
de um modo geral, não contestou os achados específicos sobre as obras públicas
fiscalizadas, dessa forma, a análise da equipe de auditoria encontra-se consignada no
Anexo I do Relatório de Avaliação Consolidador n. 201900941.
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II – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Registros fotográficos efetuados pela Equipe da CGU-Regional-MT – obra de construção
de calçadas em concreto, Município de Chapada dos Guimarães-MT.

Calçada em bloco de concreto intertravado.
Registro Fotográfico de 14.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

Calçada em bloco de concreto intertravado.
Registro Fotográfico de 14.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

Calçada em bloco de concreto intertravado.
Registro Fotográfico de 14.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

Calçada em bloco de concreto intertravado.
Registro Fotográfico de 14.06.2019, Município de
Chapada dos Guimarães.

Calçada em concreto com detalhe em bloco
intertravado. Registro Fotográfico de 14.06.2019,
Município de Chapada dos Guimarães.

Calçada em concreto com detalhe em bloco
intertravado. Registro Fotográfico de 14.06.2019,
Município de Chapada dos Guimarães.
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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?
Avaliação
do
Programa
Nacional de Alimentação
Escolar,
verificando
a
eficiência na gestão dos
recursos públicos federais
transferidos ao município de
Chapada dos Guimarães nos
anos de 2018 e 2019.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo
verificar a regularidade da aplicação dos
recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
 A contratação por meio do Pregão
Presencial nº 09/2018 para aquisição de
gêneros alimentícios descumpriu a
legislação, pois foram constatadas
cláusulas
restritivas
ao
caráter
competitivo do certame;
 A estimativa de preços não observou a
legislação, levando à sobrepreço no
montante de R$ 87.321,48;


As condições de estocagem de gêneros
alimentícios e local de preparo das
refeições nas escolas são inadequados;



Há deficiências no recebimento dos
alimentos nas escolas, resultando em
recebimento de produtos em desacordo
com as especificações do contrato; e



O Parâmetro numérico de nutricionistas
no
município
é
inadequado,
comprometendo a regular execução do
Pnae.
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INTRODUÇÃO
Trata-se de fiscalização realizada no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
no âmbito do Programa de Fiscalização de Entes Federativos – FEF 6º Ciclo, no município
de Chapada dos Guimarães/MT.
A presente fiscalização foi originada no contexto do FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo
verificar a regularidade da aplicação dos recursos federais descentralizados ao município
de Chapada dos Guimarães/MT, em benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo consistiu em avaliar a operacionalização do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, verificando a eficiência na gestão dos recursos pelo município de
Chapada dos Guimarães – MT nos anos de 2018 e 2019.
Para isso, foram formuladas as questões de auditoria adiante indicadas:
 Questão 1: A Coordenação e realização de ações da alimentação escolar no
exercício de 2018 e 2019 em Chapada dos Guimarães foi realizada por
profissionais habilitados (nutricionistas), em conformidade com a Resolução
CD/FNDE 26/2013 e Resolução CFN 465/2010?
 Questão 2: O preparo e fornecimento de alimentação escolar no município de
Chapada dos Guimarães nos anos de 2018 e 2019 foi amparado em cardápio,
conforme disposto na Resolução CD/FNDE nº 26/2013?
 Questão 3: A estimativa de preços de gêneros alimentícios licitados em 2018 e
2019 pela prefeitura de Chapada dos Guimarães observou as determinações da
Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016 e o Estatuto de Licitações e
Contratos?
 Questão 4: A elaboração do edital para as aquisições de gêneros alimentícios em
2018 e 2019 foi realizada sem direcionamento, observando as regras definidas
na Lei nº 8.666/93 e jurisprudência do TCU?
 Questão 5: A seleção do fornecedor foi apoiada por designação de equipe
técnica para auxiliar o pregoeiro nas licitações de alimentos realizadas em 2018
e 2019, em conformidade a RN TCE/MT nº 08/2016 e com boas práticas
recomendadas pelo TCU?
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 Questão 6: As condições de estocagem e conservação dos alimentos adquiridos
pela prefeitura de Chapada dos Guimarães em 2018 e 2019 estão em
conformidade com as boas práticas recomendadas pela Resolução da Anvisa nº
216/2004?
 Questão 7: Os alimentos adquiridos pela prefeitura de Chapada dos Guimarães
nos anos de 2018 e 2019 foram recebidos por servidor ou comissão técnica, com
conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e RN TCE/MT nº 08/2016?
A presente fiscalização foi orientada pela Matriz de Planejamento e demais
instrumentos de coleta de dados elaborados. Ainda na fase de planejamento foram
analisados documentos normativos vigentes referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar, documentos técnicos que regulam a gestão e operacionalização do
programa, manuais técnicos do FNDE e orientações do TCE/MT para os municípios de
Mato Grosso.
Foram requisitadas informações acerca da utilização de sistema próprio de gestão de
estoque dos gêneros alimentícios e sobre a rede municipal atendida pelo programa no
município de Chapada do Guimarães/MT.
Durante a fase de execução, realizada no período de 10.06.2019 a 28.06.2019, a equipe
entrevistou a Nutricionista Responsável Técnica pelo Programa, o Secretário Municipal
de Educação, e a Presidente do Conselho de Alimentação Escolar em Chapada dos
Guimarães/MT. Adicionalmente, foi realizada visita técnica na escola municipal
Monteiro Lobato e na Creche Municipal Irmã Maria Berta.
Todas as informações e os documentos requisitados foram obtidos na Secretaria
Municipal de Educação, embora tenha sido constatado atraso na disponibilização das
informações, não teve o condão de prejudicar o andamento dos trabalhos.
VISÃO GERAL DO OBJETO
O direito à merenda escolar encontra-se gravado na Constituição Federal de 1988, em
seu artigo 208, inciso VII. O cumprimento do comando constitucional é viabilizado pelo
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, existente há mais de cinco décadas
e cujo objetivo precípuo é a elevação dos níveis de alimentação e nutrição e a melhoria
do rendimento escolar dos estudantes. A alimentação adequada, portanto, é um direito
humano e social e um dever do Estado (todas as esferas).
O direito à alimentação adequada significa que todo homem, mulher e criança, sozinho
ou em comunidade, deve ter acesso físico e econômico, a todo tempo, à alimentação
adequada ou através do uso de uma base de recurso apropriada para sua obtenção de
maneira que condiz com a dignidade humana. (Art. 4º do Código de Conduta
Internacional sobre o Direito à Alimentação Adequada).
Assim, o programa de Alimentação Escolar não tem a função apenas de satisfazer as
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necessidades nutricionais dos alunos, enquanto permanecem na escola. Ele se
apresenta como modelo de programa social, cujos princípios são: reconhecer,
concretizar e fortalecer o direito humano e universal à alimentação.
Segundo dados do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE, o valor
global dos recursos federais alocados no orçamento da União destinados ao PNAE para
beneficiar 41,5 milhões de estudantes da Educação Básica, em 2018, foi em torno de R$
4.018.744.852,37, devendo 30% desse valor (R$ 1,2 bilhões) ser destinado ao incentivo
do desenvolvimento econômico das comunidades, por meio da compra direta de
produtos da agricultura familiar, consolidando a amplitude deste programa no cenário
atual.
Esse contexto de aumento progressivo da demanda torna especialmente importante
que as Entidades Executoras (Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal,
prefeituras municipais e escolas federais) estejam adequadamente estruturadas e que
sejam capazes de possibilitar a ampliação consistente do programa, de forma a
assegurar a universalidade, equidade e integralidade da alimentação escolar aos
estudantes da Educação Básica que dela necessitam.
Além disso, a necessidade de melhorar o desempenho do Programa de Alimentação
Escolar é facilmente comprovada pelos resultados de auditorias recentes dos órgãos de
controle. No trabalho realizado pelo Tribunal de Contas da União, na Secretaria de
Estado de Educação de Mato Grosso, foram apontadas as seguintes irregularidades:
ITEM

OBSERVAÇÃO

01.

Estrutura inadequada e higiene precária da cozinha

02.

Alimentos armazenados de forma incorreta

03.

Merenda servida não corresponde à prevista no cardápio

04.

Despesas executadas sem comprovação documental

05.

Aquisição abaixo do mínimo (30%) em produtos da agricultura familiar

06.

Produtos previstos no cardápio, mas não foram adquiridos

07.

Aquisição de produtos com valores acima do registrado na Ata

08.

Descumprimento dos cardápios

09.

Falta de registro das merendeiras no diário de alimentação

10.

Ausência de planejamento do cardápio

Fonte: Acórdão TCU nº 2.370/2015 – Plenário

Esse contexto evidencia que o programa de Alimentação Escolar é um programa
materialmente importante (volume de recursos envolvidos), relevante (questão de
interesse social) e com muitos riscos que precisam ser gerenciados.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 2 – Gestor Local
1. Edital do Pregão Presencial nº 09/2018 realizado para
aquisição de gêneros alimentícios com cláusulas restritivas ao
caráter competitivo do certame.
Trata-se de processo licitatório realizado na modalidade Pregão Presencial nº 09/2018,
tipo menor preço por lote, que teve por objeto Registro de preços para futura e eventual
aquisição de gêneros alimentícios do tipo produtos estocáveis para atender as
necessidades das Secretarias de Assistência Social, Educação, Obras e Serviços Urbanos
e Saúde do Município de Chapada dos Guimarães/MT.
A abertura das propostas foi realizada no dia 25/05/2018, tendo 7 (sete) empresas
participantes do certame, sagrando-se como vencedora a empresa Comercial CMX de
Alimentos Eireli (CNPJ: 09.542.453/0001-14), com proposta no valor de R$ 954.578,80.
Por consequência, foi celebrada a Ata de Registro de Preços nº 24/2018.
O processo licitatório foi conduzido pelo pregoeiro L. S. F. (CPF: ***.407.281.-**) e
seguintes membros: M.M.E.P.O (CPF: ***.783.721-**) e A.R.A (CPF: ***.989.301-**).
Na análise do processo licitatório, verificaram-se cláusulas restritivas ao caráter
competitivo da licitação, incorrendo na vedação prevista no artigo 3º, § 1º, inciso I, da
Lei nº 8.666/93, como seguem:
a) Ausência de justificativa para o não parcelamento do objeto da licitação
Consta no preâmbulo do edital de licitação do Pregão Presencial nº 09/2018 que o
julgamento será do tipo menor preço por lote. Entretanto, a adjudicação por lote,
quando é possível a divisão do objeto, impede a participação de licitantes que, embora
não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade
do objeto, possam fazê-lo com relação a determinados itens, levando à restrição da
competitividade do certame.
Nesse sentido é o Enunciado 247 da Súmula da Jurisprudência do TCU, que assim dispõe:
“é obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais
das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto
seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista objetivo de propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade”.
Em situações similares, o TCU tem recomendado às Unidades Jurisdicionadas que
promovam a separação do objeto em itens distintos, quando de natureza divisível, com
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objetivo de permitir a participação de empresas que, embora não estejam habilitadas a
fornecer a totalidade dos itens especificados, possam apresentar proposta mais
vantajosa para a Unidade, no que diz respeito aos demais itens (Acórdão 1998/2016,
3009/2015, 122/2014, 491/2012 e 2895/2014, ambos do Plenário). Nesse sentido
também é a jurisprudência do TCE/MT consignada no Acórdão 1162/2914 – TP.
Sobre o assunto, é importante lembrar que o art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993 estabelece
o parcelamento como regra, razão pela qual cabe ao administrador demonstrar os
motivos que o levaram a não dividir o objeto licitado.
Assim, era necessário que a Prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT justificasse no
processo a opção pela licitação por lote do ponto de vista econômico, técnico e
operacional, na medida em que este procedimento tende a restringir a competitividade
do certame. A motivação das decisões mostra-se ainda mais imperiosa quando se opta
por solução contrária à preconizada pela legislação.
b) Exigência indevida de certificado de qualidade Selo ABIC para o café
Em análise do Termo de Referência do Pregão Presencial nº 09/2018 verificou-se a
exigência de apresentação de certificado de pureza da Associação Brasileira da Indústria
do Café (ABIC) para o produto café torrado e moído.
Em procedimento licitatório para aquisição de café, a exigência tão somente de
certificado de pureza da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) fere o princípio
da igualdade entre os participantes, pois a comprovação das características mínimas de
qualidade do produto pode ser feita também por meio de laudos emitidos por
laboratórios credenciados pela Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos de Saúde
(REBLAS/ANVISA), conforme disposto no Acórdão TCU nº 446/2014 – Plenário.
Nesse mesmo sentido é o previsto no Acórdão TCU nº 1985/2010 – Plenário, ao
disciplinar que “é irregular a exigência, em contratações para aquisição de café, de
certificado de autorização ao uso de selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria
do Café (ABIC).”
c) Proibição indevida de participação de empresa com sócios em comum (ou
sociedades do mesmo grupo econômico no certame).
Verificou-se a existência de cláusula com potencial de restringir o caráter competitivo
do certame, uma vez que os itens 5.9 “b” e “g” restringem a participação no certame
de empresa que tenha dirigente que participe na condição de acionista com poder de
mando, cotista ou sócio de outra licitante, também participante da licitação e também
de proponente que possua em seus quadros sócios, diretores, responsáveis legais ou
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo,
comuns aos quadros de outra empresa que esteja participando da licitação.
Sobre a participação de sociedades do mesmo grupo econômico ou com sócios em
comum, o Tribunal de Contas da União firmou entendimento no Acórdão nº 526/2013 Plenário e Acórdão nº 297/2009 – Plenário que:
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“3.5. Do exposto, temos que a legislação que regula a realização de procedimentos
licitatórios não veda explicitamente a participação de empresas com sócios em comum.
Todavia, este Tribunal já considerou irregular a participação de empresas com sócios
comuns em licitações nos seguintes casos:
a) quando da realização de convites;
b) quando da contratação por dispensa de licitação;
c) quando existe relação entre as licitantes e a empresa responsável pela elaboração do
projeto executivo;
d) quando uma empresa é contratada para fiscalizar o serviço prestado por outra, cujos
sócios sejam os mesmos.".
Nesse mesmo sentido é o acórdão TCU 3108/2016 – 1C e acórdão TCE/MT 158/2016 –
SC.
A interpretação teleológica da legislação, especialmente a do princípio da igualdade de
condições a todos os interessados, conduz ao entendimento de que o concurso de
licitantes pertencentes a sócios comuns somente é irregular quando puder alijar do
certame outros potenciais participantes, especialmente nos casos de convites, dispensa
de licitação, quando existe relação entre as licitantes e a empresa Responsável pela
elaboração do projeto executivo e quando uma empresa é contratada para fiscalizar o
serviço prestado por outra, cujos sócios sejam os mesmos.
Assim, a Corte de Contas da União considera irregularidade a proibição de participação
de empresas com sócios comuns em licitações na modalidade pregão presencial, a
exemplo do processo em análise.
d) Exigência indevida de índice de Endividamento total máximo de 0,50 (zero
vírgula cinquenta)
Foi constatado que o item 13.2.3.2 do edital de Pregão Presencial nº 09/2018
estabeleceu a necessidade apresentação de índice de endividamento total máximo de
0,50 (zero vírgula cinquenta) como requisito de qualificação econômico-financeira.
Nesse sentido, a estipulação de um Índice de Endividamento Geral (ou Grau de
Endividamento – GE) menor ou igual 0,50 não é usualmente adotado para a correta
avaliação da situação financeira, em desacordo com o § 5º, artigo 31 da Lei 8.666/1993.
O entendimento do TCU é no sentido de que “é vedada a exigência, para fins de
qualificação econômico-financeira, de índice de endividamento geral menor ou igual a
0,50, sem justificativa no processo administrativo da licitação, por afronta ao disposto
no art. 31, § 5º, da Lei 8.666/1993.” (Acórdão TCU nº 2365/2017 – P)
Além disso, a exigência de índice de endividamento exige que a Administração
demonstre, com base em cálculos e estudos, que é adequada, fazendo constar do
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processo licitatório a devida justificativa técnica, fato que não foi observado pela
Prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT.
A exigência de índices contábeis diversos dos usuais, sem a devida fundamentação em
estudo aprofundado e específico que demonstre sua necessidade e adequação com
relação ao objeto da licitação, afronta o § 5º do art. 31 da Lei 8.666/1993, (Acórdãos
2495/2010-TCU-Plenário, 170/2007-TCU-Plenário e 291/2007-TCU-Plenário).”
A principal causa da presença de cláusulas indevidas constatadas no Pregão Presencial
nº 09/2018 é a falta de modelos de editais de licitação, atas, contratos e checklist
padronizados, os quais poderiam ser utilizados pela equipe de planejamento de
contratação da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.
Como consequência das cláusulas indevidas supracitadas, podemos citar o risco de
prejuízo ao erário pelo não-parcelamento do objeto, caracterizando restrição indevida
de competição; inabilitação de empresas licitante, havendo risco de que a melhor
proposta em termos financeiros tenha sido alijada da disputa em virtude das referidas
cláusulas restritivas, prejudicando a economicidade, o caráter competitivo, a lisura da
disputa, bem como o interesse público.

2. Contratação de gêneros alimentícios com preços acima do
praticado no mercado, resultando em sobrepreço no montante
de R$ 87.321,48, decorrente de falta de normativo padronizando
o processo de pesquisa de preços e capacitação dos servidores.
Trata-se de Pregão Presencial nº 09/2018, tipo menor preço, realizada pela prefeitura
de Chapada dos Guimarães com objetivo de adquirir gêneros alimentícios estocáveis
para alimentação escolar.
Por consequência, foi contratada a empresa Comercial CMX de Alimentos Eireli - ME
(CNPJ: 09.542.453/0001-14), com proposta no valor de R$ 954.578,80 para um total de
61 (sessenta e um) itens.
Para avaliação do preço contratado, comparou-se o preço de cada item com o respectivo
preço aceitável. Como preço aceitável foi considerado pela equipe de auditoria a média
saneada dos preços praticados pelas prefeituras do Estado de Mato Grosso obtidos por
meio do Portal do TCE/MT. O cálculo da média saneada considera o universo de preços
praticados para cada item, descartados os preços inexequíveis ou os excessivamente
elevados. O detalhamento da metodologia aplicada encontra-se em anexo a este
Relatório.
Assim, foram selecionados os itens mais relevantes da proposta de preços da empresa
vencedora da Dispensa Emergencial de Licitação nº 16/2018, por meio da metodologia
conhecida como Curva ABC (Acórdão TCU 2.096/2013-Plenário). Para dar
representatividade à amostra, a análise comparativa foi realizada num montante
equivalente a 76,37% do valor total contratado.
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Mediante aplicação dessa metodologia, constatou-se sobrepreço no montante de R$
87.321,48, o que corresponde a 13,77% em relação ao preço de mercado, conforme
segue detalhado:
Tabela: Relação de gêneros alimentícios com sobrepreço
(A)

Nº

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

PREÇO UNITÁRIO

Qtde

PREÇO A PAGAR

Sobrepreço

(C1)

Gêneros Alimentícios

(C2)

Registrado Aceitável
1
2

Arroz Branco, Tipo 1,
agulhinha
Leite integral, tipo longa
vida

11,00

9,65

(E1)

(E2)

Registrado

Aceitável

{E1-E2}

15.065 165.715,00

145.377,25

20.337,75

3,20

3,08

62.200 199.040,00

191.641,74

7.398,26

3

Açúcar Cristal

4,15

3,42

15.484

64.259,64

52.999,01

11.260,62

4

Feijão Tipo 1, Carioca

3,80

3,08

16.520

62.776,00

50.881,60

11.894,40

5

Biscoito Doce, tipo
maria ou maisena

4,04

3,92

10.850

43.834,00

42.532,00

1.302,00

4,00

3,49

10.845

43.380,00

37.849,05

5.530,95

6,69

5,37

5.045

33.751,05

27.091,65

6.659,40

8,25

7,13

4.000

33.000,00

28.531,03

4.468,97

9,67

7,41

2.736

26.459,54

20.262,65

6.196,89

3,95

2,97

8.800

34.760,00

26.173,05

8.586,95

3,00

2,23

4.795

14.385,00

10.699,70

3.685,30

721.360,23

634.038,74

87.321,48

Percentual
Sobrepreço

13,77%

6
7
8
9

Biscoito Salgado, tipo
Cream-Cracker
Biscoito rosquinha de
coco
Extrato de Tomate sem
pele
Café torrado e moído

10 Óleo de Soja
12

Farinha
especial

de

Trigo

TOTAL
Fonte: Site do TCE/MT e Contrato nº 178/2018

Reforçando a convicção de que o preço pago pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães
está acima do praticado no mercado, foi verificado que a Prefeitura de Sinop/MT (Pregão
Eletrônico nº 05/2018) contratou o mesmo tipo de arroz da mesma empresa (Comercial
CMX) por R$ 9,10 o pacote de 5 kilos. Já a Prefeitura de Nobres/MT (Pregão Presencial
nº 51/2018) contratou o arroz branco, tipo 1, agulhinha da mesma empresa por R$ 9,29
o pacote de 5 kilos.
Importante destacar que por meio do Acórdão nº 420/2016, o TCE/MT firmou
entendimento que “na detecção de sobrepreços ou superfaturamentos é possível a
utilização do método média saneada de preços”.
O achado de auditoria evidencia fragilidade no processo de elaboração de preço de
referência realizado pelo Município de Chapada dos Guimarães. Como possível causa
pode-se apontar a coleta insuficiente de preços, visto que o preço de referência foi
formado com apenas 3 (três) orçamentos obtidos junto a fornecedores, sem levar em
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conta os preços praticados pela Administração Pública, contrariando a Resolução de
Consulta TCE/MT nº 20/2016, que assim dispõe:
“A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar
amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da
contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir à obtenção
de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, mas deve considerar
o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços praticados na
Administração Pública, como fonte prioritária; consultas em portais
oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios especializados
de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de fornecedores;
analogia com compras/contratações realizadas por corporações
privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente detalhadas e
justificadas.”
O que se espera, portanto, é que a pesquisa de preços seja realizada com amplitude
suficiente (Acórdão TCU 2637/2015-P), proporcional ao risco da compra, privilegiando a
diretriz emanada pelo art. 15 da Lei de Licitações, a fim de que o balizamento seja
fundamentado nos preços praticados pela Administração Pública. Nesse sentido,
somente quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais é que a
pesquisa pode se limitar a cotações de fornecedores (Acórdão TCU 2.531/2011-P).
Além disso, a inexistência de um normativo estabelecendo procedimento consistente
para elaboração de estimativas de preço, a fim de orientar às equipes de planejamento
das contratações da prefeitura de Chapada dos Guimarães, inclusive nos casos de
contratações diretas e adesões a atas de registro de preço, constitui causa deste achado
de auditoria. De forma complementar, a prefeitura deve capacitar os servidores
envolvidos no processo de elaboração de pesquisas de preços.
É importante destacar que os controles internos supracitados (normativo de pesquisa de
preços e capacitação) foram recomendados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso por meio da Resolução Normativa nº 08/2016 (item 4.2 do anexo único),
publicada em 08 de março de 2016. Para auxiliar os gestores a implementarem tais
controles, a Escola de Contas do TCE/MT oferece cursos gratuitos em Formação de
Preços de Referência desde 2016, sendo constatado que 04 (quatro) servidores da
prefeitura de Chapada dos Guimarães já participaram desse curso.
Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem responsabilizado os gestores
responsáveis pela homologação da licitação ou ratificação da dispensa da licitação, bem
como as empresas contratadas, quando constatado que receberam por valores
superiores àqueles de mercado, a exemplo dos acórdãos nº 9.292/2017 – 1ª Câmara,
1.018/2015-P, 2451/2013 - P e 3.100/2015 – 1ª Câmara.
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3. Falta de condições adequadas do local de armazenamento e
preparo das refeições nas escolas.
O armazenamento é caracterizado por um conjunto de procedimentos técnicos e
administrativos que envolvem as atividades:
•
•
•
•
•

Estocagem ou guarda – arrumação organizada, aproveitamento de espaço;
Segurança – cuidados contra danos físicos, furtos e roubos e as medidas
relacionadas a sua segurança patrimonial;
Conservação – assegurar as características dos produtos;
Controle de estoque – monitoramento da movimentação física dos produtos; e
Entrega – entrega ao solicitante, transporte adequado e rastreabilidade dos
produtos, mantendo sob seus cuidados a documentação administrativa
relacionada a eles.

Após o recebimento dos alimentos adquiridos, é importante observar as condições de
armazenamento, que pode ser realizada tanto no depósito central do município (se
houver) como nas escolas. O município deverá possuir estrutura necessária para realizar
o controle de estoque e o armazenamento dos gêneros alimentícios.
Nesse sentido, a Resolução-RDC Anvisa nº 216/2004 apresenta diversas Boas Práticas
para serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do
alimento preparado.
Com base nessa perspectiva, foi realizada inspeção física no estoque de alimentos da
prefeitura de Chapada dos Guimarães/MT, notadamente na Escola Municipal Monteiro
Lobato e Creche Municipal Irmã Berta no dia 10/06/2019, sendo constatado que as
mesmas não possuem estrutura para o adequado armazenamento e preparo dos
gêneros alimentícios utilizados na merenda escolar, conforme apresentado a seguir:

Foto 01 – Botijão de gás na cozinha (sem abrigo
na parte exterior da edificação – NBR/ABNT
13523),
Chapada
dos
Guimarães/MT,
10/06/2019.

Foto 02 – Janela aberta, sem tela milimétrica de
proteção (item 4.1.4 da Resolução-RDC Anvisa
216/2004), possibilitando entrada de poeira,
insetos e roedores. Chapada dos Guimarães/MT
(MT), 10/06/2019.
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Foto 03 – Pintura descascada do local de
armazenamento (item 4.1.3 da Resolução-RDC
Anvisa 216/2004) e botijão reserva em local
impróprio (sem abrigo na parte exterior da
edificação – NBR/ABNT 13523), Chapada dos
Guimarães/MT, 10/06/2019.

Foto 04 – Armazenamento inadequado de gêneros
alimentícios com produtos de limpeza no mesmo
local (FNDE, 2014), Chapada dos Guimarães/MT,
10/06/2019.

Foto 07 – Porta da cozinha sem proteção nas
aberturas inferiores para impedir a entrada de
insetos e roedores e sem fechamento
automático (item 4.1.4 da Resolução-RDC Anvisa
216/2004). Chapada dos Guimarães/MT,
10/06/2019.

Foto 08 – Detalhe do piso da cozinha escolar (item
4.1.3 da Resolução-RDC Anvisa 216/2004),
Chapada dos Guimarães/MT, 10/06/2019.

Além dessas situações, foram constatadas as seguintes fragilidades no local de preparo
das refeições da Creche Municipal Irmã Berta e Escola Municipal Monteiro Lobato:
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a) Falta de anotação diária do efetivo número de refeições servidas nas escolas
(Acórdão TCU nº 5593/2012 – 2a. Câmara);
b) Ausência de realização periódica da desinfestação de insetos ou pragas, dentro
da técnica que permita a sanidade dos alimentos (Item 4.3.1 da RDC ANVISA
216/2014);
c) Ausência dos 4 POPs (Procedimento Operacional Padronizado) obrigatórios na
escola, de acesso aos manipuladores de alimentos, quais sejam: 1) POP
Higienização de instalações, equipamentos e móveis; 2) POP controle integrado
de vetores e pragas urbanas; 3) POP Higienização de Reservatórios; e 4) POP
Higiene e Saúde dos manipuladores (Item 4.11.4 da RDC ANVISA 216/2014).
De acordo com o § 4º, do art. 33 da Resolução CD/FNDE n° 26/2013, cabe à Entidade
Executora ou à Unidade Executora adotar medidas que garantam a aquisição de gêneros
alimentícios de qualidade, bem como transporte, estocagem e preparo/manuseio com
adequadas condições higiênicas e sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos
pelo Programa.
Ademais, a falta de condições adequadas de armazenamento e preparo das refeições
nas escolas pode resultar em desperdício de alimentos por perda de validade; entrada
de animais e insetos nos locais dos alimentos; comprometimento da quantidade
(desperdício), e qualidade da merenda ofertada, prejudicando os alunos e os objetivos
do programa de alimentação escolar.
Por fim, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades Jurisdicionadas
que "melhore as condições físicas de estocagem dos gêneros, tanto do almoxarifado
central, quanto das escolas, tendo em vista as falhas detectadas na presente auditoria,
como infiltrações nos locais de armazenamento nas escolas, locais inadequados para
armazenamento dos produtos alimentícios e deficiências de segurança das instalações"
(Acórdão nº 2207/2012 - 1ª Câmara) e ainda, “regularize os problemas do estoque da
merenda escolar e da cozinha, por estarem em desacordo com a Resolução RDC Anvisa
216/2004” (Acórdão TCU nº 1521/2015 – Plenário).

4. Deficiência no recebimento dos gêneros alimentícios no
almoxarifado e nas escolas, resultando em recebimento de
produtos em desacordo com as especificações do contrato.
O ato de receber implica conferir se os gêneros alimentícios entregues estão em
conformidade com os requisitos estabelecidos quanto às especificações técnicas,
quantidade contratada e em condições apropriadas. Nesta etapa, os fornecedores
devem realizar a entrega dos alimentos, conforme estabelecido no contrato e no edital
de licitação.
No procedimento de recebimento dos alimentos no Almoxarifado Central da Secretaria
de Educação verificou-se a ausência de:
a) evidência de que há conferência dos alimentos que chegam;
b) procedimento formal para a devolução de alimentos aos fornecedores;
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c) balanças para pesagem dos alimentos, especialmente da agricultura familiar;
d) pessoa designada formalmente para o recebimento; e
e) norma de conferência e armazenamento detalhada e efetiva.
A inexistência de Comissão/servidor com formação técnica designada para recebimento
dos alimentos, apoiada em instrumentos adequados (norma operacional,
procedimentos para devolução) é a principal causa deste achado de auditoria.

Foto 1: Arroz registrado da marca “Tio João” diverge do arroz entregue da marca
“Kumbuca”.
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Foto 2: Aveia registrada da marca “Quaker” diverge da aveia entregue da marca
“Naturelle”.

Nesse sentido, a ausência e/ou deficiência na conferência dos alimentos recebidos no
Almoxarifado Central gera um risco de recebimento de gêneros alimentícios em
desacordo com o registrado na ata de registro de preços, conforme apontado nas
imagens apresentadas; qualidade ruim dos gêneros alimentícios recebidos;
fornecimento e oferta de refeições às crianças em desacordo com os padrões mínimos
de qualidade e higiene, afetando negativamente a nutrição e a saúde dos alunos; desvio
de alimentos e falta de merenda para os alunos.
Em situações similares, o TCU tem recomendado às Unidades Jurisdicionadas a
“disponibilizar balanças para as escolas que recebem um maior volume de alimentos, de
forma que elas tenham condições de conferir as frutas e verduras” e “designação formal
de funcionários nas escolas (e substitutos) para o recebimento dos alimentos, de forma
a evitar que pessoas não autorizadas ou despreparadas recebam os alimentos” (Acórdão
1521/2015 – Plenário).

5. Profissional nutricionista vinculado à entidade executora em
número inferior ao parâmetro numérico de nutricionistas,
contrariando o art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010, levando à
insuficiência de atuação nas atividades de responsabilidade
desse profissional no âmbito do PNAE.
A Coordenação das ações de alimentação escolar será realizada por nutricionista
habilitado, o qual deverá estar vinculado ao setor de alimentação escolar da Secretaria
de Educação da Entidade Executora (EEx.), devendo assumir a responsabilidade técnica
pelo programa e estar cadastrado no Sistema de Cadastro de Nutricionistas do Programa
de Alimentação Escolar (SINUTRI). A presença do nutricionista no contexto do programa
de alimentação escolar, portanto, é imprescindível.
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Nesse contexto, o §2º do art. 12 da CD/FNDE nº 26/2013 e o art. 10 da Resolução CFN
nº 465/2010 definem o parâmetro numérico mínimo de nutricionistas para a educação
básica, por entidade executora, conforme apresentado a seguir:
Nº de Alunos

Nº de Nutricionistas

Carga horária técnica mínima
semanal recomendada

Até 500

1 Responsável Técnico - RT

30 horas

501 a 1000

1 RT + 1 Quadro Técnico - QT

30 horas

1001 a 2500

1 RT + 2 QT

30 horas

2501 a 5000

1 RT + 3 QT

30 horas

Acima de 5000

1 RT + 3 QT e + 01 QT a cada fração de
2500 alunos

30 horas

Fonte: Art. 10 da Resolução CFN nº 465/2010

Em análise do número de alunos matriculados na rede pública do município de Chapada
dos Guimarães/MT, deveria existir no mínimo 1 nutricionista responsável técnico e 2
nutricionistas do quadro técnico, porém, constatou-se apenas 1 nutricionista,
contrariando o §2 do art. 12 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e art. 10 da Resolução
CFN nº 465/2010.
Por consequência, em razão do não cumprimento do parâmetro numérico de
nutricionista, foi constatada ausência de atuação quanto aos seguintes aspectos no
âmbito do Pnae no município de Chapada dos Guimarães/MT: a) falta de elaboração das
Fichas Técnicas de Preparo e do cardápio com informações nutricionais; b) Inexistência
de pauta, lista ou relação de compra; c) ausência de realização de testes de
aceitabilidade do cardápio em conformidade com a Resolução CD/FNDE nº 26/2013; d)
inexistência de mapeamento da produção da agricultura familiar em parceria com a
Secretaria de Agricultura, EMATER local ou com as organizações da agricultura familiar
do município; e) não participação nos processos de aquisição de alimentos para o PNAE
(em especial, na fase de habilitação de licitantes nos processos licitatórios para a
realização de inspeção de amostras dos alimentos ofertados; especificações, elaboração
de quantitativos, etc); f) falta de elaboração e implantação do Manual de Boas Práticas
para Serviços de Alimentação; e g) Falta de elaboração do Plano de Trabalho Anual.

172

6. Planejamento inadequado dos cardápios utilizados na
alimentação escolar, levando ao risco de comprometimento do
crescimento e desenvolvimento físico e mental dos alunos e
dificuldade no planejamento da logística (compra e distribuição)
dos alimentos para o programa.
Nos termos da Resolução CFN nº 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas,
cardápio é uma ferramenta operacional que relaciona os alimentos destinados a suprir
as necessidades nutricionais individuais ou coletivas, discriminando os alimentos, por
preparação, quantitativo per capita, para energia, carboidratos, proteínas, lipídios,
fibras, vitaminas e minerais.
O nutricionista tem papel fundamental no planejamento do cardápio da alimentação
escolar, avaliando a qualidade dos gêneros a serem utilizados, além de coordenar o
diagnóstico e o monitoramento do perfil nutricional dos estudantes, o perfil
epidemiológico da população atendida e acompanhar a vocação agrícola da região.
Em análise do cardápio elaborado pela prefeitura de Chapada dos Guimarães /MT para
atender aos alunos do Pnae, foram constatadas as seguintes não-conformidades:
a) Cardápio elaborado sem demonstração do atendimento das necessidades
nutricionais dos alunos (Inciso III do art. 3º da Resolução CFN nº 465/2010);

Foto 1: Cardápio da Creche Municipal Irmã Berta. Chapada dos Guimarães/MT,
10/06/2019.
b) Ausência de planejamento do cardápio a partir de Fichas Técnicas de Preparo (FTP),
em desacordo com o acórdão TCU nº 2576/2009 – Plenário e a Resolução CD/FNDE nº
26/2013, art. 14, § 7;
A Ficha Técnica de Preparo (FTP) é um instrumento que permite a padronização e
reprodutibilidade das preparações, pois especifica os ingredientes, seus per capitas e
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técnicas culinárias utilizadas, além de fazer o cálculo de nutrientes e o controle de
custos;
c) Cardápios não adaptados para atender aos alunos com necessidades nutricionais
específicas (§5º do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013);
d) Ausência de mapeamento da produção da agricultura familiar local na Secretaria de
Agricultura, EMATER local ou nas organizações da agricultura familiar, com vistas a
subsidiar a elaboração dos cardápios; e
e) Ausência de treinamento das merendeiras para utilizar a ficha técnica de preparo, a
fim de padronizar a preparação da merenda, diminuir o desperdício e facilitar o controle
do estoque (Acórdão nº 1521/2015 – Plenário).
A principal causa dessas ocorrências é o parâmetro numérico de nutricionistas em
desacordo com o recomendado pela Resolução CFN nº 465/2010.
O planejamento do Cardápio em desacordo com a Resolução CFN nº 465/2010 e
Resolução CD/FNDE nº 26/2013 pode gerar como consequência o comprometimento do
crescimento e desenvolvimento físico e mental dos alunos e dificuldade no
planejamento da logística (compra e requisição) dos alimentos para o programa.
Dessa forma, o planejamento inadequado dos cardápios é uma impropriedade que pode
comprometer a boa e regular aplicação dos recursos públicos destinados à alimentação
escolar.

7. Inexistência de ações de educação alimentar e nutricional de
forma abrangentes e sistematizadas nos exercícios de 2018 e
2019, comprometendo o objetivo do programa de formação de
hábitos alimentares saudáveis.
O Programa de Alimentação Escolar possui como uma de suas diretrizes a Educação
Alimentar e Nutricional (EAN), que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e
escolhas alimentares saudáveis que colaborem para a aprendizagem, a boa saúde do
escolar e a qualidade de vida do indivíduo (Art. 13 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013).
Podem ser citadas como exemplos de ações de educação alimentar e nutricional as
seguintes atividades:
 Oferta de alimentos variados e seguros adaptados à cultura, regionalização,
sociobiodiversidade e que estejam em conformidade com a faixa etária e o
estado de saúde dos escolares, inclusive dos que necessitam de atenção
específica;
 Cursos, palestras e oficinas direcionadas às merendeiras, nutricionistas,
gestores, diretores de escolas, agricultores, enfim, todos os atores envolvidos na
alimentação escolar que abranjam as temáticas da alimentação e nutrição;
 Teatros, oficinas culinárias, gincanas, jogos e palestras, rodas de conversa e
outras atividades educativas que propiciem maior envolvimento dos alunos;
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 Hortas escolares pedagógicas;
 Inclusão do tema “alimentação saudável” no currículo escolar; e
 Abordagem do tema em datas específicas de acordo com o contexto local.
Conforme entrevista realizada com a nutricionista do município, foi constatado que não
houve ações de educação alimentar e nutricional nos exercícios de 2018 e 2019, com
exceção de reunião e treinamento com pais e alunos, contrariando o art. 13 da
Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
A falta de ações de educação alimentar e nutricional de forma sistematizada pode
resultar em formação de hábitos alimentares inadequados nos alunos; aumento da
prevalência de obesidade infantil e doenças ligadas à alimentação incorreta (infecções,
hipertensão arterial, diabetes, etc).
Em situações similares, o TCU tem determinado às Entidades Executoras que “a
ausência de ações de educação alimentar e nutricional de forma sistematizada afronta
o disposto no art. 13 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013” (Acórdão TCU nº 2873/2015 –
Plenário).

8. Aquisição de gêneros alimentícios (bens comuns) por meio de
Pregão Presencial, sem a devida justificativa para a não
utilização do Pregão Eletrônico.
A prefeitura de Chapada dos Guimarães realizou o Pregão Presencial nº 09/2018 para
aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para atender as necessidades das
Secretarias Municiais. O valor total homologado foi de R$ 954.577,24, tendo como
vencedora a empresa Comercial CMX de Alimentos Eireli – ME (CNPJ: 09.542.453/000114).
Além disso, outras licitações foram realizadas para aquisição de gêneros alimentícios na
modalidade pregão presencial, quais sejam: Pregão nº 07/2018 (Alimentos Proteicos);
10/2018 (Aquisição de Pães); 11/2018 (hortifrutigranjeiros); 13/2018 (Alimentos
Lácteos Congelados) e 15/2018 (Polpa de Frutas).
Nesse sentido, as licitações mencionadas foram realizadas por meio de pregão
presencial, quando, por se tratarem de aquisição de bens comuns, deveriam ter sido
executadas por meio de pregão eletrônico.
O pregão, instituído pela Lei 10.520/2002, impôs importantes alterações na sistemática
da licitação. Apesar das grandes vantagens comparativas, em especial a celeridade
processual, a aplicação do pregão era, à época da sua criação, facultativa. Entretanto, a
partir de 1º de julho de 2005, quando entrou em vigência o Decreto 5.450/2005, essa
modalidade licitatória tornou-se obrigatória, preferencialmente na forma eletrônica,
para todas as compras e contratações de bens e serviços comuns do Governo Federal.
Na esteira do mandamento contido nesse normativo, o TCU consolidou o entendimento
de que nas licitações realizadas no âmbito da União, para aquisição de bens e serviços
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comuns, é obrigatório o emprego da modalidade pregão eletrônico, que só poderá ser
preterida quando comprovada e justificadamente for inviável (Acórdãos 1.455/2011TCU-Plenário, 1.631/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara, 1.597/2010-TCUPlenário, 2.314/2010-TCU-Plenário, 2.368/2010-TCU-Plenário, 2.807/2009-TCU-2a
Câmara, 2.194/2009-TCU-2a Câmara, 988/2008-TCU-Plenário e 2.901/2007-TCU-1a
Câmara).
Essa obrigatoriedade se estende aos entes subnacionais (Estados e Municípios) quando
utilizarem recursos públicos federais, como no caso de aquisição de gêneros
alimentícios.
No caso de aquisição de gêneros alimentícios para a alimentação escolar, a Corte de
Contas da União entende que o Pnae “é um exemplo de que nem toda transferência
prevista em lei possui natureza obrigatória. Prova disso é que a Lei 11.947/2009 (que
rege o programa) fixa exigências mínimas típicas da essência de uma transferência
voluntária, sendo que a realização dos repasses pode ser suspensa se Estados, Distrito
Federal e Municípios não as cumprirem”. (Acórdão 2368/2013 – Plenário).
Para o TCU, “os aportes federais de recursos para educação, por meio do Pnae, consistem
em transferências voluntárias, uma vez que são recursos transferidos a título de
cooperação e mediante o atendimento de diversos requisitos impostos pelo ente
concedente”.
E ainda, conclui sentenciando “não haver dúvidas de que a natureza dos recursos
repassados pela União por conta do Pnae permanece sendo federal, e não se torna
receita própria do ente beneficiário. Entendo que a aplicação de recursos do Pnae deve
seguir as regras gerais estabelecidas pela União, cabendo aos Estados e Municípios
apenas ditar normas específicas.”
Assim, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, é obrigatório o emprego da modalidade Pregão Eletrônico, que só
poderá ser preterida quando comprovada e justificadamente for inviável.
Ainda sobre esse tema, no Acórdão nº 2.901/2016 - Plenário, o TCU emitiu a seguinte
recomendação “não há espaço para opção discricionária entre o Pregão Eletrônico e o
Presencial, pois inviabilidade não se confunde com inconveniência”.
Desse modo, os casos de comprovada inviabilidade deverão ser justificados no processo
de escolha da modalidade de licitação, fato que não foi observado nos processos
licitatórios realizados para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar em
Chapada dos Guimarães/MT.
É relevante destacar, ainda, que a utilização do Pregão Eletrônico pode proporcionar
muitos benefícios para o município. Em estudo realizado pela CGU-Regional/MT
presente na Nota Técnica nº 201900852, de 10 de maio de 2019, acerca dos Pregões
Eletrônicos e Presenciais conduzidos por prefeituras do Estado de Mato Grosso no
exercício de 2018, foi possível constatar que:
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 O Pregão Eletrônico atrai, em média, 59% a mais de licitantes que o Pregão
Presencial. Em média, o Pregão Presencial conta com 2,87 licitantes por certame,
ao passo que no Pregão Eletrônico a média é de 4,56;
 O Pregão Eletrônico é de 10% em relação ao Regime Diferenciado de
Contratação (RDC), ou seja, ele proporciona um desconto final de 10% do valor
estimado em uma licitação, em comparação a essa modalidade. Quando
comparado ao Pregão Presencial, a eficiência financeira é, na média, 5% maior;
e
 Segundo a Anatel, a internet é boa e chega em todos os municípios de Mato
Grosso, fornecendo condições adequadas para realização do Pregão Eletrônico.
A diferença fica por conta da qualidade, que varia em cada local. Nesse sentido,
54,6% dos municípios do Estado de Mato Grosso dispõem de infraestrutura de
transporte de alta capacidade (fibra óptica) para a prestação de serviços de
telecomunicações (backhaul) suficiente para realização de Pregões Eletrônicos.
Portanto, a utilização do Pregão Presencia em detrimento do Eletrônico pode resultar
em prejuízo ao erário por aquisição sem o devido caráter competitivo ou risco de
aquisição de compras, serviços ou obras por preços maiores que o de mercado.
A inexistência de modelos padronizados de Termo de Referência e Editais para aquisição
de gêneros alimentícios estabelecendo todos os critérios para a adequada seleção do
fornecedor é uma das causas deste achado.
Dessa forma, a utilização de outra modalidade licitatória que não o pregão eletrônico
para a aquisição de bens ou serviços comuns, sem a devida justificativa de sua
inviabilidade, é irregular, por confrontar as disposições legais vigentes e a jurisprudência
consolidada do TCU.
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CONCLUSÃO
Dessa forma, conclui-se que:
 A Coordenação e realização de ações da alimentação escolar no exercício de
2018 e 2019 em Chapada dos Guimarães, embora esteja sendo realizada por
profissional habilitado (nutricionista), apresenta deficiências significativas em
relação ao estabelecido pela Resolução CD/FNDE 26/2013 e Resolução CFN
465/2010.
 O preparo e fornecimento de alimentação escolar no município de Chapada dos
Guimarães nos anos de 2018 e 2019 é feito com base em cardápio, entretanto,
não atende ao disposto na Resolução CD/FNDE nº 26/2013.
 A estimativa de preços de gêneros alimentícios licitados em 2018 e 2019 pela
prefeitura de Chapada dos Guimarães não observou as determinações da
Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016 e o Estatuto de Licitações e
Contratos, tendo em vista a ocorrência de sobrepreço no montante de R$
87.321,48.
 A elaboração do edital para as aquisições de gêneros alimentícios em 2018 e
2019 foi realizada com cláusulas indevida que podem restringir à competição,
em desacordo com as regras definidas na Lei nº 8.666/93 e jurisprudência do
TCE/MT e TCU.
 A seleção do fornecedor foi apoiada por designação de equipe técnica para
auxiliar o pregoeiro nas licitações de alimentos realizadas em 2018 e 2019, em
conformidade a RN TCE/MT nº 08/2016 e com boas práticas recomendadas pelo
TCU.
 As condições de estocagem e conservação dos alimentos adquiridos são
inadequadas, estando em desconformidade com as boas práticas determinadas
pela RDC Anvisa nº 216/2004.
 A Prefeitura de Chapada dos Guimarães tem falhas no recebimento dos
alimentos adquiridos para o PNAE, tendo em vista que houve recebimento de
produtos em desacordo com as especificações previstas na ata de registro de
preços.
Por se tratar de achados de auditoria de competência do gestor municipal, não
há recomendações registradas neste relatório.
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ANEXOS
I – METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MÉDIA SANEADA
A fim de contribuir e disciplinar a formação de preços para licitações, o TCU, no Acórdão
n.º 3068/2010 - Plenário, afirmou que “o preço de mercado é mais bem representado
pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa
forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”.
Entretanto, esses dois métodos falham ao não tratar adequadamente as distorções da
amostra. Por isso, a técnica mais indicada, quando se deseja um tratamento robusto é
a Média Saneada.
A “média saneada” consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na
pesquisa, a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos
demais. O TCU exige esse tratamento nos Acórdãos 2.943/2013-P, 2.637/2015-P. Para o
Tribunal de Contas da União, a pesquisa de preços deve desconsiderar as informações
cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar
distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito
para cada item licitado.
Nesse sentido, cabe destacar a iniciativa da DATAPREV, Empresa pública de Tecnologia
de Informação do Ministério da Previdência Social, que elaborou norma interna de
procedimentos para estimativa de preços em seus processos de compras. A metodologia
empregada é similar à “média saneada”. A DATAPREV adota o Coeficiente de Variação
(CV) como elemento homogeneizador de amostras. O CV é calculado pela divisão do
Desvio Padrão (DP) pela Média (M): CV = (DP/M) x 100.
Quanto menor o CV, mais homogêneo o conjunto de dados. Para a DATAPREV, um CV
menor ou igual a 25% indica uma amostra aceitável e a média, nesse caso, passa a valer
como valor estimado para a contratação, sempre levando em conta conjunto de três ou
mais elementos. Além desta, o Tribunal Regional Federal da 4º Região, por meio da
Norma de Serviço nº 01, de 28/06/2013, passou a adotar a sistemática da média
saneada por meio do Coeficiente de Variação.
Usando o CV como parâmetro de homogeneidade do conjunto de dados, pode-se
expurgar os extremos inferiores e superiores, de tal forma a obter CV menor que 25%.
Para delimitar esses extremos, calcula-se a média mais (+) o desvio padrão (limite
superior) e a média menos (-) o desvio padrão (limite inferior). O que estiver fora dessa
faixa é eliminado.
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I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Por meio do Ofício nº 17143/2019/MATO GROSSO/CGU, de 15.08.2019, o Relatório
Preliminar foi submetido ao conhecimento do gestor. Em resposta, foi apresentada a
seguinte manifestação encaminhada pela Prefeita Municipal por meio do Ofício nº
1232/2019/GAB, de 28 de agosto de 2019.
II.1 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 01
Edital do Pregão Presencial nº 09/2018 realizado para aquisição de gêneros alimentícios
com cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Não houve manifestação para o achado de auditoria nº 01.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Não se aplica.
II.2 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 02
Contratação de gêneros alimentícios com preços acima do praticado no mercado,
resultando em sobrepreço no montante de R$ 87.321,48, decorrente de falta de
normativo padronizando o processo de pesquisa de preços e capacitação dos servidores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Não houve manifestação para o achado de auditoria nº 02.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Não se aplica.
II.3 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 03
Falta de condições adequadas do local de armazenamento e preparo das refeições nas
escolas.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“As cozinhas das escolas realmente não possuem uma estrutura adequada, para a
preparação da merenda escolar, dificultando a mesma. Sobe a tela milimétrica de
proteção não se faz correto, pois a mesma tem, mas devido ser muito fina, dificulta a
visibilidade, por isso não foi visto no dia da fiscalização. Já sobre o armazenamento dos
gêneros alimentícios, todos são armazenados em locais diferentes, tanto nas escolas,
quando no estoque da secretaria. Sendo que teve um ocorrido do papel higiênico, na
qual estava no mesmo estoque, mas em uma prateleira diferente, acima, sem contato
com os outros gêneros, devido o estoque específico estar com goteira e a quantidade
recebida era grande, sendo assim poderia molhar e ter uma perda de material.
Lembrando que o ocorrido era provisório.
Algumas medidas já estão sendo aplicadas para a melhoria da merenda escolar, como:
ficha de realização da preparação diária do cardápio. Também será aplicado ficha de
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realização de limpeza e anotação diária de refeições servidas e controle de estoque nas
escolas e no estoque central.
Sobre desinfestação de inseto, já foi realizada a dedetização no período de férias em
todas as escolas. Também já está sendo feita a ficha técnica de preparo, POP,s e também
será feita uma capacitação de Boas Práticas para todas as merendeiras, para a melhoria
da preparação da merenda escolar.
Em relação ao estoque, realmente não existe uma pessoa específica para o controle do
estoque (entrada e saída), sendo a nutricionista responsável por todo procedimento.
Sobre balança já foi cobrado para o fornecedor da agricultura familiar, o uso durante a
entrega dos gêneros direto nas escolas. E será orientado às merendeiras exigir a
pesagem no momento do recebimento. Será pedido a compra de uma balança para a
central”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em linhas gerais, o gestor reconhece a ausência de estrutura adequada, para a
preparação da merenda escolar no município de Chapada dos Guimarães. Na
manifestação, o gestor informar providências que já estão sendo adotadas para
melhorar as condições de estocagem, armazenamento, preparo e fornecimento da
alimentação escolar aos alunos, fato que contribuirá para a boa e eficiente gestão dos
recursos públicos, em benefício da sociedade.
II.4 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 04
Deficiência no recebimento dos gêneros alimentícios no almoxarifado e nas escolas,
resultando em recebimento de produtos em desacordo com as especificações do
contrato.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“No caso do arroz integral não se faz correto, porque o produto citado é agulhinha,
mesmo assim diante da evidência identificada pela CGU foi in loco e identificou que o
arroz agulhinha não estava de acordo com a marca que está no contrato. Sendo assim
será tomada mais atenção no recebimento das mercadorias”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em relação à manifestação do gestor, cabe destacar que esta Controladoria entende que
existe a possibilidade de substituição de marca de um produto registrado em ata de
registro de preços, desde que haja “comprovação robusta da equivalência operacional
do modelo eleito com aquele informado pela contratada ainda na fase de licitação e
também de equivalência de preço”, dentre outros requisitos (Acórdão TCU nº 558/2010
e 1033/3019, ambos do Plenário).
Ocorre que a marca do produto entregue era divergente do produto contratado, sem
nenhuma evidência demonstrada e aceita pela Administração que o produto era
equivalente e de preço similar ou maior ao contratado.
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II.5 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 05
Profissional nutricionista vinculado à entidade executora em número inferior ao
parâmetro numérico de nutricionistas, contrariando o art. 10 da Resolução CFN nº
465/2010, levando à insuficiência de atuação nas atividades de responsabilidade desse
profissional no âmbito do PNAE.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Não houve manifestação para o achado de auditoria nº 05.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Não se aplica.
II.6 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 06
Planejamento do cardápio em descordo com a Resolução CFN nº 465/2010 e Resolução
CD/FNDE nº 26/2013.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“Sobre o cardápio, está sendo realizado as devidas mudanças, as quais já foram citadas
anteriormente”.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, o gestor reconhece as fragilidade e indica que está adotando as
providências necessárias para observar a legislação vigente sobre o tema.
II.7 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 07
Inexistência de ações de educação alimentar e nutricional de forma abrangentes e
sistematizadas nos exercícios de 2018 e 2019.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Não houve manifestação para o achado de auditoria nº 07.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Não se aplica.
II.8 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 08
Aquisição de gêneros alimentícios (bens comuns) por meio de Pregão Presencial, sem a
devida justificativa para a não utilização do Pregão Eletrônico.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Não houve manifestação para o achado de auditoria nº 08.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Não se aplica.
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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 (FEF) 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?
Avaliação do Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar,
verificando a eficiência e a
efetividade na gestão dos recursos
públicos federais transferidos ao
município de Chapada dos
Guimarães nos anos de 2018 e
2019

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no contexto do
Programa de Fiscalização de Entes Federativos – FEF
6º Ciclo, que tem por objetivo verificar a regularidade
da aplicação dos recursos federais descentralizados
ao município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos municípios
fiscalizados, bem como dos programas verificados
em cada um deles, foi definida pela Matriz de
Vulnerabilidade, análise de risco desenvolvida pela
CGU.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS
PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
 Não há normativo interno que estabeleça os
requisitos mínimos a serem observados no
planejamento
das
contratações
de
transporte escolar;
 As contratações para o serviço de transporte
escolar foram realizadas em desacordo com a
legislação, pois foram constatadas cláusulas
restritivas ao caráter competitivo dos
certames;
 Fiscalização da execução dos serviços de
transporte escolar precária e ineficiente; e
 A estimativa de preços das aquisições não
observou a legislação, levando a contratação
de serviço de transporte escolar com
sobrepreço no montante de R$ 1.607.652,85.
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INTRODUÇÃO
Trata-se de fiscalização tendo como objeto verificar a regularidade, a eficiência, a
efetividade e a ocorrência de possíveis fraudes na gestão dos recursos públicos federais
destinados ao transporte escolar no município de Chapada dos Guimarães/MT, no
âmbito do Programa de Fiscalização de Entes Federativos – FEF 6º Ciclo. Os recursos
fiscalizados são originários do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).
A presente fiscalização foi realizada no contexto do FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo
verificar a regularidade da aplicação dos recursos federais descentralizados ao município
de Chapada dos Guimarães/MT, em benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo consistiu em avaliar a operacionalização do Programa Nacional de Transporte
Escolar, verificando a eficiência e a efetividade na gestão dos recursos pelo município
de Chapada dos Guimarães – MT nos anos de 2018 e 2019.
Para isso, foram formuladas as questões de auditoria adiante indicadas:
 Questão 1: Os quantitativos de serviços da planilha orçamentária possuem
memória de cálculo e estão compatíveis com os estudos anuais das rotas do
Transporte Escolar e a demanda?
 Questão 2: A estimativa de preços observou os parâmetros de preços
referenciais para o objeto licitado? Foram detectadas ocorrências
de sobrepreço, superfaturamento ou fracasso da licitação?
 Questão 3: Os controles identificados são suficientes para assegurar que a licitação se
desenvolva sem restrições à competição? Ocorreram licitações contendo editais com
presença de cláusulas inadequadas ou restritivas? Houve direcionamento,
favorecimento ou licitação montada?

 Questão 4: Participaram do certame empresas sem regularidade jurídica, fiscal,
trabalhista, qualificação técnica, ou que se encontrava em alguma situação de
impedimento? Houve situações de fraudes ou conluio praticadas pelos participantes da
licitação?

 Questão 5: A Prefeitura possui norma interna com procedimentos de
acompanhamento / fiscalização e validação de medições dos serviços?
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 Questão 6: O servidor designado fiscal de contrato possui capacitação técnica de
acordo com a complexidade do objeto contratado e tempo disponível para atuar? O
acompanhamento, a fiscalização e as medições dos serviços estão sendo realizados de
forma tempestiva e adequada?

 Questão 07: A execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
está sendo realizado de forma adequada, quanto aos aspectos quantitativos e
qualitativos?

 Questão 08: Há procedimentos formalizados e implementação de rotinas para
assegurar que os pagamentos somente sejam realizados com a devida comprovação da
prestação dos serviços em quantidade compatível com a executada, com as devidas
retenções dos impostos e contribuições, além da conferência da situação fiscal das
empresas?

A presente fiscalização foi orientada pela Matriz de Planejamento e demais
instrumentos de coleta de dados elaborados. Ainda na fase de planejamento foram
analisados documentos normativos vigentes referentes ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar, documentos técnicos que regulam a gestão e operacionalização
do programa, normativos e manuais técnicos do FNDE e orientações do TCE/MT para os
municípios de Mato Grosso.
Foram requisitadas informações acerca dos controles internos administrativos voltados
a mitigar riscos que possam prejudicar o atingimento dos objetivos das ações do
transporte escolar no município, bem como documentos relativos às contratações,
acompanhamento/fiscalização e pagamentos dos serviços no âmbito do município de
Chapada dos Guimarães/MT.
Durante a fase de execução, realizada no período de 10.06.2019 a 03.07.2019, a equipe
de auditoria da CGU/Regional-MT entrevistou a equipe técnica da Secretaria Municipal
de Educação de Chapada dos Guimarães, juntamente com o Secretário Municipal de
Educação em Chapada dos Guimarães/MT. Adicionalmente, foi realizada inspeção de
três rotas do transporte escolar em comunidades rurais do município.
As informações e os documentos requisitados foram obtidos na Secretaria Municipal de
Educação, embora tenha sido constatado atraso na disponibilização de informações e
falta de disponibilização de alguns processos e documentos, não teve o condão de
prejudicar o andamento dos trabalhos.
VISÃO GERAL DO OBJETO
O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), instituído por meio da Lei
nº 10.880/2004, objetiva oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica
pública, residentes em zona rural, por meio de assistência financeira, em caráter
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
A operacionalização do Programa se dá por meio de transferência de valores, em dez
parcelas anuais, diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O cálculo
do montante de recursos financeiros destinados anualmente aos entes federados é
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baseado no censo escolar do ano anterior multiplicado pelo valor per capta definido e
disponibilizado na página do FNDE.
Em
pesquisa
ao
site
da
Prefeitura
de
Chapada
dos
Guimarães/MT, foram identificadas licitações para prestação de serviços de transporte
escolar na modalidade de pregão presencial e contratação direta por meio de dispensa
de licitação, relativamente aos exercícios de 2018 e 2019, conforme demonstrado no
quadro a seguir:
Quadro IV: Contratações de serviços relativos ao transporte escolar no município de
Chapada dos Guimarães-MT, 2018 e 2019.
Modalidade

Nº da
Licitação

PREGÃO

05/2018

PREGÃO

01/2018

Dispensa de
26/2018
Licitação

Dispensa de
22/2018
Licitação

Dispensa de
Licitação

09/2018

Dispensa de
04/2018
Licitação

Dispensa de
06/2019
Licitação

Dispensa de
03/2019
Licitação
Total

Objeto
Registro de preços par futura e eventual
contratação
de
empresa(s)
para
prestação de serviços de transporte
escolar no âmbito do município de
Chapada dos Guimarães-MT
Registro de preços par futura e eventual
contratação de empresa(s) para
prestação de serviços de transporte
escolar no âmbito do município de
Chapada dos Guimarães-MT
Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar no
âmbito do município de Chapada dos
Guimarães-MT
Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar no
âmbito do município de Chapada dos
Guimarães-MT
Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar
no âmbito do município de Chapada dos
Guimarães-MT
Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar no
âmbito do município de Chapada dos
Guimarães-MT
Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar no
âmbito do município de Chapada dos
Guimarães-MT
Contratação de empresa para prestação
de serviços de transporte escolar no
âmbito do município de Chapada dos
Guimarães-MT

Valor de
referência

Valor
contratado

3.530.066,40

1.802.092,80

2.374.144,32

2.189.821,92

165.564,33

165.564,63

27.586,80

27.586,80

608.101,92

608.101,92

176.256,00

176.256,00

878.079,46

878.079,46

2.142.537,12

2.142.537,12

9.902.336,35 7.990.040,65

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT e sistema APLIC do TCE-MT.

Esse contexto evidencia que o programa de Apoio ao Transporte Escolar é um programa
materialmente importante tendo em vista o volume expressivo de recursos financeiros
envolvidos e a importância social, já que é um dos pilares que objetiva proporcionar o
pleno atendimento do direito à cidadania, garantia insculpida na Constituição Federal
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de 1988. Diante desse cenário, faz-se crucial o gerenciamento ativo dos riscos
envolvidos que possam afetar negativamente o atingimento dos objetivos propostos no
Programa.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 2 – Gestor Local
1. Ausência de normatização específica que estabeleça
requisitos a serem observados no planejamento das
contratações, resultando em Projetos Básicos/Termos de
Referência deficientes para contratação de serviços de
transporte escolar no município de Chapada dos Guimarães/MT.
Em análise às informações relativas aos controles internos administrativos instituídos na
área de licitações da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, obtidas por
meio de aplicação de Questionário da Avaliação dos Controles Internos (QACI), verificouse inexistência de normas específicas que estabeleçam requisitos padronizados mínimos
com vistas à elaboração de estudos preliminares para quantificação e qualificação do
objeto. Da mesma forma, não foram identificados estudos preliminares e/ou rotinas que
auxiliem na elaboração de termos de referência, estimativas de preços (planilhas
orçamentárias detalhadas com composição de todos seus custos unitários) ou adoção
de metodologia adequada e em conformidade com os parâmetros normativos, a
exemplo da Resolução de Consulta nº 20/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso (TCE-MT).
Tais requisitos normativos, caso existentes e efetivamente aplicados, poderiam
proporcionar maior transparência, competitividade, uniformidade, economicidade,
melhoria na prestação dos serviços e maior controle dos processos que tratam da
licitação, contratação, execução e fiscalização dos serviços de transporte escolar na
localidade.
Nessa esteira, o Acórdão nº 586/2018-Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU),
decorrente da auditoria no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar de alguns
municípios do estado do Ceará, observou, como uma das causas de impropriedades
semelhante a essa, a falta de adoção (pelas administrações locais) de uma série de
requisitos específicos aplicáveis a editais e termos de referência de processos licitatórios
para administração dos serviços de transporte escolar, destacando-se os seguintes:
“a) previsão de que o veículo do transporte escolar, enquanto durar o contrato, seja
rastreado e monitorado via satélite por GPS/GSM/GPRS para verificação do percurso
executado, a quilometragem percorrida, a velocidade imprimida e todas as informações
necessárias quanto ao serviço prestado, podendo o veículo ser bloqueado em caso de
configuração de prestação de serviços diversa da contratada no horário de sua
realização;
b) fixação de que a contratada para os serviços do transporte escolar receberá
mensalmente o valor equivalente ao serviço prestado levando-se em conta a apuração
diária da quilometragem efetivamente rodada, mediante os dados levantados por
rastreamento e monitoramento dos veículos, via satélite, por GPS/GSM/GPRS, tendo
como referência a planilha específica da rota/itinerário e o preço adjudicado no certame,
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c) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;
d) modelo de planilha de composição de custos para cada item cotado, a qual deverá ser
preenchida e encaminhada obrigatoriamente anexa à proposta de preço dos licitantes;
e) nas planilhas de composição de custos para cada item cotado pelos licitantes deverão
constar todos os custos com material, mão de obra, encargos, inclusive o BDI, devendo
ser acompanhadas obrigatoriamente de memorial de cálculo que justifique o valor
utilizado. Além disso, deverão ser explicitadas todas as fontes de consulta utilizadas na
obtenção dos parâmetros necessários (nome do documento e local de obtenção, físico
ou eletrônico), tais como manuais e tabelas de fabricantes que informem a vida útil de
peças e periodicidade de serviços. Ressalte-se ainda que, na composição analítica dos
encargos sociais que oneram a mão de obra, todos os itens que venham a compor os
encargos sociais e seus respectivos percentuais deverão estar devidamente
fundamentados com indicativo das fontes técnicas e legais, estudos estatísticos próprios
e/ou memória de cálculo, se forem o caso;
f) traçados das rotas e dos itinerários georreferenciados por GPS, com os respectivos
pontos notáveis (início e fim do itinerário, pontos de embarque/desembarque, pontos
indicativos de mudança de pavimento de estradas, escolas de cada itinerário etc.);
g) previsão de que os trechos de rotas que porventura possuam difícil acesso de
trafegabilidade devem estar devidamente identificados (extensão e localização
georreferenciada) no termo de referência. Além disso, eventuais custos diferenciados
para esses trechos já devem integrar a composição de preços unitários do orçamento de
referência; e,
h) planilha discriminando as rotas (e variações em seus turnos e sentidos), veículos e
itinerários a serem contratados;
i) mapa rodoviário do município, contendo o traçado georreferenciado por GPS das rotas
do transporte escolar, em suas variações - caso existam - de turnos e sentidos,
disponibilizados em arquivo eletrônico gerado por softwares de tratamento e
manipulação de dados de GPS;
j) relação das escolas do município, discriminando, para cada uma delas, a localização
georreferenciada por GPS e o número de alunos previstos para serem transportados por
turno;
k) especificação técnica dos veículos, detalhando: tipo, número sequencial identificador
por tipo, rota a ser atendida, idade máxima aceitável e capacidade de transporte; e
l) necessidade de os veículos serem vistoriados pelo órgão de trânsito respectivo.”
Além dos requisitos elencados acima, que poderiam estar normatizados e formalizados
em instruções, procedimentos e rotinas, outros poderiam ser previstos, visando à
melhoria da transparência, competitividade, uniformidade, economicidade e qualidade
da prestação dos serviços, além de maior controle dos processos que tratam da licitação,
contratação e administração dos serviços de transporte escolar.
Neste contexto, vale ressaltar também a falta de estudos preliminares, pela Secretaria
Municipal de Educação de Chapada dos Guimarães, para otimizar as rotas do transporte
escolar com levantamento dos quantitativos, levando em consideração as
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peculiaridades qualitativas dos serviços, evidenciando a precariedade no planejamento
das contratações, conforme autos dos processos relativos à licitações na modalidade de
Pregão Presencial nº 01/2018, 02/2018, 05/2018 e 35/2018, do município de Chapada
dos Guimarães-MT, assim como as dispensas analisadas de 2019.
Em suas licitações, a prefeitura limitou-se a apresentar apenas tabelas contendo o
destino das rotas, polo de atendimento, número de alunos a ser transportado por rota
e por turno (quando for o caso), estimativa da quilometragem diária a ser percorrida por
rota e estimativa da quilometragem mensal média (24 dias em média).
Ademais, não foram identificados nos processos documentos que indicam que a
prefeitura levantou informações e dados importantes para a elaboração dos termos de
referência, tais como as rotas contendo pontos georeferenciados de embarque e
desembarque de alunos, traçado das rotas (plotados em mapas rodoviários do
município), tempo de percurso, tipo de pavimento, distâncias percorridas por
quilômetro/turno em cada uma das rotas, etc.
Ressalte-se que a realização de um estudo de otimização do transporte escolar é
essencial para projetar e contratar os serviços, além de oferecer alternativas para
melhorias na prestação do serviço e a redução de custos. Cada localidade deve ser
estudada especificamente para que possam ser atendidas as peculiaridades de cada
escola ou região educacional do município, considerando os direitos e interesses dos
estudantes. Um estudo de otimização do transporte escolar municipal deve levar em
consideração todas as rotas e não apenas uma amostra e tem como objetivos principais:
- diminuir a distância total percorrida;
- reduzir a frota de veículos terceirizados utilizados e, consequentemente, baixar o custo
total com a contratação do serviço;
- racionalizar e, se possível, reduzir o número de rotas (próprias e terceirizadas);
- baixar o custo total de transporte;
- diminuir o tempo de espera do aluno e sua permanência em transporte;
- baixar a distância de caminhada do aluno; e
- melhorar a qualidade de prestação do serviço.
Portanto, os projetos básicos/termos de referência das licitações para contratação dos
serviços de transportes escolar do município de Chapada dos Guimarães são deficientes
para caracterizar os serviços e otimizar as rotas, de modo a permitir o efetivo controle
do acompanhamento e da execução dos serviços, na busca da execução dos serviços de
transporte escolar com menor custo e maior qualidade possível.
Quanto a falta de estimativa de preços adequadas, devido a sua relevância e
materialidade, será tratada em ponto específico neste relatório.
As principais causas identificadas para as falhas no planejamento das contratações de
serviços de transporte escolar no município de Chapada dos Guimarães foram a
ausência de mapeamento formal dos processos para elaboração de instruções técnicas,
bem como a ausência de manuais contendo procedimentos, checklist e rotinas para
mitigar os riscos no âmbito dessas contratações.
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Como consequência, pode-se destacar a realização de contratações de serviços de
transporte escolar baseadas em projetos básicos/termos de referência deficientes
devido à falta de elaboração de um estudo preliminar para otimização das rotas. De uma
forma geral, a situação detectada pode desencadear o comprometimento da
transparência dos processos licitatórios, da obtenção de propostas mais vantajosas, e,
por conseguinte o comprometimento do princípio da economicidade, além da melhoria
da qualidade dos serviços em transporte escolar.

2. Ausência de normas, controles e rotinas que mitiguem o risco
de ocorrência de inadequação dos procedimentos de aquisição,
ocasionando restrições a competitividade na contratação de
serviços de transporte escolar.
A Lei nº 8666/1993, instituidora de normas para licitações e contratos da Administração
Pública estabelece critérios e princípios a serem observados nas aquisições de bens e
serviços pelos entes federativos. Dentre os vários princípios constitucionais destacamse o princípio da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
o princípio da impessoalidade e o princípio do julgamento objetivo.
Tais princípios, quando acatados, mitigam vários riscos dentre os quais o de que um
procedimento licitatório seja restritivo, direcionado, frustrado, antieconômico,
fraudulento e que, consequentemente, incorra em prejuízo nas aquisições de bens e
serviços e, em última análise, que não haja o pleno atendimento das demandas públicas.
Após a aplicação do Questionário de Avaliação dos Controles Internos – QACI, foi
verificado que o nível de maturidade dos controles internos estabelecidos no âmbito
das contratações de serviços do Programa Nacional de Transporte Escolar no município
de Chapada dos Guimarães é baixo.
No que tange aos controles e rotinas instituídos que visem assegurar que os
procedimentos licitatórios para o transporte escolar ocorram em conformidade com a
legislação e sem restrições a competitividade, verificou-se que o município não possui
controles ou rotinas formalmente instituídos e aplicados que mitiguem o risco de que
os procedimentos licitatórios sejam restritivos e que as contratações sejam restritivas e
potencialmente desvantajosas para a administração pública.
Com bases nos procedimentos licitatórios e contratações do transporte escolar,
ocorridos entre 2018 e 2019, foram identificadas as seguintes ocorrências:
I. Falta de normatização orientativa quanto a escolha da modalidade licitatória nas
aquisições do transporte escolar, resultando em falta de competitividade e
utilização inadequada de pregão presencial e dispensa a licitação.
II. Nos Editais foram verificadas exigências restritivas ao caráter competitivo, em
descordo ao contido no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8666/1993; e
III. Foi verificada a realização de contratação direta mediante dispensa emergencial
justificada por problemas de gestão, em desacordo com o art. o inciso IV, art. 24,
da Lei nº 8.666/93
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No período analisado foram realizadas quatro licitações, conforme destacado abaixo:
Quadro 01: Processos Licitatórios PNATE, 2018 e 2019 – Chapada dos Guimarães/MT.
Licitação

Situação

Valor

Pregão Presencial
01/2018

nº

Homologado

2.189.821,92

Pregão Presencial
02/2018

nº

Fracassado

-

Pregão Presencial
05/2018

nº

Homologado

1.802.092,80

Pregão Presencial
35/2018

nº

Anulado

-

Fonte: Sítio eletrônico do TCE-MT, disponível em http://cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao .

Em primeira análise, verificou-se que todas as licitações foram realizadas na modalidade
pregão presencial, quando por se tratar de aquisição de serviços comuns, a contratação
deveria ter sido feita por meio de pregão eletrônico.
O pregão eletrônico, instituído pela Lei 10.520/2002, impôs importantes alterações na
sistemática da licitação. Apesar das grandes vantagens comparativas, em especial a
celeridade processual, a aplicação do pregão era, à época da sua criação, facultativa.
Entretanto, a partir de 1º de julho de 2005, quando entrou em vigência o Decreto
5.450/2005, essa modalidade licitatória tornou-se obrigatória, preferencialmente na
forma eletrônica, para todas as compras e contratações de bens e serviços comuns do
Governo Federal.
Na esteira do mandamento contido nesse normativo, o TCU consolidou o entendimento
de que nas licitações realizadas no âmbito da União, para aquisição de bens e serviços
comuns, é obrigatório o emprego da modalidade pregão eletrônico, que só poderá ser
preterida quando comprovada e justificadamente for inviável (Acórdãos 1.455/2011TCU-Plenário, 1.631/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara, 1.597/2010-TCUPlenário, 2.314/2010-TCU-Plenário, 2.368/2010-TCU-Plenário, 2.807/2009-TCU-2a
Câmara, 2.194/2009-TCU-2a Câmara, 988/2008-TCU-Plenário e 2.901/2007-TCU-1a
Câmara).
Assim, para aquisição de serviços de transporte escolar com recursos do Programa
Nacional de Transporte Escolar, é obrigatório o emprego da modalidade Pregão
Eletrônico, que só poderá ser preterida quando comprovada e justificadamente for
inviável.
Ainda sobre esse tema, no Acórdão nº 2.901/2016 - Plenário, o TCU emitiu a seguinte
recomendação “não há espaço para opção discricionária entre o Pregão Eletrônico e o
Presencial, pois inviabilidade não se confunde com inconveniência”.
Desse modo, os casos de comprovada inviabilidade deverão ser justificados no processo
de escolha da modalidade de licitação, fato que não foi observado nos processos
licitatórios realizados para aquisição de serviços de transporte escolar em Chapada dos
Guimarães/MT.
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É relevante destacar, ainda, que a utilização do Pregão Eletrônico pode proporcionar
muitos benefícios para o município. Em estudo realizado pela CGU-Regional/MT
presente na Nota Técnica nº 201900852, de 10 de maio de 2019, acerca dos Pregões
Eletrônicos e Presenciais conduzidos por prefeituras do Estado de Mato Grosso no
exercício de 2018, foi possível constatar que:
 O Pregão Eletrônico atrai, em média, 59% a mais de licitantes que o Pregão
Presencial. Em média, o Pregão Presencial conta com 2,87 licitantes por certame,
ao passo que no Pregão Eletrônico a média é de 4,56;
 O Pregão Eletrônico é de 10% em relação ao Regime Diferenciado de
Contratação (RDC), ou seja, ele proporciona um desconto final de 10% do valor
estimado em uma licitação, em comparação a essa modalidade. Quando
comparado ao Pregão Presencial, a eficiência financeira é, na média, 5% maior;
e
 Segundo a Anatel, a internet é boa e chega em todos os municípios de Mato
Grosso, fornecendo condições adequadas para realização do Pregão Eletrônico.
A diferença fica por conta da qualidade, que varia em cada local. Nesse sentido,
54,6% dos municípios do Estado de Mato Grosso dispõem de infraestrutura de
transporte de alta capacidade (fibra óptica) para a prestação de serviços de
telecomunicações (backhaul) suficiente para realização de Pregões Eletrônicos.
Portanto, a utilização do Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico pode resultar
em prejuízo ao erário por aquisição sem o devido caráter competitivo ou risco de
aquisição de compras, serviços ou obras por preços maiores que o de mercado.
Para o município de Chapada dos Guimarães, além da não conformidade normativa,
pela não utilização do Pregão Eletrônico, foram verificadas outras situações decorrentes
que frustraram o caráter competitivo na aquisição de serviços de transporte escolar.
Em 17 de janeiro de 2018 foi aberto o Pregão Presencial nº 01/2018, cujo objeto era o
registro de preço para futura e eventual prestação de serviço de transporte escolar no
município. Em 06 de fevereiro de 2018 o certame foi adjudicado e homologado com as
6 empresas vencedoras, com propostas de prestação do serviço no valor final de R$
2.189.821,92.
Em seguida, em 07 de fevereiro de 2018, foi aberto o Pregão Presencial nº 02/2018, com
o objetivo de licitar os itens que foram desertos no Pregão Presencial nº 01/2018. Como
resultado, para o Pregão Presencial nº 02/2018 somente uma empresa interessada
apresentou propostas e os valores apresentados foram superiores ao valor considerado
no respectivo Termo de Referência, resultando o certame em licitação fracassada.
Posteriormente, o município optou por realizar a contratação direta dessas rotas
desertas por meio das Dispensas de Licitação nº 04, com valor homologado de R$
176.256,00. Merece destaque o fato de que a contratação direta poderia ter sido
evitada, visto que a contratação do serviço poderia, desde o início, ser realizada por
meio do Pregão Eletrônico, potencialmente mais competitivo e que poderia ocasionar a
participação de outras empresas interessadas, mitigando o risco do não
comparecimento ou a não conformidade quanto aos valores propostos.
A inexistência de modelos padronizados de Termo de Referência e Editais para
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte escolar
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estabelecendo todos os critérios para a adequada escolha da modalidade licitatória,
adequada seleção do fornecedor e a escolha da proposta mais vantajosa para a
administração é uma das causas deste achado.
A utilização de outra modalidade licitatória, que não o pregão eletrônico, para a
aquisição de bens ou serviços comuns, sem a devida justificativa de sua inviabilidade, é
irregular, por confrontar as disposições legais vigentes e a jurisprudência consolidada
do TCU. Em última análise, é de se concluir que ao utilizar somente o pregão presencial,
o município reduziu a plena competitividade e se expôs ao risco da não adoção da
proposta mais vantajosa para a administração pública.
Corroborando a necessidade de aprimoramento no controle dos processos internos,
notadamente quanto a possibilidade de frustrar a competitividade, foram constatadas
diversas exigências restritivas nos Editais dos Pregões Presenciais nº 01/2018, 05/2018
e 35/2018, conforme abaixo destacado:
a)

Proibição indevida de participação de empresa com sócios em comum (ou
sociedades do mesmo grupo econômico no certame).

Sobre a participação de sociedades do mesmo grupo econômico ou com sócios em
comum, o Tribunal de Contas da União firmou entendimento no Acórdão nº 526/2013 Plenário e Acórdão nº 297/2009 – Plenário que: “3.5. Do exposto, temos que a legislação
que regula a realização de procedimentos licitatórios não veda explicitamente a
participação de empresas com sócios em comum.”
Nesse mesmo sentido é o Acórdão TCU nº 3108/2016 – 1ª Câmara e o Acórdão TCE/MT
nº 158/2016 – Segunda Câmara.
A interpretação teleológica da legislação, especialmente a do princípio da igualdade de
condições a todos os interessados, conduz ao entendimento de que o concurso de
licitantes pertencentes a sócios comuns somente é irregular quando puder alijar do
certame outros potenciais participantes, especialmente nos casos de convites, dispensa
de licitação, quando existe relação entre as licitantes e a empresa Responsável pela
elaboração do projeto executivo e quando uma empresa é contratada para fiscalizar o
serviço prestado por outra, cujos sócios sejam os mesmos.
Assim, considera-se irregular a proibição de participação de empresas com sócios
comuns em licitações na modalidade pregão presencial, a exemplo do processo em
análise.
b) Proibição indevida no edital de licitação de participação de empresas em processo
de recuperação judicial.
Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem orientado que é possível a
participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão
emitida pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta
econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei
8.666/93 (Acórdão nº 8.271/2011 – TCU 2ª Câmara).
Ademais, o Poder Judiciário vem decidindo nesta mesma esteira, conforme 1ª Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu que empresas em recuperação judicial
podem participar de licitações, abrindo a possibilidade de comprovação de sua
qualificação econômico-financeira para as interessadas nos certames. De acordo com
198

essa decisão, não pode haver esse tipo de restrição por parte da administração pública
porque não existe lei que a faça. Segundo o relator da matéria, “a jurisprudência do STJ
tem se orientado no sentido de que a Administração não pode realizar interpretação
extensiva ou restritiva de direitos quando a lei assim não dispuser de forma expressa.”
c)

Exigência indevida de propriedade prévia de equipamentos ou outros elementos
antes da licitação para o fim de habilitação complementar.

Foram exigidas as seguintes documentações complementares para habilitação das
empresas nos certames:
i.

ii.

iii.

Declaração de que a empresa licitante possui a frota necessária,
suficiente e adequada a atender o objeto da futura contratação,
devidamente regularizada junto ao órgão competente (Detran/MT,
Ciretran/MT, etc);
Declaração que a empresa possui e manterá garagem, bem como os
aparelhamentos técnicos adequados e disponíveis para realização dos
serviços de manutenção e de capacidade para substituição dos veículos
quando necessário;
Declaração que a empresa possua em sua titularidade a frota necessária
para atender a futura contratação;

Tais requisitos afrontam o art. 3º § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, que versa sobre o
princípio da competitividade e, por analogia, afronta o disposto no art. 30, § 6º, do
Estatuto das Licitações, que veda a exigência de propriedade e de localização prévia de
máquinas e equipamentos. Outrossim, o art. 4º, inciso XIII, da Lei Federal n.º
10.520/2002, norma regulamentadora do pregão eletrônico, não faz referência à
exigência de propriedade prévia, para fins de habilitação.
Sob esse aspecto há que se ressaltar que a exigência de titularidade da frota ou a
comprovação do contrato de locação poderiam ser exigidas no certame, no entanto,
somente na fase de assinatura do contrato dos licitantes vencedores, sob pena de
restrição à ampla concorrência no certame.
d) Exigência indevida de índice de Endividamento total máximo de 0,50 (zero vírgula
cinquenta).
A estipulação de um Índice de Endividamento Geral (ou Grau de Endividamento – GE)
menor ou igual 0,50 não é usualmente adotado para a correta avaliação da situação
financeira, pois vai de encontro ao estabelecido no § 5º, artigo 31 da Lei 8.666/1993.
O entendimento do TCU é no sentido de que “no tocante aos índices de liquidez geral –
LG e liquidez corrente LC, o normal é a exigência entre 1,0 a 1,5, e o grau de
endividamento – GE entorno de 0,8 a 1,0. Assim, a fixação dos índices – maior ou igual
a 5,00 e um grau de endividamento – GE menor ou igual 0,16, como valor limite teve a
finalidade de restringir a participação no certame daquelas empresas que
apresentassem a razão entre seu ativo e passivo circulante igual ou superior àquele
índice.
A exigência de índices contábeis diversos dos usuais, sem a devida fundamentação em
estudo aprofundado e específico que demonstre sua necessidade e adequação com
relação ao objeto da licitação, afronta o § 5º do art. 31 da Lei 8.666/1993, (Acórdãos
2495/2010-TCU-Plenário, 170/2007-TCU-Plenário e 291/2007-TCU-Plenário).”
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Tais imposições podem ter como consequência o prejuízo potencial ao erário
decorrente de inabilitação errônea de empresas licitantes, a restrição indevida de
competição, culminando no risco de que a melhor proposta em termos financeiros
tenha sido alijada da disputa.
A principal causa da presença de exigências indevidas constatadas nos editais dos
pregões analisados é a falta de adoção de modelos padronizados de editais de licitação,
manuais e rotinas preventivas, que poderiam ser utilizados pela equipe de planejamento
de contratação da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.
Ainda sobre o tema, é importante registrar que como consequência à limitação imposta
pelas cláusulas restritivas nos Editais, resultou a insuficiência de empresas interessadas
em lançar propostas de preços para alguns itens/lotes, que foram desertos e fracassados
nos Pregões Presenciais nº 01, 02 e 05/2018. Ciente do insucesso nos certames
anteriores, o gestor optou por realizar contratações diretas por meio de dispensas a
licitação, incorrendo novamente em falta de competitividade nas aquisições de serviços
do transporte escolar, comprometimento da transparência dos processos licitatórios,
risco da não obtenção de propostas mais vantajosa para a administração pública.
Sob esse aspecto foram analisados os processos de contratação direta para contratação
de serviços de transporte escolar, ocorridos em 2018 e 20189: Processos de Dispensa
de Licitação nº 04/2018, nº 09/2018, nº 03/2019 e nº 06/2019, que tiveram como
fundamento o inciso IV, art. 24, da Lei nº 8.666/93.
No caso das dispensas realizadas em 2018, além da fundamentação mencionada, uma
das justificativas apresentadas no Termo de Referência nº 03/SME/2018 foi o resultado
do Pregão Presencial nº 05/2018, que teve 07 (sete) rotas desertas e/ou fracassadas.
Para tais rotas a prefeitura municipal realizou contratação direta por meio das Dispensas
a Licitação nº 9/2018, com valor homologado de R$ 608.101,92. É de se notar que a
situação ocorrida no Pregão Presencial nº 05/2018 foi semelhante à do Pregão nº
02/2018, com causas e consequências similares.
Além dessa situação, foi verificada a ocorrência de Contratação mediante dispensa
emergencial por problemas de gestão relacionados a ausência de planejamento e
controle das aquisições, que culminaram nas Dispensas nº 03 e nº 06/2019.
Para as contratações diretas realizadas em 2019, os respectivos termos de referência
apresentaram como justificativa a anulação do Pregão Presencial nº 35/2018, que
originalmente licitaria a prestação de serviço de transporte escolar, mas que, em função
de constatação a posteriori de vícios de caráter insanáveis pela administração municipal,
foi anulado.
Outrossim, em tais processos de dispensa constam o Parecer nº 19/2019, de 21 de
fevereiro de 2019, da Procuradoria Jurídica de Chapada dos Guimarães/MT, que relata
que o edital do Pregão Presencial nº 35/2018 previu que a licitação se daria por lote
único, conquanto a modalidade seria por item, e que, apesar de retificado o edital para
julgamento por item, a administração não publicou a errata no site da prefeitura
conforme a regra expressa no instrumento convocatório, assim como não obedeceu ao
prazo mínimo de oito dias entre a publicação e a realização do pregão. Ao concluir, o
procurador do município opinou pela imediata anulação do certame licitatório e oficiou
o Secretário de Educação à época para que informasse quais linhas deveriam ser
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contratadas em caráter emergencial. Por fim solicitou o início de novo procedimento
licitatório para a contratação do serviço. As Dispensas nº 03 e nº 06/2019 foram
realizadas com vigência de 180 dias. Constam nos Pareceres Jurídicos nº 20, de 07 de
março de 2019, e nº 29/2019, de 20 de março de 2019, que opinaram pela utilização das
dispensas, que a Administração “já está tomando providências para nova contratação”,
no entanto, durante os trabalhos de campo, não foi apresentada nenhuma
documentação que corrobore tal informação.
Sendo assim, além da utilização precária de procedimento de exceção a licitação, tendo
em vista a justificativa apresentada pautar-se por erro de controle e acompanhamento
da gestão do município, a piori, resta configurado o risco de prorrogação dos contratos
de dispensa emergencial, sem que um novo procedimento licitatório tenha sido
instaurado e/ou concluído, o que, uma vez mais, reforça a falta de competitividade na
aquisição de serviços do transporte escolar.
Assim, depreende-se que as contratações dos serviços de transporte escolar por meio
de dispensa de licitação decorreram de fragilidades e falhas no planejamento dos
certames, em especial pelos editais com cláusulas restritivas ao caráter competitivo e
pela não utilização de rotinas e check lists que mitiguem a ocorrência de
inconformidades, como foi o caso da previsão inadequada da forma de julgamento e o
não atendimento aos prazos legais, que levaram à anulação do Pregão Presencial nº
35/2018.
Com relação a essa questão, o Tribunal de Contas da União, admite a contratação
emergencial em situações semelhantes, no entanto, ainda que haja desídia, falta de
planejamento ou problema de gestão, é necessário que seja apurada,
concomitantemente, a causa da dispensa e responsabilizados eventuais culpados,
conforme entendimento do Acórdão 1.876/2007-Plenário.
Por fim, conclui-se que as impropriedades aqui detectadas têm como causa fragilidades
e falhas no planejamento dos certames, em especial pelos editais com cláusulas
restritivas ao caráter competitivo, a ausência de estudos preliminares, a não utilização
de rotinas, check lists e manuais que disciplinem todas as etapas do processo licitatório
e da contratação no âmbito do transporte escolar.
A não adoção de ações que mitiguem os riscos associados a falta de competitividade na
aquisição de serviços do transporte escolar do município ocasionaram a utilização
inadequada de modalidade licitatória, licitações desertas e fracassadas, e utilização de
contratações diretas como consequência da falta de competitividade e da falta de
gestão e acompanhamento dos processos de aquisição.
Por fim, as situações expostas possibilitam a ocorrência de não conformidade dos
processos licitatórios, a não adoção da proposta mais vantajosa, a entrega inadequada
dos serviços, e, em último caso, a não prestação do serviço de transporte escolar, em
desacordo com a Resolução FNDE nº 05/2015.
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3. Fiscalização da execução dos serviços de transporte escolar
ineficiente, causando prejuízo à qualidade da prestação dos
serviços.
Com base nas informações levantadas por meio de Questionário de Avaliação do
Controle Interno (QACI), observou-se que a Prefeitura Municipal de Chapada dos
Guimarães não possui normativos internos estabelecendo procedimentos e rotinas para
a atividade de acompanhamento/fiscalização de contratos de serviços de transporte
escolar.
Em que pese o atual fiscal de contratos do transporte escolar designado, servidor
ocupante do cargo de Superintendente de Transporte Escolar, CPF nº ***.292.111-**
possuir experiência técnica razoável em administração pública, tendo em vista sua
atuação anterior em cargo de contador na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do
Leverger/MT e, principalmente, como Controlador Interno na Prefeitura Municipal de
Barão de Melgaço, não foi disponibilizado pela prefeitura, tampouco foi identificado
pela equipe de auditoria nos autos dos processos analisados, documentos que
evidenciassem a efetiva atuação dos fiscais dos contratos.
Neste contexto, a equipe de auditoria foi a campo para avaliar a prestação dos serviços
de transporte escolar, avaliar a situação dos veículos utilizados, as condições do
transporte dos alunos e, aferir, por amostragem não probabilística, algumas rotas no
Município de Chapada dos Guimarães.
A seguir, destacamos as impropriedades encontradas na prestação dos serviços, em
especial aos veículos das três rotas inspecionadas, quais sejam:
a) Ausência identificação veicular: Dos três veículos escolares inspecionados, apenas o
utilizado no transporte escolar da rota Acorá estava identificado com pintura de faixa
horizontal na cor amarela, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e
traseira da carroçaria, com o dístico escolar, em preto, sendo que, em caso de veículo
de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser
invertidas, conforme disposto no inciso III, do art. 136, da Lei nº 9.503/97;
b) Não utilização de equipamentos registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo: Apenas a Van utilizada na rota Mata Grande possuía equipamento registrador
instantâneo inalterável de velocidade e tempo. No entanto, o equipamento não
estava sendo efetivamente utilizado, informação confirmada pelo condutor do escolar;
c) Inconformidade nos sistemas de iluminação dos carros: Os veículos utilizados nas
rotas Mata Grande e Lagoinha de Baixo não são equipados com lanternas de luz branca,
fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira. O veículo
(kombi) utilizado provisoriamente na rota da Lagoinha de Baixo não possuía lanternas
de luz vermelha dispostas nas extremidades superior da parte traseira. Já o veículo
utilizado na rota Acorá, não foi observada a devida instalação das
lanternas. Estas situações estão em desconformidade com as disposições do inciso V, do
art. 136, da Lei nº 9.503/97;
d) Não utilização dos equipamentos de segurança individual: Apesar dos veículos
inspecionados possuírem cintos de segurança em número suficiente à sua lotação,
verificou-se que, em razão do estado de conservação, os alunos não têm o hábito de
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utilizarem este equipamento de segurança. A situação verificada foi confirmada pelos
motoristas condutores dos veículos escolares, que informaram ainda que os alunos
apresentam resistência para utilizarem os cintos de segurança. Essa situação foi
verificada pela equipe de auditoria na ocasião do transporte dos alunos das
rotas Acorá e Lagoinha de Baixo;
e) Superlotação de veículos de transporte. Transporte inadequado de alunos, acima da
capacidade do veículo: Ainda quanto ao veículo utilizado na Rota Acorá, observou-se
que no momento do embarque dos alunos da Escola Estadual São José, da comunidade
Água Fria, o número de alunos superou a lotação do veículo, com o consequente
transporte de alunos em pé, em desacordo com a legislação. Ademais, foi verificado o
transporte de outras pessoas que não são estudantes. Vale destacar que o veículo
contratado para fazer esta rota era um ônibus de 35 lugares, no entanto, o veículo
utilizado, na data do trabalho de campo, era um micro-ônibus com capacidade máxima
de 27 lugares.
f) Prestação de serviço com automóveis com especificações técnicas distintas das
previstas em instrumento contratual: A Van Citroen, modelo Jumper, utilizada no
transporte dos alunos da rota Mata Grande possui 16 (dezesseis) lugares para
passageiros, diferente do veículo previsto no contrato que é um Micro-ônibus com no
mínimo 20 lugares. Situação similar foi verificada na Rota Água Fria, conforme destacado
no item “e”.
g) Não foram identificadas as autorizações emitidas pelo DETRAN/MT, afixado aos
veículos inspecionados, relativa à qualificação do veículo como transporte coletivo de
escolares : em que pese as solicitações de documentos relativos à situação dos veículos
utilizados no transporte escolar no município de chapada dos Guimarães frente ao
DETRAN-MT, não foi disponibilizada para a equipe de auditoria documentos que
evidenciasse que os referidos veículos passaram por inspeção semestral para verificação
dos equipamentos obrigatórios de segurança. Conforme informações da equipe gestora
do transporte escolar no município, a maioria dos veículos escolares não passaram pelas
vistorias do órgão de trânsito por não atenderem integralmente todas as exigências
legais. Por ocasião da inspeção dos três veículos das rotas visitadas, não foi identificada
a autorização emitida pelo DETRAN/MT que deveria estar afixada na parte dianteirainterna aos veículos inspecionados, relativamente à qualificação do veículo como
transporte coletivo de escolares, conforme art. 137 da Lei n.º 9.503/97;
h) Logística inadequada em rotas que transportam alunos em mais de um período,
ocasionando atraso na chegada dos alunos do turno vespertino: No transporte escolar
da Rota Acorá, que é atendida por um mesmo veículo nos turnos matutino e vespertino,
com percurso diário de cerca de 180km, observou-se que os alunos do turno vespertino
estão chegando atrasados na escola estadual da comunidade de Água Fria. O veículo
escolar percorre o percurso da rota deixando os alunos do turno matutino e recolhendo
os do turno vespertino em mais de duas horas, chegando ao referido colégio cerca de
13:40h, ocasionando a perda de aula e o prejuízo no aprendizado dos alunos assistidos.
Conforme informações do IBGE relativas ao ano de 2018, o município de Chapada dos
Guimarães possuía cerca de 3.500 alunos matriculados na rede de ensino fundamental
e ensino médio, sendo que quase a metade desse total necessitava de transporte escolar
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gerido pela Prefeitura Municipal, visto que foram licitadas 37 rotas para atender cerca
de 1.700 alunos, conforme Pregões Presenciais nº 01/2018 e 08/2018.
Neste contexto, vale ressaltar que além da segurança dos alunos no transporte escolar
estarem em risco devido às impropriedades e irregularidades constatadas, observa-se
uma situação de prejuízo social contínuo para as comunidades atendidas pelo Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que podem ser agravados ou até mesmo sofrer
descontinuidade dos serviços devido à falta de controles adequados voltados para o
planejamento da licitação, contratação, execução acompanhamento e fiscalização dos
serviços.
A principal causa para a situação encontrada é a ausência de normativos internos
específicos com procedimentos e rotinas que visem a efetiva fiscalização e
acompanhamento da execução dos serviços de transporte escolar.
Por consequência, além da prestação de serviços em desacordo com o contratado, com
fiscalização da prestação dos serviços de transporte escolar ineficiente e sem
efetividade, verifica-se prejuízo potencial à qualidade e a continuidade na prestação dos
serviços.

4. Contratação de serviço de transporte escolar com preços
acima do praticado no mercado, resultando em sobrepreço no
montante de R$ 1.607.652,85, decorrente de carência de
normativo padronizando o processo de pesquisa de preços, bem
como da falta de capacitação dos servidores.
Em 2018 e 2019 a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães realizou os Pregões
Presenciais nº 01/2018 e nº 05/2018, visando a contratação de empresas para a
prestação de serviço de transporte escolar para atender as necessidades dos alunos
residentes na zona rural. Além disso, foram realizadas contratações diretas, por meio de
processos de Dispensa de Licitação nº 04/2018, nº09/2018, nº 22/2018, nº 29/2018, nº
03/2019 e nº 06/2019.
Os pregões presenciais foram do tipo menor preço e, por consequência, foram contratas
as seguintes empresas, conforme tabela abaixo:
Tabela 1: Empresas contratadas em 2018 e 2019 – PNATE/Chapada dos Guimarães.
Empresa
CNPJ/CPF
Processo Licitatório
Valor
Homologado
Alternativa
00.817.108/0001-71 Pregão Presencial nº R$ 1.882.846,56
Transportes
01/2018,
Pregão
Ltda-ME
Presencial nº 05/2018
Claudio Luciano 07.816.979/0001-10 Pregão Presencial nº R$1.033.131,84
de Mendonça
01/2018,
Pregão
Presencial nº 05/2018

204

Erlan de Sousa – 09.537.342/0001-10
ME

05.395.345/0001-05

Pregão Presencial nº R$ 933.493,06
01/2018, Dispensa nº 03
e nº 06/2019
Pregão Presencial nº R$ 378.417,60
01/2018,
Pregão
Presencial nº 05/2018
Dispensa nº 04/2018
R$ 176.256,00

32.014.381/0001-54

Dispensa nº 03/2019

R$ 402.135,84

17.672.526/0001-10

Dispensa nº 06/2019

R$ 732.921,12

00.471.442/0001-16

Dispensas nº 09 e nº R$ 773.666,55
26/2018

02.761.306/0001-96

Pregão Presencial nº R$ 568.353,60
01/2018, Dispensa nº
03/2019
Dispensa nº 06/2019
R$ 32.071,68

Gerson Benedito 04.587.703/0001-19
da Silva – ME
GM
Tur
Transportadora
Turismo
e
Construtora
Ltda
MR Transportes
– ME
Ocean
Transportes e
Serviços Ltda
Penta Serviços
de
Máquinas
Ltda
Reynner
Tour
Ltda

Valdomiro
474.402.521-87
Domingo
Moraes
Yvete Pereira de 20.858.842/0001-96
Araújo - ME

Pregão Presencial nº R$ 1.080.087,60
01/2018, Dispensa nº
22/2018, Dispensa nº
03/2019

Fonte: Sítio da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães-MT e sistema APLIC do TCE-MT.

Para avaliação dos preços contratados, comparou-se o preço homologado de cada rota
contratada com o respectivo preço aceitável. Como preço aceitável foi considerado pela
equipe de auditoria o valor do limite superior (média saneada + desvio padrão) dos
preços praticados pelas prefeituras do Estado de Mato Grosso em aquisição de serviços
similares, obtidos por meio de consulta ao Portal do TCE/MT.
Adicionalmente, foram calculadas duas faixas de preços aceitáveis: (i) para rotas até 100
Km; e (ii) para rotas acima de 100 Km, tendo em vista que os custos fixos normalmente
são menores quanto maior o quilômetro rodado diariamente.
A utilização do limite superior representa um critério mais conservador para
determinação do preço aceitável, devidamente fundamentado em cálculos
matemáticos objetivos, que levam em conta o comportamento específico dos preços
referenciais obtidos, sendo, portanto, evidência mais robusta para constatação de
sobrepreço. O detalhamento da metodologia utilizada encontra-se no Anexo I deste
relatório.
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Nesse contexto, os valores utilizados como preço aceitável estão demonstrados na
tabela apresentada a seguir:
Tabela 2: Cálculo do preço aceitável – limite superior
Descrição
Valor da Rota de 0 a
Valor da Rota
100 KM
acima de 100 KM
Média (M)
R$ 3,98
R$ 4,13
Desvio Padrão (DP)
1,01
0,73
Coeficiente de Variação (DP/M X 100)
25%
18%
Limite Superior (M + DP)
R$ 4,99
R$ 4,86
Fonte: Planilha de sobrepreço elaborada pela CGU.

Com base nessa perspectiva, aplicando a metodologia mencionada para os contratos
homologados em 2018 e 2019, constatou-se sobrepreço no montante de R$
1.607.652,85 o que corresponde a 27,01%, conforme abaixo detalhado:

Tabela 3: Contratos Homologados por procedimento licitatório, PNATE – 2018.
Ano

Procedimento Licitatório

2018

Pregão Presencial
01/2018
Pregão Presencial
05/2018
Dispensa nº 04/2018
Dispensa nº 09/2018
Dispensa nº 26/2018
Total

Valor
Registrado/Contratado

Valor
Aceitável

Sobrepreço

nº
1.816.913,76 1.600.089,60 216.824,16
nº
1.802.092,80 1.360.022,40 442.070,40
176.256,00 122.155,20 54.100,80
608.101,92 462.529,44 145.572,48
165.564,63 123.058,53 42.506,10
4.568.929,11 3.667.855,17 901.073,94
Sobrepreço
Percentual 24,57%

Fonte: Planilha de sobrepreço elaborada pela CGU.

Tabela 4: Contratos Homologados por procedimento licitatório, PNATE – 2019.
Ano

2019

Procedimento
Licitatório
Dispensa 03/2019
Dispensa 06/2019
Total

Valor
Valor Aceitável Sobrepreço
Registrado/Contratado
2.142.537,12
1.625.495,62
517.041,50
849.348,58
659.811,17
189.537,41
2.991.885,70
2.285.306,78
706.578,91
Sobrepreço Percentual
30,01%

Fonte: Planilha de sobrepreço elaborada pela CGU.
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Ano
2018
2019
TOTAL

Tabela 5: Consolidação Valores Contratados, PNATE - 2018 e 2019.
Valor Registrado
Valor Aceitável
Sobrepreço
4.568.929,11
3.667.855,17
901.073,94
2.991.885,70
2.285.306,78
706.578,91
7.560.814,81
5.953.161,95
1.607.652,85
Sobrepreço Percentual
27,01%

Fonte: Planilha de sobrepreço elaborada pela CGU.

Ressalta-se que por meio do Acórdão nº 420/2016, o TCE/MT firmou entendimento que
na “detecção de sobrepreços ou superfaturamento é possível a utilização do método da
média saneada de preços”.
O achado de auditoria evidencia fragilidade no processo de elaboração de preço de
referência realizado pelo Município de Chapada dos Guimarães. Constam nos processos
de Licitação que os Mapas Comparativos de Preços foram elaborados pelos titulares da
Secretaria Municipal de Educação, servidora H. C. X. M. (CPF: ***.021.856-**) e servidor
E. R. J. A. (CPF: ***.155.761-**)
Como possível causa pode-se apontar a coleta insuficiente de preços, visto que o preço
de referência foi formado apenas com base em orçamentos obtidos junto a
fornecedores e a preços anteriormente contratados pela Prefeitura para a prestação de
serviço similar.
No Pregão Presencial nº01/2018, o mapa comparativo de preços baseou-se em
orçamentos advindos de 6 empresas particulares do ramo. Dentre as empresas
consultadas, uma delas havia sido contratada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá para
prestação de serviço similar, em 03/08/2016, conforme cópia do Contrato nº 503/2016,
processo administrativo nº 127.151/2015, anexada ao processo licitatório do município
de Chapada dos Guimarães.
Para o Pregão Presencial nº 05/2018 foram registrados como parâmetro, no mapa
comparativo, valores oriundos de: cotação direta com três empresas do ramo, média
de preço das Atas de Registro de Preço nº 2 à 7/2017 da Prefeitura Municipal de
Chapada dos Guimarães e valores previstos em contratos pactuados em 2016 entre a
Prefeitura Municipal de Cuiabá e dois fornecedores para prestação de serviço similar.
Merece destaque o fato de que, com relação às atas referidas, das quais acredita-se que
foram retirados valores para compor a média de preço aceitável, verificou-se que dizem
respeito a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, não tendo sido
detectado, a priori, nexo com o valor estimativo de transporte escolar de alunos da zona
rural, objeto do certame.
Outrossim, para as contratações diretas realizadas por meio de dispensas a licitação, a
estimativa de custo calculada pela Prefeitura baseou-se no “preço de mercado
apurado”.
A metodologia para cálculo de preço de referência utilizada pela prefeitura de Chapada
dos Guimarães não levou em conta os preços praticados pela Administração Pública,
contrariando a Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016, que assim dispõe:
“A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar
amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da
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contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir à
obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, mas deve
considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços
praticados na Administração Pública, como fonte prioritária; consultas
em portais oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios
especializados de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de
fornecedores; analogia com compras/contratações realizadas por
corporações privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente
detalhadas e justificadas.”
O que se espera, portanto, é que a pesquisa de preços seja realizada com amplitude
suficiente (Acórdão TCU 2637/2015-P), proporcional ao risco da compra, privilegiando a
diretriz emanada pelo art. 15 da Lei de Licitações, a fim de que o balizamento seja
fundamentado nos preços praticados pela Administração Pública. Nesse sentido,
somente quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais é que a
pesquisa pode se limitar a cotações de fornecedores (Acórdão TCU 2.531/2011-P).
Além disso, a inexistência de um normativo estabelecendo procedimento consistente
para elaboração de estimativas de preço, a fim de orientar às equipes de planejamento
das contratações da prefeitura de Chapada dos Guimarães, inclusive nos casos de
contratações diretas e adesões a atas de registro de preço, constitui causa deste achado
de auditoria. De forma complementar, a prefeitura deve capacitar os servidores
envolvidos no processo de elaboração de pesquisas de preços.
É importante destacar que os controles internos supracitados (normativo de pesquisa de
preços e capacitação) foram recomendados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso por meio da Resolução Normativa nº 08/2016 (item 4.2 do anexo único),
publicada em 08 de março de 2016. Para auxiliar os gestores a implementarem tais
controles, a Escola de Contas do TCE/MT oferece cursos gratuitos em Formação de
Preços de Referência desde 2016, sendo constatado que 04 (quatro) servidores da
prefeitura de Chapada dos Guimarães já participaram desse curso.
Por fim, a consequência dessa situação de carência normativa e orientativa é o
sobrepreço apurado de R$ 1.607.652,85. O detalhamento dos cálculos apurados estará
disponível no Anexo II deste Relatório.
Por oportuno, cabe ressaltar que a situação em comento configura descumprimento do
art. 15, § 1º da Resolução CD/FNDE nº 12/2011, que assim dispõe: “na utilização dos
recursos do PNATE os EEx deverão observar os procedimentos previstos na Lei nº
8.666/1993, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e nas legislações correlatas
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios”.
Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem responsabilizado os gestores
responsáveis pela homologação da licitação ou ratificação da dispensa da licitação, bem
como as empresas contratadas, quando constatado que receberam por valores
superiores àqueles de mercado, a exemplo dos acórdãos nº 9.292/2017 – 1ª Câmara,
1.018/2015-P, 2451/2013 - P e 3.100/2015 – 1ª Câmara. #tao
F/

208

CONCLUSÃO
Dessa forma, conclui-se que:
1. As contratações de prestação de serviços de transporte escolar, relativamente
aos exercícios de 2018 e 2019, diante da falta de normatização específica que
estabeleça requisitos a serem observados no planejamento das contratações,
foram realizadas sem estudo prévio para otimização das rotas, e tiveram como
consequência a elaboração de projetos básico/termos de referência deficientes.
Tal fato resultou em comprometimento da efetividade e transparência dos
processos licitatórios, risco de contratação de serviço em quantidade
inadequada, prejuízos para o acompanhamento e controle da execução dos
serviços e contratação de serviços com preço acima do praticado, ineficiência na
aplicação dos recursos federais em transporte escolar, com sobrepreço apurado
no montante de R$1. 607.652,85.
2. As licitações realizadas para contratação de prestação de serviços de transporte
escolar foram realizadas com restrições à competitividade. A utilização de
pregão presencial em vez de pregão eletrônico reduziu a possibilidade de maior
participação de licitantes no certame, o que pode ter contribuído para o
resultado de rotas de transporte desertas e licitações fracassadas. Ademais,
verificou-se a utilização da contratação direta, por meio de Dispensas
Emergenciais, como consequência da utilização inadequada da modalidade
licitatória e da falta de acompanhamento e gestão dos processos licitatórios. A
causa apurada para tais ocorrências foi a ausência de normatização específica
que estabeleça requisitos mínimos padronizados, procedimentos, rotinas,
modelos padrões de editais e anexos formalizados, que mitiguem o risco de que
as aquisições no transporte escolar não transcorram de maneira regular e com a
competitividade adequada.
3. Não foi comprovada a atuação dos servidores designados para realizar a efetiva
fiscalização da execução dos contratos e da prestação dos serviços de transporte
escolar no município. A ausência de normativos internos que disciplinem a
atuação e responsabilidades decorrentes contribuem para a não detecção ou
detecção intempestiva de impropriedades na execução do transporte, com risco
à segurança dos alunos, risco de comprometimento da permanência dos alunos
na escola, ineficiência na prestação do serviço, culminando em potencial prejuízo
decorrente de pagamentos realizados por serviços mau executados.
4. A falta de normativo específico padronizando o processo de pesquisa de preços
e a carência de capacitação dos servidores atuantes na área possibilitaram que
fossem realizadas contratações de serviço de transporte escolar antieconômicas,
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com preços acima do praticado no mercado, resultando em sobrepreço no
montante de R$ 1.607.652,85.
Desta forma, constatou-se que o município não utiliza ferramentas de gerenciamento
de riscos que possibilitem o efetivo acompanhamento do Programa em si, e dos
objetivos dele decorrentes. Deste modo, não há o tratamento dos riscos associados ao
fornecimento do transporte escolar, podendo chegar, em último caso, a impedir que
boa parte dos 1.700 alunos que estudam nas escolas da rede pública de Chapada dos
Guimarães, e utilizam o transporte escolar, consigam frequentar as aulas.
Por se tratar de achados de auditoria de competência do gestor municipal, não há
recomendações registradas neste relatório.

210

ANEXOS
I – METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MÉDIA SANEADA
A fim de contribuir e disciplinar a formação de preços para licitações, o TCU, no Acórdão
n.º 3068/2010 - Plenário, afirmou que “o preço de mercado é mais bem representado
pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa
forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”.
Entretanto, esses dois métodos falham ao não tratar adequadamente as distorções da
amostra. Por isso, a técnica mais indicada, quando se deseja um tratamento robusto é
a Média Saneada.
A “média saneada” consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na
pesquisa, a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos
demais. O TCU exige esse tratamento nos Acórdãos 2.943/2013-P, 2.637/2015-P. Para o
Tribunal de Contas da União, a pesquisa de preços deve desconsiderar as informações
cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar
distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito
para cada item licitado.
Nesse sentido, cabe destacar a iniciativa da DATAPREV, Empresa pública de Tecnologia
de Informação do Ministério da Previdência Social, que elaborou norma interna de
procedimentos para estimativa de preços em seus processos de compras. A metodologia
empregada é similar à “média saneada”. A DATAPREV adota o Coeficiente de Variação
(CV) como elemento homogeneizador de amostras. O CV é calculado pela divisão do
Desvio Padrão (DP) pela Média (M): CV = (DP/M) x 100.
Quanto menor o CV, mais homogêneo o conjunto de dados. Para a DATAPREV, um CV
menor ou igual a 25% indica uma amostra aceitável e a média, nesse caso, passa a valer
como valor estimado para a contratação, sempre levando em conta conjunto de três ou
mais elementos. Além desta, o Tribunal Regional Federal da 4º Região, por meio da
Norma de Serviço nº 01, de 28/06/2013, passou a adotar a sistemática da média
saneada por meio do Coeficiente de Variação.
Usando o CV como parâmetro de homogeneidade do conjunto de dados, pode-se
expurgar os extremos inferiores e superiores, de tal forma a obter CV menor que 25%.
Para delimitar esses extremos, calcula-se a média mais (+) o desvio padrão (limite
superior) e a média menos (-) o desvio padrão (limite inferior). O que estiver fora dessa
faixa é eliminado.
Os valores considerados na amostra foram provenientes de licitações homologadas para
a prestação de serviço de transporte escolar em zona rural realizadas em nove
municípios mato-grossenses. Ao todo, foram considerados os valores contratados para
89 rotas realizadas entre os anos de 2017 e 2019. Foram considerados os dados de 2017
tendo em vista a validade anual dos valores registrados, e que, portanto, poderiam ter
sido utilizados como parâmetro para composição da metodologia de cálculo para
valores de referência aceitáveis.
Destaca-se que para este caso concreto, a equipe de auditoria optou por calcular duas
médias para a referência de valores aceitáveis tendo em vista a realidade da prestação
do serviço, que possui alteração incremental de acordo com o valor da quilometragem,
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rodada diariamente. A utilização de duas médias objetiva evitar distorções relevantes
nos valores considerados como aceitáveis. Isto porque, de acordo com a valor da
quilometragem diária, matematicamente, os custos fixos são proporcionalmente
menores quanto maior o quilômetro rodado diariamente.
Desta forma, foram calculadas duas médias com os dados das cestas de preços dos
municípios pesquisados a partir da separação das rotas em dois blocos, conforme abaixo
destacado:
Tabela: Cálculo do preço aceitável – limite superior
Descrição
Média (M)
Desvio Padrão (DP)
Coeficiente de Variação (DP/M X 100)
Limite Superior (M + DP)
Fonte: Planilha de sobrepreço elaborada pela CGU.

Valor da Rota de 0 a 100
KM
R$ 3,98
1,01
25%
R$ 4,99

Valor da Rota acima
de 100 KM
R$ 4,13
0,73
18%
R$ 4,86

De acordo com os cálculos realizados, a amostra utilizada foi considerada homogênea e
o valor calculado para a Média (M) poderia ser utilizado como valor padrão aceitável
neste relatório. No entanto, levando-se em conta uma vez mais as especificidades da
prestação do serviço, a equipe de auditoria convencionou utilizar como valor aceitável
o valor do Limite Superior, resultante do somatório entre a média (M) e o Desvio Padrão
(DP). Tal abordagem tem o condão de hipoteticamente justificar um incremento no
valor nos custos de acordo com o tipo de veículo a ser utilizado na prestação do serviço
de transporte escolar. Isto porque, veículos com capacidade de transportar número
maior de passageiros tendem a ter um custo mais elevado de manutenção, comparado
a veículos de menor porte. Assim, para as médias aqui calculadas já estão embutidas
eventuais diferenças de tarifa de acordo com o veículo a ser utilizado no transporte.
No entanto, é importante destacar que, em que pese os cálculos realizados levarem em
consideração essa possível diferença tarifária de acordo com o veículo a ser utilizado, o
mesmo padrão não foi verificado nas contratações do município fiscalizado. Nas análises
documentais realizadas, verificou-se que os Termos de Referências utilizados como
parâmetros para as contratações realizadas não foram localizadas exigências descritivas
quanto a especificidade do veículo a ser utilizado em cada rota; pelo contrário, foram
utilizados termos genéricos como “Os veículos a serem utilizados na prestação dos
serviços, objeto deste certame, deverão ser de ONIBUS, MICROONIBUS, VANS E/OU
KOMBI”.
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II – TABELAS COM DETALHAMENTO DO SOBREPREÇO APURADO.
Tabela 1: Sobrepreço apurado no Pregão Presencial nº 01/2018, Chapada dos Guimarães-MT, 2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
Nº ROTA DISCRIMINAÇÃO DA ROTA
1
Fazenda Concisão - Santa Helena
2
Fazenda Fartura/Morro Plumo - Água Branca
3
Pedra Grande-Santa Helena
4
Lagoinha de Baixo - Escolas Urbanas
5
São Rafael - Escolas Urbanas
6
Mutum / Córrego do Campo
7
Padilha/Córrego do Campo
8
Praia Rica - Ovídio
9
JJ (linha 1)
10
JJ (linha 2)
11
Mata Grande
12
Casca III
13
Lagoinha de Cima - Escolas Urbanas
TOTAL
PERCENTUAL DE SOBREPREÇO

KM
PREÇO UNITÁRIO
DIÁRIA REGISTRADO ACEITÁVEL
71,4
5,60
4,99
75
5,09
4,99
147,4
5,37
4,86
120
5,42
4,86
144
5,60
4,86
73,2
6,79
4,99
75,4
6,79
4,99
172
5,52
4,86
70
6,10
4,99
80
6,10
4,99
78,6
4,94
4,99
108
4,95
4,86
136
5,27
4,86

KM TOTAL
17.136,00
44.160,00
18.240,00
34.800,00
34.560,00
17.568,00
18.096,00
41.280,00
16.800,00
19.200,00
18.864,00
31.200,00
32.640,00

PREÇO A PAGAR
REGISTRADO
ACEITÁVEL
95.961,60
85.508,64
224.774,40
220.358,40
97.948,80
88.646,40
188.616,00
169.128,00
193.536,00
167.961,60
119.286,72
87.664,32
122.871,84
90.299,04
227.865,60
200.620,80
102.480,00
83.832,00
117.120,00
95.808,00
93.188,16
94.131,36
154.440,00
151.632,00
172.012,80
158.630,40
1.816.913,76
1.600.089,60

SOBREPREÇO
10.452,96
4.416,00
9.302,40
19.488,00
25.574,40
31.622,40
32.572,80
27.244,80
18.648,00
21.312,00
0,00
2.808,00
13.382,40
216.824,16
13,55%
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Tabela 2: Sobrepreço apurado no Pregão Presencial nº 05/2018, Chapada dos Guimarães-MT, 2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018
DISCRIMINAÇÃO DA ROTA
Nº ROTA
Santo Expedito
1
Travessa do Dito/Vozinha
2
6
P. Quilombo
Acorá
9
10
Pingador
14
Bom Jardim
Cachoeira Rica
15
16
Urbana 1
18
Urbana 3
TOTAL
PERCENTUAL DE SOBREPREÇO

KM
DIÁRIA
120
142
130
102
130
136
140
138
128

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO ACEITÁVEL
R$6,51
R$4,86
R$6,51
R$4,86
R$6,51
R$4,86
R$6,15
R$4,86
R$6,51
R$4,86
R$6,51
R$4,86
R$6,51
R$4,86
R$6,34
R$4,86
R$6,34
R$4,86

KM
TOTAL
28.800
34.080
31.200
24.480
31.200
32.640
33.600
33.120
30.720

PREÇO A PAGAR
REGISTRADO
ACEITÁVEL
R$187.488,00
R$139.968,00
R$221.860,80
R$165.628,80
R$203.112,00
R$151.632,00
R$150.552,00
R$118.972,80
R$203.112,00
R$151.632,00
R$212.486,40
R$158.630,40
R$218.736,00
R$163.296,00
R$209.980,80
R$160.963,20
R$194.764,80
R$149.299,20
R$1.802.092,80
R$1.360.022,40

SOBREPREÇO
R$47.520,00
R$56.232,00
R$51.480,00
R$31.579,20
R$51.480,00
R$53.856,00
R$55.440,00
R$49.017,60
R$45.465,60
R$442.070,40
32,50%

Tabela 3: Sobrepreço apurado na Dispensa nº 04/2018, Chapada dos Guimarães-MT, 2018.
DISPENSA Nº 04/2018
Nº ROTA DISCRIMINAÇÃO DA ROTA
LINHA 2
PRAIA RICA DANIEL
LINHA 3
PRAIA RICA ECLEVERSON
TOTAL
PERCENTUAL DE SOBREPREÇO

KM DIÁRIA

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO ACEITÁVEL
90
R$7,20
R$4,99
80
R$7,20
R$4,99

PREÇO A PAGAR
REGISTRADO
ACEITÁVEL
11.520 R$82.944,00
R$57.484,80
12.960 R$93.312,00
R$64.670,40
R$176.256,00
R$122.155,20

KM TOTAL

SOBREPREÇO
R$25.459,20
R$28.641,60
R$54.100,80
44,29%
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Tabela 4: Sobrepreço apurado na Dispensa nº 09/2018, Chapada dos Guimarães-MT, 2018.
DISPENSA Nº 09/2018
Nº ROTA DIACRIMINAÇÃO DA ROTA
LINHA BIQUINHA
LINHA CACHOEIRA
LINHA CASTELONA/PER MATUTINO
LINHA CASTELONA/PER VESPERTINO
JARDIM/DESPRAIADO
MAQUINA PA CARREGADEIRA/VARGINHA
URBANAS MATUTINO
TOTAL
PERCENTUAL DE SOBREPREÇO

PREÇO UNITÁRIO
KM
DIÁRIA REGISTRADO ACEITÁVEL
102
R$6,50
R$4,86
70
R$6,51
R$4,99
75
R$6,51
R$4,99
88
R$6,51
R$4,99
102
R$6,50
R$4,86
100
R$6,51
R$4,99
115
R$6,34
R$4,86

KM
TOTAL
14.688
10.080
10.800
12.672
14.688
14.400
16.560

PREÇO A PAGAR
REGISTRADO
ACEITÁVEL
R$95.472,00
R$71.383,68
R$65.620,80
R$50.299,20
R$70.308,00
R$53.892,00
R$82.494,72
R$63.233,28
R$95.472,00
R$71.383,68
R$93.744,00
R$71.856,00
R$104.990,40
R$80.481,60
R$608.101,92
R$462.529,44

SOBREPREÇO
R$24.088,32
R$15.321,60
R$16.416,00
R$19.261,44
R$24.088,32
R$21.888,00
R$24.508,80
R$145.572,48
31,47%

Tabela 5: Sobrepreço apurado na Dispensa nº 26/2018, Chapada dos Guimarães-MT, 2018.
DISPENSA Nº 26/2018
Nº ROTA DISCRIMINAÇÃO DA ROTA
1
PINGADOR/ÁGUA FRIA
BOM JARDIM/ÁGUA FRIA
2
3
CACHOEIRA RICA
4
MUTUM/CÓRREGO DO CAMPO
5
PADILHA/CÓRREGO DO CAMPO
TOTAL
PERCENTUAL DE SOBREPREÇO

KM
DIÁRIA
130
136
140
77,2
75,4

PREÇO UNITÁRIO
REGISTRADO
ACEITÁVEL
6,51
4,86
6,51
4,86
6,51
4,86
6,79
4,99
6,79
4,99

KM
TOTAL
5850
6120
6300
3474
3393

PREÇO A PAGAR
REGISTRADO
ACEITÁVEL
R$38.083,50
R$28.431,00
R$39.841,20
R$29.743,20
R$41.013,00
R$30.618,00
R$23.588,46
R$17.335,26
R$23.038,47
R$16.931,07
R$165.564,63
R$123.058,53

SOPREÇO
R$9.652,50
R$10.098,00
R$10.395,00
R$6.253,20
R$6.107,40
R$42.506,10
34,54%
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Tabela 6: Sobrepreço apurado na Dispensa nº 03/2019, Chapada dos Guimarães-MT, 2019.
DISPENSA Nº 03/2019
DISCRIMINAÇÃO DA ROTA
FAZ CONSCISÃO/TUCUM
PEDRA GRANDE
SAMAMBAIA/JOAQUIM
SANTO EXPEDITO/JORGE/
JARDIM DESCALVADO
FAZ FARTURA/MORRO PLUMO
FAZ RONCADOR/MENDES
LAGOINHA DE CIMA
ÁGUAS CLARAS
JULIO CAMPOS
MATA GRANDE
MORRO DO BOM JARDIM
QUILOMBO
ACORÁ
LAGOINHA DE BAIXO MAT
CASCA III (MAT E NOTURNO)
NOVA BRASILANDIA
PRAIA RICA WAHINGTON
MUTUM
PADILHA
JJ LINHA 1
JJ LINHA 2

Nº ROTA
1
2
3
4
5
6
7
30
32
33
15
20
21
10
11
19
31
8
9
TOTAL
PERCENTUAL DE SOBREPREÇO

KM
PREÇO UNITÁRIO
DIÁRIA REGISTRADO ACEITÁVEL
90
5,75
4,99
76
5,75
4,99
16
12,00
4,99
105
6,45
4,86
90
6,45
4,99
185
5,65
4,86
170
5,60
4,86
141,2
6,75
4,86
109,6
6,85
4,86
42,4
6,60
4,99
70
6,95
4,99
60
6,80
4,99
171,9
6,70
4,86
186,8
6,60
4,86
127,6
6,45
4,86
68,8
6,55
4,99
118,4
6,40
4,86
118,4
6,45
4,86
44,3
6,75
4,99
84,3
6,75
4,99
121,8
6,75
4,86
108,4
6,75
4,86

KM
TOTAL
12.960
10.944
2.304
15.120
12.960
26.640
24.480
20.332
15.782
6.105
10.080
8.640
24.753,60
26.899,20
18.374,40
9.907,20
17.049,60
16.992,00
6.364,80
12.153,60
17.539,20
15.609,60

PREÇO A PAGAR
REGISTRADO
ACEITÁVEL
74.520,00
64.670,40
62.928,00
54.610,56
27.648,00
11.496,96
97.524,00
73.483,20
83.592,00
64.670,40
150.516,00
129.470,40
137.088,00
118.972,80
137.246,40
98.817,41
108.109,44
76.702,46
40.296,96
30.466,94
70.056,00
50.299,20
58.752,00
43.113,60
165.849,12
120.302,50
177.534,72
130.730,11
118.514,88
89.299,58
64.892,16
49.436,93
109.117,44
82.861,06
109.598,40
82.581,12
42.962,40
31.760,35
82.036,80
60.646,46
118.389,60
85.240,51
105.364,80
75.862,66
R$2.142.537,12
R$1.625.495,62

SOBREPREÇO
9.849,60
8.317,44
16.151,04
24.040,80
18.921,60
21.045,60
18.115,20
38.428,99
31.406,98
9.830,02
19.756,80
15.638,40
45.546,62
46.804,61
29.215,30
15.455,23
26.256,38
27.017,28
11.202,05
21.390,34
33.149,09
29.502,14
R$517.041,50
31,81%
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Tabela 7: Sobrepreço apurado na Dispensa nº 06/2019, Chapada dos Guimarães-MT, 2019.

Nº Rota
TOTAL

DISPENSA Nº 06/2019
Descriminação da Rota
SÃO RAFAEL
ACORÁ MATUTINO/VESP
CASTELONA MATUTINO
MORRO DO BOM JARDIM
MUTUM
PADILHA
CASTELONA VESPERTINO
ÁGUA FRIA 1
BARRA BOM JARDIM MAT/VESP

KM
DIÁRIA
121,4
186,8
76
60
44,3
84,3
94,4
140
126

PREÇO UNITÁRIO
Registrado
Aceitável
6,66
6,35
6,35
6,15
6,35
6,35
6,35
6,15
6,15

KM TOTAL

4,86
4,86
4,99
4,99
4,99
4,99
4,99
4,86
4,86

17.481,60
26.899,20
13.593,60
8.640,00
6.379,20
12.139,20
10.944,00
20.160,00
18.144,00

PREÇO A PAGAR
Registrado
Aceitável
116.427,46
170.809,92
86.319,36
53.136,00
40.507,92
77.083,92
69.494,40
123.984,00
111.585,60
849.348,58

84.960,58
130.730,11
67.832,06
43.113,60
31.832,21
60.574,61
54.610,56
97.977,60
88.179,84
659.811,17
Percentual Sobrepeço

SOBREPREÇO
31.466,88
40.079,81
18.487,30
10.022,40
8.675,71
16.509,31
14.883,84
26.006,40
23.405,76
189.537,41
28,73%

Tabela 8: Consolidação Sobrepreço Apurado PNATE, Chapada dos Guimarães, 2018 e 2019.
ANO
2018
2019
VALOR TOTAL

VALOR HOMOLOGADO
4.568.929,11
2.991.885,70

VALOR ACIETÁVEL
3.667.855,17
2.285.306,78

SOBREPREÇO APURADO
901.073,94
706.578,91
1.607.652,85
PERCENTUAL SOBREPREÇO
27,01%
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III – CONTEXTUALIZAÇÃO DO PNATE
Conforme estudo publicado por meio do artigo “A Trajetória Histórica da Política Pública
de Transporte Escolar: Um Olhar sob a Assistência dos Programas Federais para a
Educação Básica, Mudanças”, pela Universidade Católica de Brasília (UCB), o primeiro
momento na história que traz a preocupação com a ação de transporte escolar na zona
rural, prevendo a aplicação de recursos em auxílios a alunos necessitados, mediante
fornecimento gratuito para vilegiaturas, foi expressa na Constituição Federal de 1.934,
conforme art. 157, § 2ª.
Após supressões, inclusões e modificações da matéria sobre auxílios a alunos
necessitados nas Constituições que sucederam a de 1.934, foi a Constituição Federal de
1988 que, pela primeira vez, trouxe de forma direta a ação suplementar de transporte
escolar, para atendimento do educando, inicialmente para o ensino fundamental,
conforme expresso no inciso VII, art. 208, alterado pela Emenda Constitucional nº 59,
de 2009, para atendimento a todas as etapas da educação básica.
A atual Carta Magna tratou da educação de modo a não somente elevá-la a categoria
de princípio, mas também de pilar para o desenvolvimento da sociedade, tendo por
objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparando-a para o exercício da
cidadania e qualificando-a para o trabalho.
Além disso, convém destacar que a cidadania é um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (Inciso II, do art. 1º da CF/88), considerando a educação como
elemento primordial para sua construção. Dentre os princípios elencados para o
desenvolvimento do ensino, destaca-se a promoção de ações que assegurem a
igualdade de condições para o acesso e a permanência à escola.
A simples disponibilização do ensino público e gratuito por si só não garante o acesso e
a permanência das crianças, adolescentes e jovens na escola, devido à desigualdade
social no Brasil e falta de oportunidades ao exercício de muitos dos direitos
fundamentais do cidadão.
Esse grupo, principalmente os mais carentes que o compõem, tem diversas dificuldades
para manter-se na escola, como, por exemplo, falta de alimentação, de transporte, de
vestuário e de material didático para uso diário.
O transporte escolar é fundamental para facilitar o acesso e a permanência dos
estudantes nas escolas, especialmente aqueles residentes em áreas rurais. Por isso,
todas as ações que visam a melhoria das condições do serviço ofertado, são relevantes
para o aprendizado dos alunos que dele fazem uso, contribuindo para o
desenvolvimento da educação nacional.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/1996, confirmou o
disposto na Constituição, ao trazer como garantias a serem prestadas pelo Estado, o
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram
acesso na idade própria, e o atendimento ao educando, no ensino fundamental público,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde (art. 4°).
Adicionalmente, as modificações da LDB oriundas da Lei n º 10.709/2003, passaram
determinar a responsabilidade de estados e municípios quanto ao oferecimento de
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transporte escolar. O sentido dessa inovação legislativa foi principalmente encerrar a
discussão quanto à competência desse serviço e sua universalidade, cabendo aos
estados articularem-se com os respectivos municípios, para prover o disposto na Lei da
forma que melhor atenda aos interesses dos alunos.
Nessa esteira, em 2004, por meio da Lei nº 10.880, foi instituído o Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), que consiste na transferência automática de
recursos financeiros objetivando oferecer transporte escolar aos alunos da educação
básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
Os recursos podem ser utilizados para custear despesas com manutenção, seguros,
licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio,
suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustíveis e
lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte
de alunos da educação básica pública residentes em área rural. Ademais, pode, também,
ser utilizado para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o
transporte escolar.
Os estados podem autorizar o FNDE a efetuar o repasse do valor correspondente aos
alunos da rede estadual diretamente aos respectivos municípios. Para isso, é necessário
formalizar a autorização por meio de ofício ao órgão. Caso não o façam, terão de
executar diretamente os recursos recebidos, ficando impedidos de fazer transferências
futuras aos entes municipais.
A operacionalização do Programa se dá por meio de transferência de valores, em dez
parcelas anuais, diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O cálculo
do montante de recursos financeiros destinados anualmente aos entes federados é
baseado no censo escolar do ano anterior multiplicado pelo valor per capta definido e
disponibilizado na página do FNDE.
Deve-se ressaltar, também, que para a garantia do direito ao transporte escolar de qualidade,
faz-se necessário o cumprimento pelo poder público de sua obrigação de conservar as estradas
de rodagem, permitindo que se faça o uso do veículo adequado ao transporte de escolares,
como estabelece a legislação. O dever estatal quanto à conservação das vias é distribuído entre
as esferas governamentais (União, Estados e Municípios) conforme sua extensão.

A relevância do transporte escolar no contexto das políticas públicas de educação pode
ser demonstrada por meio dos números apresentados nos quadros a seguir:
Quadro I – Histórico de alunos, em âmbito nacional, beneficiados com PNATE (2014 a
2016).
Ano

Alunos
Alunos
educação
ensino
infantil fundamental

Alunos
ensino
médio

Alunos
Total alunos
Alunos
Percentual de
matriculados matriculados beneficiários alunos matricuEJA
lados e
beneficiados
2014 5.492.301 23.446.790 7.031.624
2.985.304 38.956.019
4.547.690
11,67%
2015 5.577.430 22.756.164 6.811.005
2.792.758 37.937.357
4.473.036
11,79%
2016 5.841.672 22.419.989 6.878.762
2.811.939 37.952.362
4.286.420
11,29%
Fonte: Publicação no site do INEP (http://inep.gov.br/resultados-e-resumos).

Os gastos do governo federal com a ação 0969 - “Apoio ao Transporte Escolar na
Educação Básica”, desde a sua constituição, vem em uma trajetória de
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alta, com algumas oscilações negativas de um exercício para outro, como pode ser
observado no quadro abaixo:
Quadro II – Histórico de execução orçamentária e financeira do PNATE da União (2004
a 2016).
Ano

Execução Orçamentária

Execução Financeira

Percentual executado
(empenho/pago)

2004
254.799.305,37
240.998.644,66
94,58%
2005
265.192.720,00
246.931.651,50
93,11%
2006
315.234.084,00
275.995.250,22
87,55%
2007
332.479.328,59
291.994.969,03
87,82%
2008
313.370.217,41
289.587.265,75
92,41%
2009
478.231.007,00
418.976.595,54
87,61%
2010
679.139.381,00
596.461.274,66
87,83%
2011
648.257.472,27
573.815.057,44
88,52%
2012
630.000.000,00
591.216.004,75
93,84%
2013
582.000.000,00
581.399.889,47
99,89%
2014
594.000.000,00
580.717.121,63
97,76%
2015
574.000.000,00
573.525.841,04
99,91%
2016
564.896.675,05
564.562.558,47
99,92%
2017
592.909.184,48
574.246.869,57
96,85%
2018
718.399.719,06
664.271.163,78
92,47%
Fonte: Relatórios de Gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Portal da
Transparência do Governo Federal e site do IBGE.

Em consulta ao site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, observou-se
que foi transferido o montante de R$ 2.534.258,38, para o município de Chapada dos
Guimarães – MT, relativamente aos exercícios de 2004 a 2018, conforme quadro a
seguir:
Quadro III: Recursos do PNATE transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação para o município de Chapada dos Guimarães.
Ano
Ensino infantil
2004
2005
2006
2007
2008
2009
10.458,06
2010
14.608,88
2011
23.318,02
2012
20.789,90
2013
18.401,87
2014
17.137,62
2015
16.294,52
2016
19.525,33
2017
19.665,80
2018
21.382,33
Total
181.582,33
Fonte: Site FNDE

Ensino fundamental
94.897,22
155.781,23
197.922,23
186.406,75
165.335,91
151.288,68
157.045,46
137.941,54
141.172,35
147.521,63
1.535.313,00

Ensino médio
91.560,57
108.560,00
67.315,73
106.541,07
110.938,10
14.149,14
24.301,31
25.144,13
32.308,63
36.803,74
43.686,89
37.084,08
31.886,69
40.174,42
46.908,55
817.363,05

Valor
91.560,57
108.560,00
67.315,73
106.541,07
110.938,10
119.504,42
194.691,42
246.384,38
239.505,28
220.541,52
212.113,19
210.424,06
189.353,56
201.012,57
215.812,51
2.534.258,38
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Vale destacar que, com a Emenda Constitucional nº 5/2009, que ampliou o atendimento
com transporte escolar para todas as etapas da educação básica, o FNDE passou a
destinar recursos para o ensino infantil e médio para os entes executores do PNATE,
além dos recursos do ensino fundamental.
As responsabilidades pela gestão, estruturação, financiamento e organização de
serviços, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos é de competência
comum dos três gestores das respectivas esferas de governo (União, estados e
municípios).
Dessa forma, as três esferas possuem competências próprias que devem ser
desempenhadas visando apoiar as ações do transporte escolar essenciais para
promover a acesso e permanência nas escolas dos alunos residentes na zona rural.
Esse contexto evidencia que o programa de Apoio ao Transporte Escolar é um programa
materialmente importante tendo em vista o volume expressivo de recursos financeiros
envolvidos e a importância social, já que é um dos pilares que objetiva proporcionar o
pleno atendimento do direito à cidadania, garantia insculpida na Constituição Federal
de 1988. Diante desse cenário, faz-se crucial o gerenciamento ativo dos riscos
envolvidos que possam afetar negativamente o atingimento dos objetivos propostos no
Programa.
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IV – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Por meio do Ofício nº 18564/2019/MATO GROSSO/CGU, de 03/09/2019, o Relatório
Preliminar foi submetido ao conhecimento do gestor para manifestação e
esclarecimentos. Entretanto, apesar do prazo de resposta ter sido dilatado por uma vez,
não houve manifestação da Unidade Examinada até o fechamento deste trabalho.
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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?
Avaliação da assistência
farmacêutica na atenção
básica, verificando a eficiência
na gestão dos recursos
público
federais
pelo
município de Chapada dos
Guimarães – MT nos anos de
2018 e 2019.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
A presente fiscalização foi originada no
contexto do FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo
verificar a regularidade da aplicação dos
recursos federais descentralizados ao
município de Chapada dos Guimarães/MT, em
benefício da sociedade. A seleção dos
municípios fiscalizados, bem como dos
programas verificados em cada um deles, foi
definida pela Matriz de Vulnerabilidade,
análise de risco desenvolvida pela CGU.

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
As principais conclusões em decorrência desse
trabalho são as seguintes:
1. Não há seleção dos medicamentos
essenciais (Remume) vigente para os anos de
2018 e 2019, resultando na aplicação em
despesas inelegível no valor contratado de R$
409.500,00;
2. A estimativa de preços de medicamentos
da Dispensa nº 16/2018 não observou a
legislação, levando à sobrepreço no montante
de R$ 122.952,01;
3. A contração por dispensa emergencial nº
16/2018 não observou as regras definidas na
Lei nº 8.666/93, resultando em contratação
antieconômica para a prefeitura; e
4. As condições de estocagem e conservação
dos
medicamentos
adquiridos
são
inadequadas,
propiciando
perdas
de
medicamentos no montante de R$ R$
28.799,14.
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INTRODUÇÃO
Trata-se de fiscalização realizada na Assistência Farmacêutica na Atenção Básica no
âmbito do Programa de Fiscalização de Entes Federativos – FEF 6º Ciclo, no município
de Chapada dos Guimarães/MT.
O objeto desta fiscalização foi o componente básico da assistência farmacêutica, que é
executado de forma descentralizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapada dos
Guimarães/MT, mas cujas responsabilidades financeiras e executivas são
compartilhadas com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e com o Governo
do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT).
A presente fiscalização foi originada no contexto do FEF 6º Ciclo, que tem por objetivo
verificar a regularidade da aplicação dos recursos federais descentralizados ao município
de Chapada dos Guimarães/MT, em benefício da sociedade.
No ciclo atual, a seleção dos municípios fiscalizados, bem como dos programas
verificados em cada um deles, foi definida pela Matriz de Vulnerabilidade, análise de
risco desenvolvida pela CGU. Ela é composta por um grupo de diversos indicadores que
geram uma espécie de “ranking” e definem os municípios com maior fragilidade na
aplicação dos recursos públicos, divididos em três dimensões: materialidade; relevância;
e criticidade.
O objetivo consistiu em avaliar a operacionalização da assistência farmacêutica básica,
verificando a eficiência na gestão dos recursos pelo município de Chapada dos
Guimarães – MT nos anos de 2018 e 2019.
Para isso, foram formuladas as questões de auditoria adiante indicadas:
 Questão 1: A execução das ações e serviços de saúde no município de Chapada
dos Guimarães nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas com base em Plano
Municipal de Saúde, em conformidade com a Lei nº 8.142/90?
 Questão 2: A seleção dos medicamentos essenciais (Remume) no município de
Chapada dos Guimarães vigente para os anos de 2018 e 2019, foram realizados
em conformidade com a Portaria GM/MS nº 3.916/98, Rename e orientações
prescritas pelo Ministério da Saúde?
 Questão 3: A estimativa de quantidade de medicamentos das licitações
realizadas pela prefeitura de Chapada dos Guimarães em 2018 e 2019 observa
uma metodologia consistente, de acordo com a Resolução Normativa TCE/MT nº
08/2016 - TP e boas práticas de controle de medicamentos?
 Questão 4: A estimativa de preços de medicamentos licitados em 2018 e 2019
pela prefeitura de Chapada dos Guimarães observou as determinações da
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Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016, Resolução CIT nº 18/2017 e o
Estatuto de Licitações e Contratos?
 Questão 5: A elaboração do edital, dispensa e inexigibilidade para as aquisições
de medicamentos em 2018 e 2019 foram realizadas sem direcionamento,
observando as regras definidas na Lei nº 8.666/93 e jurisprudência do TCU?
 Questão 6: As condições de estocagem e conservação dos medicamentos
adquiridos pela prefeitura de Chapada dos Guimarães em 2018 e 2019 estão em
conformidade com as boas práticas recomendadas pelo Ministério da Saúde,
presentes no Manual de Farmácia Básica do MS?
A presente fiscalização foi orientada pela Matriz de Planejamento e demais
instrumentos de coleta de dados elaborados. Ainda na fase de planejamento foram
analisados documentos normativos vigentes referentes ao Componente Básico da
Assistência Farmacêutica, documentos técnicos que regulam a gestão da AFB e as
pactuações dessa política no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite de Mato
Grosso.
Foram requisitadas informações acerca da utilização do Sistema Nacional de Gestão da
Assistência Farmacêutica (Hórus) ou de outro sistema próprio de gestão e sobre as
unidades que compõem a rede municipal de atenção básica de saúde de Chapada do
Guimarães/MT.
Durante a fase de execução, realizada no período de 10 a 28.06.2019, a equipe
entrevistou o Coordenador de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, o Secretário
Municipal de Saúde e a Farmacêutica Responsável Técnica e o Presidente do Conselho
Municipal de Saúde de Chapada dos Guimarães/MT. Adicionalmente, foi realizada visita
técnica na Farmácia Central do Município.
As informações e os documentos requisitados foram obtidos. Na Secretaria Municipal
de Saúde, as dificuldades encontradas não tiveram o condão de prejudicar o andamento
dos trabalhos.
VISÃO GERAL DO OBJETO
A ação “Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção
Básica em Saúde” tem por objetivo promover o acesso da população a medicamentos e
a insumos estratégicos. O “Componente Básico de Assistência Farmacêutica” é um dos
componentes constantes do bloco de financiamento “Assistência Farmacêutica” do
Sistema Único de Saúde (SUS), conforme art. 24 da Portaria GM/MS nº 204, de
29/1/2007.
A Assistência Farmacêutica, como política pública, teve início em 1971 com a instituição
da Central de Medicamentos (Ceme), que tinha como missão o fornecimento de
medicamentos à população sem condições econômicas para adquiri-los (BRASIL, 1971)
e se caracterizava por manter uma política centralizada de aquisição e de distribuição de
medicamentos.
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Mudanças de princípios foram introduzidas com a promulgação da Constituição Federal
em 1988 (CF88). Esta inseriu a saúde como direito social (Art. 6º) e o seu cuidado como
competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (Art.
23).
A regulamentação da Constituição Federal, específica para a área da saúde, foi
estabelecida pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90) que em seu Artigo 6º determina
como campo de atuação do SUS, a “formulação da política de medicamentos (...)” e
atribui ao setor saúde a responsabilidade pela “execução de ações de assistência
terapêutica integral, inclusive farmacêutica.” (BRASIL, 1990).
Esse processo levou ao estabelecimento da Política Nacional de Medicamentos - PNM,
publicada por meio da Portaria GM/MS nº 3916, de 30 de outubro de 1998 (BRASIL,
2002a).
Com a publicação da Política Nacional de Medicamentos e os diversos debates ocorridos
na época, levaram o governo federal à elaboração de uma nova proposta para a área,
que resultou na publicação da Portaria GM/MS nº 176, de 08 de março de 1999, que
estabeleceu critérios e requisitos para a qualificação dos municípios e estados ao
Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (IAFAB), passo inicial para sua
descentralização, com responsabilidades pactuadas entre as três instâncias gestoras do
SUS (BRASIL, 1999a).
Depois vieram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 1999; a Lei dos
genéricos (Lei nº 9.787/1999); o Departamento de Farmácia Básica e Insumos
Estratégicos (2003) do Ministério da Saúde; e em 2004 a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica (PNAF), como parte integrante da Política Nacional de Saúde (PNS).
No Pacto pela Saúde (Portaria GM/MS nº 399) de 2006, foi reforçado o financiamento
compartilhado, contemplando a aquisição de medicamentos e insumos da saúde, bem
como a execução das ações necessárias à operacionalização da AF.
Em 2007, a Portaria GM/MS nº 204, de 29/1/2007, definiu que o financiamento das
ações e dos serviços de saúde é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS.
Por sua vez, a Portaria GM/MS nº 1.555, de 30.7.2013, atualizada pela Portaria GM/MS
2.001/2017, dispõe sobre as normas de financiamento e execução do componente
básico da assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 2 – Gestor Local
1. Contratação mediante dispensa emergencial sem
comprovação dos requisitos de urgência, resultando em
contratação antieconômica de medicamentos para a Prefeitura
de Chapada dos Guimarães/MT.
Trata-se de Dispensa Emergencial de Licitação nº 16/2018, tipo menor preço, com
fundamento no art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, realizada pela prefeitura de Chapada dos
Guimarães no dia 27.09.2018, com objetivo de adquirir medicamentos para atender a
Secretaria Municipal de Saúde.
Por consequência, foi contratada a empresa MT Pharmacy Distribuidora de
Medicamentos e Materiais Hospitalares Eirelli-EPP (CNPJ: 04.227.210/0001-78), com
proposta no valor de R$ 484.084,24 para um total de 157 (cento e cinquenta e sete)
itens.
O processo foi adjudicado pela Secretária Municipal de Saúde à época, P. D. N. (CPF:
***.954.931-**) e ratificado pelo Prefeito O. F. M. (CPF: ***.577.856.-**).
Na justificativa para contratação emergencial apresentada pela Secretária de Saúde de
Chapada dos Guimarães, consta apenas informação de que o município não possui mais
medicamentos em estoque e que o processo licitatório para aquisição já se encontra em
andamento. Além disso, no Parecer Jurídico nº 054-M/2018/PGM/PMCG, de
27.09.2018, que analisou a questão, há informação que não houve omissão quanto à
tempestividade necessárias para realização da licitação, uma vez que o Pregão nº
019/2018 que versa sobre a requerida aquisição está em andamento.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, é pressuposto da
aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, que
a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha
originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou
da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida,
ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir
a ocorrência de tal situação.
Dessa forma, não está comprovada nos autos a situação que autorize a contratação
emergencial nos termos do inciso IV, art. 24, da Lei 8.666/93.
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O TCU proferiu o Acórdão 260/2002-Plenário que traz a seguinte questão: “devem ser
adotadas as providências cabíveis para que sejam promovidos os processos licitatórios
com a antecedência necessária para a sua conclusão antes do término do contrato
vigente, evitando-se a descontinuidade da prestação dos serviços e a realização de
dispensa de licitação, fundamentada no art. 24, inciso IV, quando não estiverem
absolutamente caracterizados os casos de emergência e calamidade pública
estabelecidos no citado dispositivo". O Acórdão nº 425/2012 - Plenário apresenta
orientação nesse mesmo sentido.
Cabe destacar que a Advocacia Geral da União, por meio da Orientação Normativa nº
11, expediu a seguinte recomendação: “a contratação direta com fundamento no inc. IV
do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a
situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão,
hipótese que, quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei”.
Ademais, por meio da Resolução de Consulta nº 23/2012, o TCE/MT emitiu a seguinte
orientação que se aplica ao caso em análise:
LICITAÇÃO E CONTRATOS. CONTRATAÇÕES DIRETAS.
MEDICAMENTOS.
OMISSÃO
OU
NEGLIGÊNCIA
DA
ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DO
INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DO
AGENTE QUE DEU CAUSA À EMERGÊNCIA INJUSTIFICADA OU
FABRICADA:
1)a contratação direta de medicamentos somente será admitida
nos casos previstos nos arts. 24 e 25 da lei nº 8.666/93;
2) a hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 24, IV, da
Lei nº 8.666/93 não distingue a “emergência real” da
“emergência fabricada”, sendo que em qualquer caso é legal a
dispensa de licitação, desde que caracterizada a urgência do
atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, e
equipamentos ou outros bens, públicos ou privados, e
observados os demais requisitos do dispositivo em tela;
3) a responsabilização pela “emergência fabricada”, decorrente
de omissão, negligência ou ausência do dever de planejamento,
deve ser apurada de forma rigorosa e individualizada pela
Administração, a fim de se alcançar o agente que lhe deu causa,
sob pena de responsabilidade por omissão da autoridade
competente;
4) os casos de contratações diretas, inclusive para a aquisição de
medicamentos, devem seguir a formalização obrigatória de
processo administrativo licitatório, nos termos dos arts. 24 a 26
da lei nº 8.666/93, tendo em vista a cumprir os princípios da
impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, e
demais exigências previstas em lei; e,
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5) o cumprimento de decisão judicial para aquisição de
medicamentos que não constem no estoque da rede pública de
saúde poderá configurar uma situação emergencial que
justifique a contratação direta, caracterizando-se como uma
“emergência fabricada”, passível de responsabilização, quando
for obrigação do Ente a manutenção de estoques mínimos dos
medicamentos.
A principal causa da realização da contratação emergencial é a falta de um plano anual
de aquisição do município, definindo o planejamento das aquisições para o período de
um ano, contendo informações sobre os objetos a serem adquiridos, quantidade, valor
estimado, identificação do requisitante, período estimado para a aquisição (por
exemplo, o mês), além da justificativa da necessidade. Esse plano já é uma exigência do
TCE/MT, que sumulou esse entendimento por meio da Súmula nº 11 e do TCU (Acórdão
2373/2016 e acórdão 1545/2016, ambos do Plenário).
Como consequência, a contratação em comento foi realizada de forma antieconômica,
tendo em vista o sobrepreço apurado de R$ 122.952,01.
Dessa forma, considerando que a situação de dispensa emergencial decorreu de falta
de planejamento da administração, a contratação sob análise foi realizada de forma
irregular.

2. Contratação de medicamentos com preços acima do praticado
no mercado, resultando em sobrepreço no montante de R$
122.952,01, decorrentes de falta de normativo padronizando o
processo de pesquisa de preços e de capacitação dos servidores.
Para avaliação do preço contratado no contexto da Dispensa Emergencial de Licitação
nº 16/2018, que resultou no contrato nº 178/2018, comparou-se o preço de cada item
com o respectivo preço aceitável. Como preço aceitável foi considerado pela equipe de
auditoria a média saneada dos preços praticados pelas prefeituras do Estado de Mato
Grosso obtidos por meio do Portal do TCE/MT.
O cálculo da média saneada considera o universo de preços praticados para cada item,
descartados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados. O detalhamento da
metodologia encontra-se em anexo a este Relatório.
Assim, foram selecionados os itens mais relevantes da proposta de preços da empresa
vencedora da Dispensa Emergencial de Licitação nº 16/2018, por meio da metodologia
conhecida como Curva ABC (Acórdão TCU 2.096/2013-Plenário). Para dar
representatividade à amostra, a análise comparativa foi realizada num montante
equivalente a 50,12% do valor total contratado.
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Mediante aplicação dessa metodologia, constatou-se sobrepreço no montante de R$
122.952,01, o que corresponde a 102,74%, conforme segue detalhado:

Tabela: Relação de medicamentos com sobrepreço
(A)

Nº

1
2
3
4
5
6
7

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

PREÇO UNITÁRIO

Qtde

PREÇO A PAGAR

Sobrepreço

(C1)

(C2)

(E1)

(E2)

Registrado

Aceitável

Registrado

Aceitável

Losartana potássica 50
MG

0,70

0,04

60.000

42.000,00

2.478,69

39.521,31

Omeprazol 20 MG

0,44

0,067

7.000

3.080,00

470,00

2.610,00

15,00

7,13

2.000

30.000,00

14.260,00

15.740,00

3,00

2,01

10.000

30.000,00

20.100,00

9.900,00

4,80

3,05

5.000

24.000,00

15.277,78

8.722,22

14,12

9,69

1.200

16.944,00

11.639,75

5.304,25

13,60

8,35

1.000

13.600,00

8.350,58

5.249,42

Medicamento

Ceftriaxona Dissódica
1G
Soro Fisiológico 0,9%
100ML
Soro Fisiológico 0,9%
500ML
Benzilpenicilina
Benzatina 1.200.000 UI
Benzilpenicilina
Benzatina 600.000 UI

{E1-E2}

8

Hidrocortisona 500MG

7,72

5,02

1.600

12.352,00

8.040,32

4.311,68

9

Losartana
100MG

0,47

0,33

20.000

9.400,00

6.630,77

2.769,23

10

Glicose 5% 500ml

4,94

3,17

1.500

7.410,00

4.765,38

2.644,62

11

Metformina 500MG

0,88

0,14

8.000

7.040,00

1.194,67

5.845,33

12

Sinvastatina 20MG

0,14

0,06

50.000

7.000,00

3.384,62

3.615,38

4,00

2,05

1.600

6.400,00

3.281,28

3.118,72

0,18

0,12

1.800

324,00

228,80

95,20

Sulfato Ferroso 40MG

0,10

0,04

60.000

6.000,00

2.429,51

3.570,49

16

Cefalexina 500MG

0,57

0,38

10.000

5.700,00

3.819,70

1.880,30

17

Metocloparmida
5MG/ML

0,51

0,36

10.000

5.100,00

3.654,84

1.445,16

18

Clorpromazina 25 MG

0,80

0,22

6.000

4.800,00

1.327,27

3.472,73

19

Azitromicina 500MG

0,84

0,55

5.000

4.200,00

2.776,19

1.423,81

20

Metformina 850MG

0,09

0,06

40.000

3.600,00

2.566,04

1.033,96

21

Metildopa 250 MG

0,46

0,37

8.000

3.680,00

3.001,82

678,18

242.630,00

119.677,99

122.952,01

Percentual
Sobrepreço

102,74%

13
14
15

potássica

Prometazina
25MG/ML Sol.
Prometazina
Comp.

25MG

TOTAL
Fonte: Site do TCE/MT e Contrato nº 178/2018
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Importante destacar que por meio do Acórdão nº 420/2016, o TCE/MT firmou
entendimento que “na detecção de sobrepreços ou superfaturamentos é possível a
utilização do método média saneada de preços”.
O achado de auditoria evidencia fragilidade no processo de elaboração de preço de
referência realizado pelo Município de Chapada dos Guimarães. Consta no processo de
Dispensa de Licitação que o Mapa Comparativo de Preços foi elaborado pelo
Coordenador de Gestão do SUS, servidor R. G. S. (CPF: ***.895.401-**).
Como possível causa pode-se apontar a coleta insuficiente de preços, visto que o preço
de referência foi formado com apenas 3 (três) orçamentos obtidos junto a fornecedores,
sem levar em conta os preços praticados pela Administração Pública, contrariando a
Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016, que assim dispõe:
“A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar
amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da
contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir à obtenção
de três orçamentos junto a potenciais fornecedores, mas deve considerar
o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: preços praticados na
Administração Pública, como fonte prioritária; consultas em portais
oficiais de referenciamento de preços e em mídias e sítios especializados
de amplo domínio público; fornecedores; catálogos de fornecedores;
analogia com compras/contratações realizadas por corporações
privadas; outras fontes idôneas, desde que devidamente detalhadas e
justificadas.”
O que se espera, portanto, é que a pesquisa de preços seja realizada com amplitude
suficiente (Acórdão TCU 2637/2015-P), proporcional ao risco da compra, privilegiando a
diretriz emanada pelo art. 15 da Lei de Licitações, a fim de que o balizamento seja
fundamentado nos preços praticados pela Administração Pública. Nesse sentido,
somente quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais é que a
pesquisa pode se limitar a cotações de fornecedores (Acórdão TCU 2.531/2011-P).
Além disso, a inexistência de um normativo estabelecendo procedimento consistente
para elaboração de estimativas de preço, a fim de orientar às equipes de planejamento
das contratações da prefeitura de Chapada dos Guimarães, inclusive nos casos de
contratações diretas e adesões a atas de registro de preço, constitui causa deste achado
de auditoria. De forma complementar, a prefeitura deve capacitar os servidores
envolvidos no processo de elaboração de pesquisas de preços.
É importante destacar que os controles internos supracitados (normativo de pesquisa de
preços e capacitação) foram recomendados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso por meio da Resolução Normativa nº 08/2016 (item 4.2 do anexo único),
publicada em 08 de março de 2016. Para auxiliar os gestores a implementarem tais
controles, a Escola de Contas do TCE/MT oferece cursos gratuitos em Formação de
Preços de Referência desde 2016, sendo constatado que 04 (quatro) servidores da
prefeitura de Chapada dos Guimarães já participaram desse curso.
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A consequência dessa situação é o sobrepreço apurado de R$ 122.952,01.
Por oportuno, cabe ressaltar que a situação em comento configura descumprimento do
art. 11, § 2º da Portaria GM/MS nº 1.555/2013, que assim dispõe: “nos procedimentos
de aquisição, as Secretarias de Saúde devem seguir a legislação pertinente às licitações
públicas no sentido de obter a proposta mais vantajosa para a administração”.
Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem responsabilizado os gestores
responsáveis pela homologação da licitação ou ratificação da dispensa da licitação, bem
como as empresas contratadas, quando constatado que receberam por valores
superiores àqueles de mercado, a exemplo dos acórdãos nº 9.292/2017 – 1ª Câmara,
1.018/2015-P, 2451/2013 - P e 3.100/2015 – 1ª Câmara.

3. Aplicação dos recursos da Assistência Farmacêutica na
Atenção Básica em despesas inelegíveis no montante contratado
de R$ 409.300,00.
Nos termos do art. 3º da Portaria GM/MS nº 1555/2013, alterada pela Portaria GM/MS
nº 2.001/2017, o financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é
de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
conforme normas estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, dos
seguintes valores de seus orçamentos próprios:
I - União: R$ 5,58 (cinco reais e cinquenta e oito centavos) por habitante/ano, para
financiar a aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da
Assistência Farmacêutica constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS;
II - Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para financiar
a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da RENAME
vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes
estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no
Anexo IV da RENAME vigente no SUS; e
III - Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para
financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da
RENAME vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes
Estabelecidos na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no
Anexo IV da RENAME vigente no SUS.
Em Mato Grosso, o valor da contrapartida estadual e da municipal foi alterado para R$
2,79, conforme previsto no art. 4º da Resolução CIB/MT nº 16/2018.
Com base nessa perspectiva, em consulta ao sítio do Fundo Nacional de Saúde, foi
constatado que foram transferidos pelo Ministério da Saúde, no período de 01.01.2018
a 30.06.2019, o montante de R$ 158.243,20 para o financiamento das atividades
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voltadas para a promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na
Atenção Básica em saúde, no município de Chapada dos Guimarães/MT.
Para execução dessas despesas, a prefeitura realizou o Pregão Presencial nº 19/2018, o
qual resultou em valores homologados no total de R$ 3.015.294,70, conforme
demonstrado no quadro a seguir:

Tabela: Valores homologados por contrato
Contrato

CNPJ

Empresa

178/2018

04.227.210/0001-78

MT Pharmacy

185.972,00

179/2018

03.652.030/0001-70

Centermedi

423.181,00

180/2018

21.297.758/0001-03

Pro Saúde

985.833,00

181/2018

12.889.035/0001-02

Inovamed

736.127,20

Contrato

CNPJ

Empresa

182/2018

02.520.829/0001-40

Dimaster

368.781,50

183/2018

01.571.702/0001-98

Halex

315.400,00

TOTAL
Fonte: Extrato dos contratos publicados

Valor

Valor

3.015.294,70

Entretanto, em análise dos medicamentos contratados, constatou-se despesas
inelegíveis da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, decorrentes de compras de
medicamentos que não fazem parte do Programa, isto é, que não constam do Anexo I e
IV da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde - Rename
2018, nem tampouco fazem parte da lista estadual de medicamentos e insumos do
componente básico da assistência farmacêutica, aprovada pela Resolução CIB/MT nº
16/2018, vigente à época da licitação .
A relação desses medicamentos está demonstrada na tabela a seguir:
Tabela: Aquisição de medicamentos indevidos
Princípio Ativo

Concentração

Valor Registrado

Colagenase + Cloranfenicol

0,6 U+ 0,01 G/G

R$

73.500,00

Neomicina + Bacitracina

5MG/C + 250 UI/G

R$

19.400,00

Dramin B6 DL

10 ML

R$

37.800,00

Cloridrato de Cetamina

50MG/ML

R$

12.000,00

Losartana potássica

100 MG

R$

31.500,00

Acebrofilina xarope

50mg/5ml c/ 120ml

R$

28.700,00

Acebrofilina xarope

25mg/5ml c/120 ml

R$

9.000,00

butilbrometo de escopolamina

10mg/ml com 20ml

R$

49.500,00

butilbrometo de escopolamina

6,67mg/ml +333,4 MG/M

R$

44.000,00

Acetilcisteína

20MG/ML

R$

39.000,00
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Enoxoparina

40MG

R$

15.300,00

Hioscina + Dipirona

Inj Amp

R$

34.750,00

Hioscina

20ML

R$

14.850,00

R$

409.300,00

TOTAL
Fonte: Contratos nº 178, 179, 180, 181, 182 e 183, todos de 2018.

A partir da análise das despesas efetivamente executadas nos exercícios de 2018 e 2019
com os recursos financeiros transferidos pela União, foram constatados pagamentos no
montante de R$ 61.264,50, referente à compra dos medicamentos supracitados que
não se compatibilizam com os objetivos específicos da referida ação de governo,
conforme apresentado a seguir:
Tabela: Medicamentos comprados inelegíveis para o programa
Nota Fiscal

Princípio Ativo

Quantidade

Val. Unit.

Val. Total

748

Colagenase + Cloranfenicol

50

18,78

R$

939,00

748

Neomicina + Bacitracina

200

2,52

R$

504,00

782

Colagenase + Cloranfenicol

132

10,5

R$ 1.386,00

832

Colagenase + Cloranfenicol

400

10,5

R$ 4.200,00

832

Neomicina + Bacitracina

100

1,36

R$

136,00

886

Neomicina + Bacitracina

200

1,36

R$

272,00

830

Neomicina + Bacitracina

600

1,36

R$

816,00

830

Colagenase + Cloranfenicol

50

10,5

R$

525,00

830

Dramin B6 DL

600

4,2

R$ 2.520,00

Empenho

Dramin B6 DL

1000

4,2

R$ 4.200,00

820

Colagenase + Cloranfenicol

132

10,5

R$ 1.386,00

820

Cloridrato de Cetamina

20

60

R$ 1.200,00

56054

Losartana potássica

9900

0,21

R$ 2.079,00

56054

Acebrofilina

300

4,1

R$ 1.230,00

58159

Androcortil

500

4,52

R$ 2.260,00

58159

Losartana potássica

19800

0,21

R$ 4.158,00

61790

Acebrofilina

250

4,1

R$ 1.025,00

61790

Acebrofilina

250

3

61789

Losartana potássica

15000

0,21

R$ 3.150,00

61789

Androcortil

350

2,19

R$

183533

Escopamina + Dipirona

800

1,39

R$ 1.112,00

Empenho

Butilbrometo de Escopolamina

500

8,17

R$ 4.085,00

Empenho

Hioscina + Dipirona

800

1,34

R$ 1.072,00

182641

Butilbrometo de Escopolamina

3000

0,37

R$ 1.110,00

182642

Butilbrometo de Escopolamina

600

5,5

R$ 3.300,00

182642

Butilbrometo de Escopolamina

2000

0,37

R$

Empenho

Acetilcisteína

150

7,8

R$ 1.170,00

Empenho

Acetilcisteína

400

7,8

R$ 3.120,00

Empenho

Butilbrometo de Escopolamina

200

5,5

R$ 1.100,00

R$

750,00
766,50

740,00
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26595

Enoxoparina

10

255

R$ 2.550,00

29100

Hioscina

500

8,25

R$ 4.125,00

Empenho

Argipressina

100

29,25

R$ 2.925,00

Empenho

Nitroprussiato de Sódio

100

13,53

R$ 1.353,00

TOTAL
Fonte: Processos de pagamento de 2018 e 2019

R$ 61.264,50

Cabe ressaltar que o §4º da Resolução CIB/MT nº 16/2018 dispõe que “não poderão ser
custeados com recursos previstos no caput deste artigo medicamentos não constantes
da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica (RENAME)” Grifei.
Além disso, o §7º orienta que “fica facultado aos municípios a aquisição e
disponibilização de medicamentos não inclusos na RENAME, bem como aqueles que não
constam no Elenco de Referência Estadual, desde que sejam adquiridos com recursos
próprios e distintos daquele referido no caput deste artigo, alínea c”.
Ademais, os recursos financeiros federais destinados à assistência farmacêutica básica
somente podem ser aplicados na aquisição de medicamentos e insumos que constem
do Anexo I e IV da Rename vigente.
Em situações como essa, o art. 27, I, da Lei Complementar nº 141, de 13.1.2012,
determina a devolução dos recursos ao Fundo de Saúde originário. Não obstante,
considerando a precária situação financeira da saúde do município de Chapada dos
Guimarães, convém que a prefeitura abstenha de, no futuro, executar tais ações.
A principal causa para a situação encontrada é a ausência de elaboração da Relação
Municipal de Medicamentos Essenciais por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica,
compatível com a RENAME.
Por consequência, além da utilização dos recursos em despesas inelegíveis, o município
pode ser obrigado a devolver os recursos federais utilizados indevidamente, além de
estar aplicando recursos em medicamentos sem eficácia comprovada para atendimento
das doenças mais prevalentes.
Desse modo, o uso desses recursos no pagamento de outros itens de despesa constitui
infração às disposições da Portaria MS nº 204/2007, da Portaria GM/MS nº 1555/2013,
alterada pela Portaria GM/MS nº 2.001/2017, e da Resolução CIB/MT nº 16/2018, que
estabelece o elenco de medicamentos da assistência farmacêutica na Atenção Básica no
Estado de Mato Grosso.

4. Medicamentos da assistência farmacêutica na atenção básica
vencidos, resultando em perdas no montante de R$ 28.799,14.
Descarte inadequado dos medicamentos.
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A Secretaria de Saúde do município de Chapada dos Guimarães apresentou dados sobre
a movimentação do estoque de medicamentos nos anos de 2018 e 2019. Com base
nesses documentos, foi identificada a perda de medicamentos, devido à expiração do
prazo de validade, no valor total de R$ 28.799,14 (vinte e oito mil, setecentos e noventa
e nove reais e quatorze centavos), conforme exposto no quadro a seguir:
Tabela: Relação de Medicamentos Vencidos
Ordem

Princípio Ativo

Concentração

Qtde.

Valor Unitário

Valor Total

1

Atenolol

100 MG

9100 R$

0,07

R$

2

Diclofenaco sódico

25MG/ML

4814 R$

1,28

R$ 6.161,92

3

Cefalotina

1G

2058 R$

4,03

R$ 8.293,74

Ordem

Princípio Ativo

Concentração

Qtde.

Valor Unitário

637,00

Valor Total

4

Pantroprazol

40MG

608 R$

0,23

R$

139,84

5

Ácido Ascórbico

100MG/ML

600 R$

1,29

R$

774,00

6

Cloreto de Potássio

19,10%

560 R$

0,21

R$

117,60

7

Colagenase + Clorafenicol

0,6 U/G+0,1 G/G

354 R$

10,50

R$ 3.717,00

8

Benzilpenicilina Benzatina

1200000 UI

246 R$

8,44

R$ 2.076,24
R$

9

Hidroxido de Alumínio

80MG/ML

241 R$

1,94

10

Flumazenil

0,5 MG/5ML

195 R$

15,30

11

Cloranfenicol

1G

160 R$

4,08

R$

652,80

12

Metoclopramida

4MG/ML

153 R$

0,61

R$

93,33

13

Deslanosideo

0,2mg/ml

144 R$

1,60

R$

230,40

14

Salbutamol

0,48 mg/ml

125 R$

1,10

R$

137,50

15

Brometo de Ipratropio

0,250 MG/ML

115 R$

0,72

R$

82,80

16

Amiodarona

50 MG/ML

105 R$

2,00

R$

210,00

17

Atropina

0,25 MG/ML

136 R$

0,36

R$

48,96

18

Norepinefrina

2MG/ML

80 R$

2,04

R$

163,20

19

Nistatina

100 UI/ML

70 R$

3,70

R$

259,00

20

Acido ascórbico

100 MG/ML

66 R$

1,29

R$

85,14

21

Dopamina

5MG/ML

32 R$

1,50

R$

48,00

22

Gentamicina

80MG/ML

28 R$

0,85

R$

23,80

23

Itraconazol

100 MG

21 R$

0,77

R$

16,17

24

Nimesulida

50 MG/ML

17 R$

1,50

R$

25,50

25

Maleato de Metilergometrina

0,2 MG/ML

16 R$

1,61

R$

25,76

26

Lidocaina

20MG/ML 2%

16 R$

2,40

R$

38,40

27

Metildopa

250 MG

10 R$

45,00

R$

450,00

TOTAL
Fonte: Sistema G-MUS, emitido em 18/06/2019.

467,54

R$ 2.983,50

R$ 27.959,14

Além disso, o descarte desses medicamentos vencidos é feito de forma irregular,
conforme pode ser observado nas imagens a seguir:
Figura: Condições de estocagem dos medicamentos vencidos
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Foto 1: Depósito de medicamentos vencidos.
Chapada dos Guimarães, 18/06/2019.

Foto 2: Depósito de medicamentos vencidos.
Chapada dos Guimarães, 18/06/2019.

Foto 3: Depósito de medicamentos vencidos.
Chapada dos Guimarães, 18/06/2019.

Foto 4: Depósito de medicamentos vencidos.
Chapada dos Guimarães, 18/06/2019.

Foto 5: Depósito de medicamentos vencidos.
Chapada dos Guimarães, 18/06/2019.

Foto 6: Depósito de medicamentos vencidos.
Chapada dos Guimarães, 18/06/2019.

Por meio do ofício nº 649/2019, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o
município de Chapada dos Guimarães não dispõe de um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos em Saúde (PGRSS), determinado pelo art. 2.1 da Resolução RDC nº
306/2004 da Anvisa, com objetivo de minimizar a produção e proporcionar aos resíduos
gerados um encaminhamento seguro e eficiente.
Os resíduos sólidos de saúde (RSS) merecem atenção particular devido, principalmente,
ao elevado potencial de risco de contaminação que oferecem, não somente na unidade
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geradora (aquela onde o resíduo é gerado), mas também ao meio externo quando são
dispostos no meio ambiente de forma inadequada.
A situação constatada de vencimento de medicamentos decorre da falta de
planejamento e controle das ações inerentes ao programa e da deficiência existente na
gestão do controle de estoque.
Tal situação além de resultar na perda de medicamentos, leva ao desperdício de
recursos públicos e, potencialmente, a falta de atendimento nos hospitais públicos,
pode provocar danos à saúde de usuários, motivados pela ingestão de medicamentos
com prazo de validade expirado, contrariando diretrizes da Política Nacional de
Medicamentos, aprovada pela Portaria nº 3916/1998.
Em situações similares, o TCU tem recomendado que se “adote as medidas necessárias
para tornar mais eficaz o controle do estoque de medicamentos, como forma de evitar
ou minimizar sua perda devido à expiração dos respectivos prazos de validade” (Acórdão
TCU nº 937/2016 – P).

5. Condições inadequadas de estocagem e armazenamento dos
medicamentos da assistência farmacêutica básica.
O armazenamento é caracterizado por um conjunto de procedimentos técnicos e
administrativos que envolvem as atividades de recebimento, estocagem, segurança e
conservação dos medicamentos, bem como o controle de estoque. O almoxarifado é
responsável, também, por assegurar a rastreabilidade dos produtos, mantendo sob seus
cuidados a documentação administrativa relacionada a eles, devendo ainda tomar as
medidas relacionadas à sua segurança patrimonial.
Nesse contexto, foi realizada inspeção física à Farmácia Central (Unidade Armazenadora
de Chapada dos Guimarães) no dia 18.06.2019, oportunidade em que se constatou que
o espaço físico destinado para a guarda e armazenamento dos medicamentos é
insuficiente, deixando-os acondicionados em estante de aço próximo a parede, sem
ventilação e às vezes dentro de caixas em contato direto com o chão; falta de controle
de temperatura e expostos a condições de umidade adversas que podem favorecer o
crescimento de fungos e bactérias e desencadear reações químicas.
Além disso, foi constatado que não existem higrômetros ou psicrômetros para medição
da umidade relativa no ambiente; precárias condições de higiene local; medicamentos
em embalagens deterioradas; inexistência de controle de circulação de pessoas e
desorganização das prateleiras e estrados, conforme demonstrado nas imagens a seguir:
Figura: Estoque de medicamentos da Farmácia Central
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Foto 1: Estoque da farmácia central. Chapada dos
Guimarães, 18/06/2019.

Foto 1: Estoque da farmácia central. Chapada dos
Guimarães, 18/06/2019.

Foto 1: Estoque da farmácia central. Chapada dos
Guimarães, 18/06/2019.

Foto 1: Estoque da farmácia central. Chapada dos
Guimarães, 18/06/2019.

Foto 1: Estoque da farmácia central. Chapada dos
Guimarães, 18/06/2019.

Foto 1: Estoque da farmácia central. Chapada dos
Guimarães, 18/06/2019.

243

Constatou-se, ainda, que as unidades armazenadoras de medicamentos não possuem
certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e projetos arquitetônicos e
memoriais descritivos aprovados pelo Órgão da Vigilância Sanitária (Res. ANVISA 50/02
e 189/03) e Alvará Sanitário (Acórdão TCU 3429/2014 – P). Essas situações foram
confirmadas pelo Secretário Municipal de Saúde por meio do Ofício nº 649/2019.
Podem ser citadas como causa a inexistência de Procedimento Operacional Padrão ou
Manuais de Boas Práticas de Armazenagem, Distribuição e Transporte de
medicamentos, conforme determina a RDC ANVISA nº 320/2002 e a estrutura física
inadequada da farmácia central.
É relevante destacar que qualquer edifício destinado à estocagem de medicamentos
deve ter área, construção e localização adequadas para facilitar sua manutenção,
limpeza e operação. Deve contar, também, com espaço suficiente para promover a
estocagem racional dos medicamentos, sob pena de ocasionar atrasos na distribuição
dos medicamentos e insumos cuja guarda é de sua competência.
Os fatos apontados contrariam Portaria MS nº 3.916/98–Política Nacional de
Medicamentos, capítulos: 3 - Diretrizes, 3.3 - Reorientação da Assistência Farmacêutica,
4.2 - Assistência Farmacêutica, e 5.4 - Gestor Municipal.
Por fim, cabe destacar que, em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem
recomendado às Unidades Jurisdicionadas que “instituam procedimentos de
armazenamento de acordo com o documento do Ministério da Saúde "Boas Práticas
para Estocagem de Medicamentos" para garantir a qualidade e segurança dos
medicamentos essenciais disponibilizados à população” (Acórdão 476/2011 e
2517/2015, ambos do Plenário).

6. Inexistência de Plano Municipal de Saúde, podendo levar à
incompatibilidade entre a percepção do governo com as
necessidades da população, com consequente aquisição de
medicamentos sem compatibilidade com as ações e serviços de
saúde e suspensão dos recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Saúde.
Os instrumentos de planejamento (planos de saúde, programações de saúde e relatórios
de gestão) desempenham papel estratégico na gestão do SUS. Afinal, somente por meio
de um processo de planejamento adequado e consistente é possível alocar recursos e
executar ações e serviços voltados para o processo de organização, estruturação e
qualificação da Assistência Farmacêutica Básica - AFB, haja vista que ela não se resume
à aquisição de medicamentos e correlatos.
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No que diz respeito ao planejamento das ações e serviços de saúde, a Lei nº 8.080/90
dispõe sobre a necessidade de que União, estados e municípios elaborem e atualizem
periodicamente seus planos de saúde. A Lei nº 8.142/90 estabeleceu como condição
para recebimento de recursos federais, dentre outros, que os estados e municípios
tenham plano de saúde (Inciso III, do art. 4º, da Lei nº 8.142/90).
Da análise realizada na documentação disponibilizada pela Secretaria Municipal de
Saúde de Chapada dos Guimarães, e ainda, em consulta ao sítio SARGSUS, ferramenta
eletrônica desenvolvida com o objetivo de apoiar os gestores municipais na elaboração
e envio do Relatório Anual de Gestão (RAG) ao Conselho de Saúde, além de armazenar
e disponibilizar o Plano Municipal de Saúde (PMS) e a Programação Anual de Saúde
(PAS), constatou-se que até o início dos trabalhos de fiscalização (03/06/2019) o gestor
municipal não tinha elaborado, nem submetido à apreciação do Conselho Municipal de
Saúde (CMS), o Plano Municipal de Saúde referente aos exercícios de 2018 a 2021, nos
quais deveria demonstrar adequadamente o planejamento dos recursos transferidos do
Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, na forma do Decreto nº
1.232/1994, Portaria nº 2.135/2013 e Portaria GM nº 2488/2011.
O Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021 foi elaborado e aprovado pelo Conselho
Municipal de Saúde posteriormente ao início dos trabalhos de avaliação e só foi
disponibilizado no dia 18.06.2019, por meio do Ofício nº 612/2019/SMS, em
atendimento à solicitação da equipe de fiscalização.
Nesse sentido, as ações de saúde no Município foram desenvolvidas em 2018 e 2019
sem estarem respaldadas no PMS, o que contraria as disposições do art. 36, § 1º da Lei
nº 8.080/90, que estabelece que os planos de saúde devam ser à base das atividades e
programações anuais em cada nível de direção do Sistema Único de Saúde – SUS,
podendo resultar na aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica sem
compatibilidade com as ações e serviços de saúde e com a real necessidade local.
Outra consequência que pode advir em decorrência da inexistência do PMS é a
suspensão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para cobertura
das ações e servidores de saúde a serem implementados pelo município de Chapada dos
Guimarães, uma vez que é um dos critérios legais para recebimento de recursos,
conforme previsto no art. 4º da Lei nº 8142/90.
Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades
Jurisdicionadas que “elabore o planejamento da assistência farmacêutica e incorpore o
capítulo respectivo em seu Plano de Saúde, indicando as metas estabelecidas, o
cronograma de execução e os indicadores de acompanhamento e avaliação” (Acórdão
476/2011 – Plenário).

7. Inexistência de Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais - Remume, podendo levar à falta de medicamentos
essenciais, em razão de uma seleção inadequada, resultando na
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piora na qualidade de saúde da população e inviabilidade do
tratamento, nos casos em que o paciente não puder arcar com
os custos dos fármacos.
A seleção é “o eixo do ciclo da Assistência Farmacêutica, pois todas as outras atividades
lhe são decorrentes. É a atividade responsável pelo estabelecimento da relação de
medicamentos, sendo uma medida decisiva para assegurar o acesso aos mesmos”
(BRASIL, 2007).
Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006a):
"I. A seleção de medicamentos deve ser feita por uma comissão permanente de
profissionais de saúde, com conhecimentos especializados, por critérios de
essencialidade, qualidade e eficácia comprovada. Sua utilização deve ser obrigatória nos
serviços de saúde, especialmente pelos prescritores. Deve ser revisada periodicamente e
amplamente divulgada a todos os profissionais de saúde.
II. Devem constar todos os medicamentos que serão usados nos serviços de saúde
inclusive os medicamentos eventualmente fornecidos pelo Ministério da Saúde.
III. Deve retratar o perfil epidemiológico local e possibilitar o atendimento dos principais
problemas de saúde. Deve refletir as estratégias de cuidado e atenção definidas pelos
gestores e implementadas pelos serviços".
O produto resultante da seleção é a Relação Municipal de Medicamentos (Remume).
Com base nessas informações, percebe-se que a seleção de medicamentos deve
observar alguns pressupostos, de caráter estritamente técnico, tais como: estruturação
da Comissão de Farmácia Terapêutica (CTF); elaboração da Relação Municipal de
Medicamentos (REMUME), com revisão periódica e aprovação pelo Conselho Municipal
de Saúde; divulgação da REMUME e adoção de protocolos clínicos para a atenção básica.
Com espeque nas entrevistas realizadas com a farmacêutica, análise das informações
obtidas da Secretaria Municipal de Saúde e em consulta ao sítio SARGSUS, constatou-se
que o município de Chapada dos Guimarães/MT não elaborou a Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais nos anos de 2018 e 2019.
É importante destacar que a Portaria GM/MS nº 3916/1998 (Política Nacional de
Medicamentos) estabelece no item 3.1 a necessidade da adoção da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – RENAME nos âmbitos estadual e municipal segundo a
situação epidemiológica respectiva. Já o Decreto nº 7508/2011 fixa prazo de atualização
da Relação de Medicamentos Essenciais a cada dois anos.
Esse fato pode ter como causa a inexistência de uma Comissão de Farmácia e
Terapêutica (CFT) formalmente instituída. A CFT é uma comissão multidisciplinar,
contemplando profissionais de farmácia, medicina, enfermagem e outros, cujo
conhecimento se fizer importante como, por exemplo, especialidades médicas,
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odontologia, epidemiologia e farmacologia clínica, com o objetivo de estabelecer a
Remume, definindo o que será disponibilizado pelo SUS para a Assistência Farmacêutica
na Atenção Básica.
É temerário que a seleção de medicamentos seja feita apenas por uma pessoa, como
ocorre na maioria dos municípios. É preciso que as decisões sejam técnicas e tomadas
em colegiado.
Por consequência, a falta de uma Remume poderá resultar em piora na qualidade de
saúde da população e inviabilidade do tratamento, nos casos em que o paciente não
puder arcar com os custos dos fármacos. Além disso, pode resultar no
desabastecimento, na perda de medicamentos devido ao vencimento do prazo de
validade ou na aquisição de medicamentos em excesso ou a custos incompatíveis com
os de mercado, situações essas que foram identificadas no curso da presente
fiscalização.
Ademais, é relevante destacar que a falta de uma Remume no município de Chapada
dos Guimarães/MT levou a aplicação dos recursos da assistência farmacêutica básica em
despesas inelegíveis no montante de R$ 409.300,00, conforme apontado no item 3
deste Relatório.
Por oportuno, cabe ressaltar que, em situações similares, o Tribunal de Contas da União
tem determinado às Unidades Jurisdicionadas que “crie a Comissão de Farmácia e
Terapêutica e institucionalize o processo de seleção dos medicamentos, realize os
estudos de perfil epidemiológico e nosológico da população local e divulgue entre os
profissionais prescritores os formulários e protocolos terapêuticos para embasar essa
seleção, de acordo com o documento do MS “Assistência Farmacêutica na Atenção
Básica - Instruções Técnicas para a sua Organização” (Acórdão 476/2011 e 2517/2015,
ambos do Plenário).

8. Programação das compras de medicamentos inadequada,
podendo levar indisponibilidade da quantidade necessária de
medicamentos a população e perda de medicamentos
comprados em excesso.
A programação “tem como objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos
previamente selecionados nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para
atender as necessidades da população. A programação deve ser ascendente, levando em
conta as necessidades locais de cada serviço de saúde” (BRASIL, 2007).
Segundo o MS (BRASIL, 2006a), são requisitos da programação: dispor de dados de
consumo e de demanda (atendida e não atendida) de cada produto, incluindo
sazonalidades e estoques existentes, considerando períodos de descontinuidade;
sistema de informação e de gestão de estoques eficientes; perfil epidemiológico local
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(morbimortalidade) - para que se possa conhecer as doenças prevalentes e avaliar as
necessidades de medicamentos para intervenção; dados populacionais; conhecimento
da rede de saúde local (níveis de atenção à saúde, oferta e demanda dos serviços,
cobertura assistencial, infraestrutura, capacidade instalada e recursos humanos);
recursos financeiros para definir prioridades e executar a programação; mecanismos de
controle e acompanhamento.
Nesse sentido, foi constatado que a programação de compras de medicamentos pelo
município de Chapada dos Guimarães é baseada somente no consumo histórico, não
existindo adoção de sistemática de registro de demandas não atendidas (demanda
reprimida), expectativa de alteração na demanda futura, demandas judiciais, etc.
Essas situações foram confirmadas pelo Secretário Municipal de Saúde por meio do
Ofício nº 649/2019, em que afirmou não existir controles de demandas reprimidas. A
falta de conhecimento da demanda real da população impede que a programação
garanta a quantidade necessária de medicamentos.
Com efeito, a situação em comento pode levar o município a não garantir a oferta de
medicamentos básicos à sua população, nos termos da Portaria nº 648/2006 do
Ministério da Saúde, que assim disciplina: "São itens necessários à realização das ações
de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal: [...] VIII - existência e
manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento das
unidades básicas de saúde, incluindo dispensação de medicamentos pactuados
nacionalmente".
Em situações similares, o Tribunal de Contas da União tem recomendado às Unidades
Jurisdicionadas que “estruturem uma metodologia de programação da aquisição dos
medicamentos, que leve em consideração o consumo da população e utilize informações
referentes a estoques mínimos e máximos, tempo de reposição, ponto de pedido, giro de
estoque, demanda não atendida, entre outras, de acordo com o documento do MS
"Assistência Farmacêutica na Atenção Básica - Instruções Técnicas para a sua
Organização" (Acórdão 476/2011 – Plenário).

9. Aquisição de bens e serviços comuns por meio de pregão
presencial, sem a devida justificativa para a não utilização do
pregão eletrônico.
A prefeitura de Chapada dos Guimarães realizou o Pregão Presencial nº 19/2018 para
contratação de empresa para fornecimento de medicamentos para atender demanda
do Hospital Dom Osvaldo e demais unidade de saúde do município. O valor total
homologado foi de R$ 3.015.294,70, tendo como vencedoras as seguintes empresas:
Tabela: Valores de medicamentos contratados
Contrato

CNPJ

Empresa

178/2018

04.227.210/0001-78

MT Pharmacy

Valor
185.972,00
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179/2018

03.652.030/0001-70

Centermedi

423.181,00

180/2018

21.297.758/0001-03

Pro Saúde

985.833,00

181/2018

12.889.035/0001-02

Inovamed

736.127,20

182/2018

02.520.829/0001-40

Dimaster

368.781,50

183/2018

01.571.702/0001-98

Halex

315.400,00

TOTAL

3.015.294,70

Fonte: Extrato dos contratos publicados
Nesse sentido, a licitação ora analisada foi realizada por meio de pregão presencial,
quando, por se tratar de aquisição de bem comum, deveria ter sido utilizado o pregão
eletrônico.
O pregão, instituído pela Lei 10.520/2002, impôs importantes alterações na sistemática
da licitação. Apesar das grandes vantagens comparativas, em especial a celeridade
processual, a aplicação do pregão era, à época da sua criação, facultativa. Entretanto, a
partir de 1º de julho de 2005, quando entrou em vigência o Decreto 5.450/2005, essa
modalidade licitatória tornou-se obrigatória, preferencialmente na forma eletrônica,
para todas as compras e contratações de bens e serviços comuns do Governo Federal.
Na esteira do mandamento contido nesse normativo, o TCU consolidou o entendimento
de que nas licitações realizadas no âmbito da União, para aquisição de bens e serviços
comuns, é obrigatório o emprego da modalidade pregão eletrônico, que só poderá ser
preterida quando comprovada e justificadamente for inviável (Acórdãos 1.455/2011TCU-Plenário, 1.631/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara, 1.597/2010-TCUPlenário, 2.314/2010-TCU-Plenário, 2.368/2010-TCU-Plenário, 2.807/2009-TCU-2a
Câmara, 2.194/2009-TCU-2a Câmara, 988/2008-TCU-Plenário e 2.901/2007-TCU-1a
Câmara).
Essa obrigatoriedade se estende aos entes subnacionais (Estados e Municípios) quando
utilizarem recursos públicos federais, como no caso de aquisição de medicamentos, em
que os recursos são transferidos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal
de Saúde.
Para o Tribunal de Contas da União (TCU), a não utilização do Pregão Eletrônico para
aquisição de medicamentos só é permitida em casos de comprovada e justificada
inviabilidade (Acórdão 247/2017-Plenário).
É relevante destacar que a utilização do Pregão Eletrônico pode proporcionar muitos
benefícios para o município. Em estudo realizado pela CGU-Regional/MT presente na
Nota Técnica nº 201900852, de 10 de maio de 2019, acerca dos Pregões Eletrônicos e
Presenciais conduzidos por prefeituras do Estado de Mato Grosso no exercício de 2018,
foi possível constatar que:
 O Pregão Eletrônico atrai, em média, 59% a mais de licitantes que o Pregão
Presencial. Em média, o Pregão Presencial conta com 2,87 licitantes por certame,
ao passo que no Pregão Eletrônico a média é de 4,56;
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 O Pregão Eletrônico é de 10% em relação ao Regime Diferenciado de
Contratação (RDC), ou seja, ele proporciona um desconto final de 10% do valor
estimado em uma licitação, em comparação a essa modalidade. Quando
comparado ao Pregão Presencial, a eficiência financeira é, na média, 5% maior;
e
 Segundo a Anatel, a internet é boa e chega em todos os municípios de Mato
Grosso, fornecendo condições adequadas para realização do Pregão Eletrônico.
A diferença fica por conta da qualidade, que varia em cada local. Nesse sentido,
54,6% dos municípios do Estado de Mato Grosso dispõem de infraestrutura de
transporte de alta capacidade (fibra óptica) para a prestação de serviços de
telecomunicações (backhaul) suficiente para realização de Pregões Eletrônicos.
Portanto, a utilização do Pregão Presencia em detrimento do Eletrônico pode resultar
em prejuízo ao erário por aquisição sem o devido caráter competitivo ou risco de
aquisição de compras, serviços ou obras por preços maiores que o de mercado.
A inexistência de modelos padronizados de Termo de Referência e Editais para aquisição
de medicamentos estabelecendo todos os critérios para a adequada seleção do
fornecedor é uma das causas deste achado.
Em face do exposto, a utilização de outra modalidade licitatória que não o pregão
eletrônico para a aquisição de bens ou serviços comuns, sem a devida justificativa de
sua inviabilidade, é irregular, por confrontar as disposições legais vigentes e a
jurisprudência consolidada do TCU.

250

CONCLUSÃO
Dessa forma, conclui-se que:
 A execução das ações e serviços de saúde no município de Chapada dos
Guimarães nos anos de 2018 e 2019 foram realizadas sem a existência de um
Plano Municipal de Saúde, conforme determina a Lei nº 8.142/90, podendo
resultar na suspensão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS) para cobertura das ações e servidores de saúde;
 Não há seleção dos medicamentos essenciais (Remume) vigente para os anos de
2018 e 2019, contrariando a Portaria GM/MS nº 3.916/98 e orientações
prescritas pelo Ministério da Saúde. A inexistência de uma Remume levou ao
pagamento de despesas inelegíveis no montante de R$ 61.264,50;
 Não há método nem tampouco formalização da estimativa de quantidade de
medicamentos das licitações realizadas nos anos de 2018 e 2019, descumprindo
a Resolução Normativa TCE/MT nº 08/2016 - TP e boas práticas de controle de
medicamentos, podendo levar à perda de medicamentos em estoque por
compra excessiva ou falta de medicamentos para a população;
 A estimativa de preços de medicamentos licitados em 2018 e 2019 pela
prefeitura de Chapada dos Guimarães não observou as determinações da
Resolução de Consulta TCE/MT nº 20/2016, Resolução CIT nº 18/2017 e o
Estatuto de Licitações e Contratos, tendo em vista a ocorrência de sobrepreço
no montante de R$ 122.952,01;
 A contração por dispensa emergencial nº 16/2018 não observou as regras
definidas na Lei nº 8.666/93 e jurisprudência do TCU, resultando em contratação
antieconômica para a prefeitura;
 As condições de estocagem e conservação dos medicamentos adquiridos são
inadequadas, estando em desconformidade com as boas práticas recomendadas
pelo Ministério da Saúde, presentes no Manual de Farmácia Básica. Além disso,
foram constatadas perdas de medicamentos por prazo de validade vencido no
montante de R$ R$ 28.799,14.
Por se tratar de achados de auditoria de competência do gestor municipal, não há
recomendações registradas neste relatório.
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ANEXOS
I – METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MÉDIA SANEADA
A fim de contribuir e disciplinar a formação de preços para licitações, o TCU, no Acórdão
n.º 3068/2010 - Plenário, afirmou que “o preço de mercado é mais bem representado
pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa
forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”.
Entretanto, esses dois métodos falham ao não tratar adequadamente as distorções da
amostra. Por isso, a técnica mais indicada, quando se deseja um tratamento robusto é
a Média Saneada.
A “média saneada” consiste em realizar uma avaliação crítica dos preços obtidos na
pesquisa, a fim de descartar valores que apresentem grandes variações em relação aos
demais. O TCU exige esse tratamento nos Acórdãos 2.943/2013-P, 2.637/2015-P. Para o
Tribunal de Contas da União, a pesquisa de preços deve desconsiderar as informações
cujos preços revelem-se evidentemente fora da média de mercado, de modo a evitar
distorções no custo médio apurado e, consequentemente, no valor máximo a ser aceito
para cada item licitado.
Nesse sentido, cabe destacar a iniciativa da DATAPREV, Empresa pública de Tecnologia
de Informação do Ministério da Previdência Social, que elaborou norma interna de
procedimentos para estimativa de preços em seus processos de compras. A metodologia
empregada é similar à “média saneada”. A DATAPREV adota o Coeficiente de Variação
(CV) como elemento homogeneizador de amostras. O CV é calculado pela divisão do
Desvio Padrão (DP) pela Média (M): CV = (DP/M) x 100.
Quanto menor o CV, mais homogêneo o conjunto de dados. Para a DATAPREV, um CV
menor ou igual a 25% indica uma amostra aceitável e a média, nesse caso, passa a valer
como valor estimado para a contratação, sempre levando em conta conjunto de três ou
mais elementos. Além desta, o Tribunal Regional Federal da 4º Região, por meio da
Norma de Serviço nº 01, de 28/06/2013, passou a adotar a sistemática da média
saneada por meio do Coeficiente de Variação.
Usando o CV como parâmetro de homogeneidade do conjunto de dados, pode-se
expurgar os extremos inferiores e superiores, de tal forma a obter CV menor que 25%.
Para delimitar esses extremos, calcula-se a média mais (+) o desvio padrão (limite
superior) e a média menos (-) o desvio padrão (limite inferior). O que estiver fora dessa
faixa é eliminado.
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II – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Por meio do Ofício nº 17143/2019/MATO GROSSO/CGU, de 15.08.2019, o Relatório
Preliminar foi submetido ao conhecimento do gestor. Em resposta, foi apresentada a
seguinte manifestação encaminhada pelo Secretário Municipal de Saúde por meio do
Ofício nº 823/2019/SMS, de 20.08.2019.
II.1 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 01
Contratação mediante dispensa emergencial sem comprovação dos requisitos de
urgência, resultando em contratação antieconômica de medicamentos para a Prefeitura
de Chapada dos Guimarães/MT.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“O referido relatório da avaliação, afirma que não restou comprovada situação que
autorizasse a contratação emergencial no que toca a dispensa emergência nº16/2018,
nos termos do inciso IV, do artigo 24, da Lei 8666/93.
Acerca dos fatos asseveramos que a contratação direta emergencial se baseia em
situações excepcionais, que foge à previsibilidade ordinária do administrador, trazendo
a necessidade irresistível da Administração contratar em curto espaço de tempo.
Nesse sentido, reza o art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, in verbis:
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;
Na dispensa nº 16/2018, houve a necessidade de efetuar uma contratação emergencial,
mesmo que comprovada a falta de planejamento ou atraso, configurou-se uma
necessidade pública que não poderia ficar insatisfeita, enquanto se esperava a
realização regular de uma licitação.
Nesses casos, o Tribunal de Contas da União e a Advocacia-Geral da União passaram a
admitir, em caráter excepcional, a contratação direta, pelo tempo estritamente
necessário à realização de novo certame.
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O entendimento do Tribunal de Contas da União vinha sendo, no sentido de considerar
que a desídia do administrador, não poderia justificar a contratação emergencial sem
licitação.
No entanto, com o advento do Acórdão nº 1.876/2007, o Plenário do TCU sinalizou
mudança nesse entendimento.
Logo, ainda que a situação de emergência decorra da falta ou insuficiência de
planejamento administrativo, a situação de emergência legal estará caracterizada,
podendo ensejar a contratação direta.
Sendo cabível a contratação direta, desde que devidamente caracterizada a urgência de
atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços.
O que se molda no caso em tela, visto que a interrupção da prestação dos medicamentos
e materiais hospitalares, era maléfica para a população de Chapada dos Guimarães.
Ademais a contratação direta, não significa burla aos princípios administrativos.
Merece destacar a decisão do Tribunal de Contas da União que mitigou a penalização
ao gestor por falta de planejamento no que concerne às licitações por meio do Acórdão
n. 1138/2011, emitindo emblemática decisão contrária à sua jurisprudência tradicional
a respeito da desídia administrativa ou má gestão dos recursos disponíveis como fonte
das situações emergenciais.
O Plenário daquela Corte assentou que:
‘A situação prevista no art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93 não distingue a emergência real,
resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria ou inércia administrativa,
sendo cabíveis, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares’. (Acórdão n. 1138/2011-Plenário, TC-006.399/2008-2, Relator:
Min. Ubiratan Aguiar, 04/05/2011).
Portanto, não houve nenhuma irregularidade na realização da contratação, nem crime
de dispensa indevida de licitação, haja vista que o gestor, em razão do problema
administrativo, teve premente necessidade de efetuar uma contratação direta.
Para satisfazer o interesse público, evitando um mal maior, num juízo de
proporcionalidade, que seria deixar a população desprovida do resultado da
contratação.
Ademais, verifica-se que do contrato 173/2018, que decorreu da dispensa emergencial
16/2018, foram realizados apenas três pedidos de fornecimento, que correspondem a
três empenhos levados a efeitos nos valores de R$ 5.352,42, R$ 8.924,29 e R$ 8.601,10,
inclusive, os referidos empenhos foram encaminhados a Controladoria Geral da União.
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Deste modo, não persiste a afirmação de que o mencionado contrato resultou em
prejuízo ao erário, tendo em vista que assim que finalizada a licitação para compra dos
fármacos o contrato em questão deixou de ser utilizado para suprir a demanda.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Em sua manifestação, o gestor informa que havia uma necessidade pública que
precisava ser satisfeita e que, dessa forma, caracterizava a situação emergencial que
demandou a contratação direta.
Entretanto, embora o gestor reconhece que a situação de emergência estava
adequadamente caracterizada, e que por esse motivo poderia fundamentar uma
contratação direta, o mesmo reconhece que houve falha decorrente da atuação dos
gestores da Secretaria de Saúde, conforme pode ser notado na leitura do seguinte texto:
“comprovada a falta de planejamento ou atraso” e que, “ainda que a situação de
emergência decorra da falta ou insuficiência de planejamento administrativo”.
Conforme já citado no fato deste achado de auditoria, a jurisprudência do Tribunal de
Contas da União é no sentido de que para a aplicação do caso de dispensa preconizado
no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, é pressuposto que a situação adversa, dada
como de emergência ou de calamidade pública, não se tenha originado, total ou
parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos
recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à
culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a ocorrência de
tal situação.
Dessa forma, mesmo que o gestor tenha apresentado justificativas para caracterizar a
contratação por dispensa emergencial, ficou evidente pela leitura da manifestação
encaminhada que a situação decorreu de falta de planejamento da gestão municipal,
que deveria ter iniciado o processo licitatório com antecedência necessária para evitar
a ocorrência que resultou na contratação emergencial.
Outra alegação que não merece prosperar é a de que não houve prejuízo ao erário em
decorrência da contratação emergencial. Em análise pela equipe de auditoria foi
verificado que a referida Dispensa de Licitação nº 16/2018 resultou no
superfaturamento de R$ 5.004,78, conforme detalhado a seguir:
Tabela: Relação de medicamentos com superfaturamento
(A)

Nº

(B)

Medicamento

(C)

(D)

(E)

(F)

PREÇO UNITÁRIO

Qtde

PREÇO A PAGAR

Superfaturamento

(C1)

(C2)

Comprado Aceitável
1

Losartana potássica
50 MG

0,7

2

Omeprazol 20 MG

0,44

0,04
0,07

4.800
900

(E1)

(E2)

Comprado

Aceitável

3.360,00

192,00

396,00

63,00

{E1-E2}
3.168,00

333,00
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3

(A)

Nº

Benzilpenicilina
Benzatina
1.200.000 UI

14,12

(B)

Medicamento

9,7

134

5
6

Benzilpenicilina
Benzatina 600.000
UI
Hidrocortisona
500MG
Prometazina
25MG/ML Sol.

1.299,80

592,28

(C)

(D)

(E)

(F)

PREÇO UNITÁRIO

Qtde

PREÇO A PAGAR

Superfaturamento

(C1)

(C2)

Comprado Aceitável
4

1.892,08

(E1)

(E2)

Comprado

Aceitável

{E1-E2}

13,6

8,35

34

462,40

283,90

178,50

7,72

5,03

200

1.544,00

1.006,00

538,00

4

2,05

100

400,00

205,00

195,00

8.054,48

3.049,70

5.004,78

TOTAL
Fonte: Site do TCE/MT e Contrato nº 178/2018

Percentual
Superfaturamento

164,11%

O Tribunal de Contas da União tem responsabilizado os gestores responsáveis pela
homologação da licitação ou ratificação da dispensa da licitação, bem como as empresas
contratadas, quando constatado que receberam por valores superiores àqueles de
mercado, a exemplo dos acórdãos nº 9.292/2017 – 1ª Câmara, 1.018/2015-P,
2451/2013 - P e 3.100/2015 – 1ª Câmara.
II.2 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 02
Contratação de medicamentos com preços acima do praticado no mercado, resultando
em sobrepreço no montante de R$ 122.952,01, decorrente de falta de normativo
padronizando o processo de pesquisa de preços e de capacitação dos servidores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“Informamos que através das informações obtidas no, processo licitatório, ficou
comprovada a observância do princípio constitucional da isonomia, como também que
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração foi processada e julgada em
estrita conformidade com o princípio da legalidade.
Além dos princípios básicos, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
Acerca da eficiência econômica questionada, atenta-se que a mesma está atrelada ao
menor dispêndio e, por extensão, a eficiência na condução do processo, sem
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negligenciar a qualidade e celeridade, contratando ou adquirindo ao menor preço ou
custo estabelecido pelo mercado.
Quanto aos preços cotados para os contratos firmados entre a secretaria municipal de
saúde e as distribuidoras de remédios foram resultado da utilização do Painel de Preços
do Governo Federal, sendo que essa plataforma é amplamente utilizada pela
administração pública na realização de pesquisas de preços dos mais diversos produtos
e serviços.
Tal sistema foi adotado para que, os preços pagos pela Administração fossem reduzidos,
a fim de evitar que ela arcasse com preços superfaturados.
Ademais o princípio da Competitividade, insculpido no artigo 3°, §1° da Lei 8.666/93,
impede que a Administração crie mecanismos que comprometam a disputa existente
entre os interessados em firmar contratações com a entidade.
Os métodos de pesquisa de preços atualmente adotados serão aprimorados e
incrementados pela consulta minuciosa a CMED (Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos), bem como serão objeto de exaustivo debate na Comissão Permanente
de Farmácia e Terapêutica visando definir quais medicamentos serão cotados para a
próxima licitação, com base nas conclusões que constarão na REMUME, visando evitar
vulnerabilidades no uso dos recursos federais.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Diferente do informado pelo gestor, de que estimativa de preços da Dispensa de
Licitação nº 16/2018 tenha sido resultado da utilização do Painel de Preços do Governo
Federal, foi constatado por esta equipe de auditoria que o preço de referência foi
formado com apenas 3 (três) orçamentos obtidos junto a fornecedores, sem levar em
conta os preços praticados pela Administração Pública, contrariando a Resolução de
Consulta TCE/MT nº 20/2016.
II.3 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 03
Aplicação dos recursos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em despesas
inelegíveis no montante contratado de R$ 409.300,00.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
Não houve manifestação da Unidade Examinada para o achado de auditoria nº 03.
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Não se aplica.
II.4 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 04
Medicamentos da assistência farmacêutica na atenção básica vencidos, resultando em
perdas no montante de R$ 28.799,14. Descarte inadequado dos medicamentos.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“Neste seguimento informo que, referente ao processo de descarte de medicamentos,
adotaremos medidas seguras e hábeis, conforme preceitua a legislação vigente.”

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O gestor reconhece as falhas apontadas em relação ao processo de descarte de
medicamentos e se compromete a adotar as providências necessárias para aperfeiçoar
o processo em conformidade com a legislação vigente.
II.5 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 05
Condições inadequadas de estocagem e armazenamento dos medicamentos da
assistência farmacêutica básica.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“Informamos que, com a abertura da Unidade de Pronto Atendimento de Chapada dos
Guimarães será reinaugurada a Farmácia Central do Município sendo que, o novo prédio
possui sala especializada e equipada para comportar todo o estoque de medicamentos
do município.
Convém dizer que o novo ambiente onde funcionará o estoque de medicamentos fora
adequado às condições de armazenagem, em consonância com o previsto nas boas
práticas de estocagem de medicamentos do Ministério da Saúde.
O novo espaço possui estrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades
desenvolvidas pela Assistência Farmacêutica.
Contando com sala de atendimento, recepção, dispensário de medicamento.
Com o objetivo de garantir a qualidade e segurança dos medicamentos, aperfeiçoando
os controles do fluxo, desde o momento em que são armazenados até o momento em
que são dispensados para a população.
As condições de estocagem serão revistas na oportunidade da reinauguração da
Farmácia Central do Município no prédio da UPA nova, que será inaugurada em meados
de outubro de 2019.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

258

O gestor informa que será reinaugurada a Farmácia Central do Município com estrutura
adequada para a estocagem e armazenamento dos medicamentos da atenção básica no
município.
II.6 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 06
Inexistência de Plano Municipal de Saúde, podendo levar à incompatibilidade entre a
percepção do governo com as necessidades da população, com consequente aquisição
de medicamentos sem compatibilidade com as ações e serviços de saúde e suspensão
dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“No que se refere ao plano municipal de saúde, informo que estamos em fase de
ratificação do plano municipal para a gestão 2018/2021, sendo que os estudos
necessários para sua confecção se demonstraram demasiado complexos, algo que
retardou sua conclusão, e culminou na gestão municipal sem o referido plano.
Ademais, a minuta elaborada pela equipe multidisciplinar fora aprovada pelo Conselho
Municipal de Saúde, restando somente a ratificação do plano pela Prefeita Thelma de
Oliveira e a publicação do mesmo para surtir seus efeitos jurídicos e organizacionais na
administração da saúde local.
Desta feita, a partir da ratificação do Plano, os esforços serão concentrados em atingir
as metas ali dispostas, inclusive no que toca a assistência farmacêutica.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O gestor reconhece a ausência do Plano Municipal de Saúde e informa que está em fase
de conclusão o PMS que irá respaldar as ações de saúde no município, em conformidade
com o disposto no art. 36, § 1º da Lei nº 8.080/90.
II.7 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 07
Inexistência de Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - Remume, podendo
levar à falta de medicamentos essenciais, em razão de uma seleção inadequada,
resultando na piora na qualidade de saúde da população e inviabilidade do tratamento,
nos casos em que o paciente não puder arcar com os custos dos fármacos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“No que toca a ausência de Relação Municipal de Medicamentos Essenciais é imperioso
informar que está sendo iniciado o processo de implantação da Comissão Permanente
de Farmácia e Terapêutica, afim de que seja estabelecida uma equipe técnica para
desenvolvimento do planejamento, com base no perfil epidemiológico da cidade para
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definição das diretrizes da Assistência Farmacêutica Municipal e seleção de
medicamentos para compor o REMUME.
Buscando assim garantir a seleção de medicamentos com base na necessidade local,
com planejamento adequado prezando pela boa relação de custo e efetividade, em
conformidade com as resoluções que disciplinam a matérias, a fim de que a assistência
farmacêutica municipal esteja realmente eficiente e acessível nos serviços de saúde
prestados a população.
Evitando dessa forma a prescrição de medicamentos que não sejam contemplados pela
farmácia central, bem como a perda em consequência da aquisição de medicamentos
que não atendam a demanda.
O REMUME estará vigente na próxima licitação para formalização de novos contratos
de medicamentos; ”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O gestor reconhece a ausência de uma Remume e informa que está implantando uma
Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica para selecionar os medicamentos que
irão compor a Remume, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 3916/1998
(Política Nacional de Medicamentos).
II.8 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 08
Programação das compras de medicamentos inadequada, podendo levar
indisponibilidade da quantidade necessária de medicamentos a população e perda de
medicamentos comprados em excesso.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“Em compatibilidade com a demanda da população, como solicitado no relatório de
avaliação, utilizaremos dados sobre o consumo, demanda atendida ou não, além de
informações sobre as sazonalidades e controle de estoque.
Aprimorando a coordenação da assistência básica à saúde. A partir destes estudos,
selecionaremos os medicamentos que serão necessários para o atendimento das
doenças e necessidades da população e na realização da compra.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
O gestor reconhece a fragilidade apontada e indica que utilizará método adequado para
estimativa de quantidade de medicamentos nas próximas licitações.
II.9 - ACHADO DE AUDITORIA Nº 09
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Aquisição de bens e serviços comuns por meio de pregão presencial, sem a devida
justificativa para a não utilização do pregão eletrônico.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA
“Compreendemos que nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados,
para aquisição de bens e serviços comuns, é obrigatório o emprego da modalidade
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
O regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, prevê como sendo
preferencial a utilização de sua forma eletrônica.
Portanto a necessidade da realização na forma presencial não resulta em prejuízo a
administração, uma vez que foi dada justificativa plausível nos autos do processo
licitatório.”
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA
Conforme demonstrado no achado de auditoria, na aquisição de medicamentos com
recursos federais a utilização do Pregão Eletrônico é obrigatória, nos termos da
jurisprudência do TCU, devendo a autoridade competente justificar no processo quando
este for inviável, fato que não foi demonstrado pelo gestor no Pregão Presencial nº
19/2018.
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