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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 Patu.

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Trata-se de avaliação da
aplicação
dos
recursos
geridos pela Prefeitura do
Município de Patu/RN.
Para
a
obtenção
dos
resultados,
realizou-se
auditoria com o intuito de se
verificar a regularidade da
aplicação
de
recursos
públicos federais referentes
às áreas da Saúde, de
Saneamento
Básico,
de
Planejamento Urbano, da
Educação e da Aquisição de
Combustíveis
para
o
abastecimento da frota de
veículos do Município.
Os trabalhos de campo foram
realizados no período de 29
de julho a 2 de agosto de
2019.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
O trabalho foi realizado em função da seleção
do Município de Patu/RN para avaliação dos
recursos federais recebidos, no âmbito do 6º
Ciclo do Programa de Fiscalização de Entes
Federativos (FEF).

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU?
Após a realização do trabalho, conclui-se que a
aplicação dos recursos federais não está
adequada, em determinadas áreas da gestão
municipal,
tendo
sido
constatadas
impropriedades/irregularidades na Saúde, tais
como: Não comprovação de utilização de
medicamentos adquiridos; Pesquisa de Preços
inadequada nas aquisições de Equipamentos
hospitalares; Aquisição de Aparelho de
Anestesia usado, porém com a emissão de
nota fiscal como se o equipamento fosse novo;
Utilização irregular de recursos das contas
destinadas
à
aquisição
de
equipamentos/materiais
permanentes;
Pagamentos de medicamentos sem Licitação;
Adjudicação por lote e não por item nas
aquisições de Medicamentos; Realização das
Licitações nºs. 11/2017 e 22/2017 da área da
saúde por meio de Pregão Presencial, em
detrimento da modalidade eletrônica;
Pesquisa de Preços restrita à Região e sem
consulta às bases de compras governamentais;
e Vedação de envio dos documentos pelos
Correios,
representando
restrição
à
participação de licitantes no certame. No
Planejamento Urbano, foi constatado o cálculo
incorreto do BDI de empresa contratada;
Pagamento antecipado por serviços que não
estavam executados; Obra com atraso de 34
meses; e Ausência de justificativa de vistoria
técnica ao local da obra para participar da
licitação. Na área de Saneamento Básico,
identificou-se que houve Pagamento por

serviços à empresa contratada em percentual
superior à medição da Funasa; Movimentação
irregular da conta corrente específica do
convênio e ausência de aplicação financeira,
gerando prejuízo financeiro; Falta de
comprovação de recolhimento dos tributos
ISS, IRPJ e INSS, retidos na fonte, e
transferência dos recursos para outras contas
da Prefeitura; Ausência de recolhimento de
contribuição previdenciária; Irregularidades
na publicação do aviso de abertura do certame
e dos demais atos correlacionados à
Concorrência
Pública
nº
0001/2015,
instaurada pelo Município de Patu;
Irregularidades na publicação dos extratos do
contrato e aditivos contratuais firmados com a
empresa vencedora da Concorrência Pública
nº 0001/2015, do Município de Patu; Adoção
de cláusulas restritivas de qualificação técnica
e econômico-financeira no Edital da
Concorrência Pública nº 0001/2015; Falhas no
processo licitatório: paralisação injustificada
de 175 dias no andamento do processo, falta
de comprovação de manifesta desistência ou
renúncia de prazos de interposição de recursos
por parte dos concorrentes e ausência de
julgamento dos recursos apresentados; Obra
majorada em função de cálculo incorreto do
BDI da proposta contratada; Pagamentos por
quantidades
excedentes
à
empresa
contratada, gerando superfaturamento por
quantidade; Itens da planilha orçamentária em
desacordo com súmula n.º 258 do TCU, sem
composição ou referência de preço; e
Alterações de projeto e atraso significativo na
execução da obra. Na área da Educação,
verificou-se a ocorrência de Movimentação
irregular da conta corrente específica do
Termo de Compromisso; Recolhimento
intempestivo dos tributos IRPJ e INSS retidos
na fonte; Superfaturamento por quantidade
ocasionado a partir de serviços pagos e não
executados; Cronograma atrasado sem
justificativa fundamentada; Ausência de
autuação de documentos básicos relativos à
licitação; e Ausência de justificativa de vistoria
técnica ao local da obra para participar da

licitação. Na aquisição de combustíveis para o
abastecimento da frota de veículos do
Município, foi identificado que os Processos de
pagamentos de combustíveis da Prefeitura
não comprovam os abastecimentos realizados;
e que houve Despesas com aquisição de
combustível realizadas sem Licitação, em
período superior a um ano. Na área de
Aquicultura e Pesca, constatou-se que existem
Beneficiários do Seguro Defeso exercendo
atividades econômicas não relacionadas à
pesca.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório trata dos resultados dos exames, apresentados por área de atuação,
realizados sobre os Programas/Ações de Governo executadas pelo Município de
Patu/RN, em decorrência do 6º ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos.
A fiscalização teve como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais repassados
ao município relativos ao período dos exames, indicado individualmente em cada Ação
de Controle, tendo sido os trabalhos de campo executados no período de 29 de julho a
2 de agosto de 2019.
Os Programas/Ações de governo examinados durante a fiscalização foram os seguintes:
- Programa/Ação: Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Atenção à Saúde
da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade;
- Programa/Ação: Saneamento Básico / Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de
Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE);
- Programa/Ação: Planejamento Urbano / Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano;
- Programa/Ação: Qualidade na Escola / Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública
da Educação Básica;
- Programa/Ação: Educação de qualidade para todos / Apoio ao Transporte Escolar na
Educação Básica; e
- Programa/Ação: Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS), Promoção da
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde; e
- Programa/Ação: Previdência Social / Gestão da Melhoria Contínua.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis
ao Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção
física e registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação
de questionários.
As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com
a competência de monitoramento a ser realizado pelo CGU. Ressalte-se que este
Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras
relacionadas às constatações do Relatório.
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CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS
1. Consolidação dos resultados da área da saúde.
A partir da aplicação das normas de auditoria aplicáveis, foram identificadas na área da
saúde impropriedades/irregularidades na contratação e execução dos contratos de
fornecimento de medicamentos e outros materiais, bem como na aquisição de material
permanente para as unidades de saúde do município, conforme pode ser verificado a
seguir:
1. Não comprovada a utilização de medicamentos adquiridos, no valor de R$ 69.086,74;
2. Pesquisa de Preços inadequada nas aquisições de Equipamentos (Pregão 22/2017),
redundando em prejuízo ao Município, no valor de R$ 122.897,00;
3. Aquisição de Aparelho de Anestesia usado, com superfaturamento por qualidade, no
valor de R$ 41.600,00;
4. Utilização irregular de recursos destinados a aquisição de equipamento/material
permanente na área da Saúde, no valor total de R$ 829.700,00;
5. Pagamentos de medicamentos sem Licitação, no valor de R$ 99.972,09;
6. Adjudicação por lote e não por item nas aquisições de Medicamentos;
7. Realização das Licitações nºs. 11/2017 e 22/2017 da área da saúde por meio de Pregão
Presencial, em detrimento da modalidade eletrônica;
8. Pesquisa de Preços restrita à Região e sem consulta às bases de compras
governamentais; e
9. Vedação de envio dos documentos pelos Correios, representando restrição à
participação de licitantes no certame.

2. Consolidação dos resultados da área de planejamento urbano.
No que diz respeito à área de planejamento urbano, foram identificadas as seguintes
impropriedades/irregularidades na contratação e execução do contrato:
1. BDI da proposta contratada calculado incorretamente, majorando o valor da obra em
R$ 7.943,11;
2. Pagamento antecipado de R$ 47.893,25 por serviços que não estavam executados;
3. Obra com atraso de 34 meses; e
4. Ausência de justificativa de vistoria técnica ao local da obra para participar da
licitação.

3. Consolidação dos resultados da área de saneamento básico.
Quanto à área de saneamento básico, foram identificadas as seguintes
impropriedades/irregularidades na contratação e execução do contrato em andamento:
8

1. Pagamento por serviços à empresa contratada em percentual superior à medição da
Funasa na ordem de R$ 734.523,81;
2. Movimentação irregular da conta corrente específica do convênio, no montante de
R$ 1.110.000,00, e ausência de aplicação financeira, gerando um prejuízo financeiro de
R$ 99.045,64;
3. Falta de comprovação de recolhimento dos tributos ISS, IRPJ e INSS, retidos na fonte,
no montante de R$ 129.577,70, e transferência dos recursos para outras contas da
Prefeitura;
4. Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária, no valor de R$ 30.960,07;
5. Irregularidades na publicação do aviso de abertura do certame e dos demais atos
correlacionados à Concorrência Pública nº 0001/2015, instaurada pelo Município de
Patu;
6. Irregularidades na publicação dos extratos do contrato e aditivos contratuais firmados
com a empresa vencedora da Concorrência Pública nº 0001/2015, do Município de Patu;
7. Adoção de cláusulas restritivas de qualificação técnica e econômico-financeira no
Edital da Concorrência Pública nº 0001/2015;
8. Falhas no processo licitatório: paralisação injustificada de 175 dias no andamento do
processo, falta de comprovação de manifesta desistência ou renúncia de prazos de
interposição de recursos por parte dos concorrentes e ausência de julgamento dos
recursos apresentados;
9. BDI da proposta contratada calculado incorretamente, majorando o valor da obra em
R$ 36.552,28;
10. Pagamentos por quantidades excedentes à empresa contratada, gerando R$
222.933,06 de superfaturamento por quantidade;
11. Itens da planilha orçamentária em desacordo com súmula n.º 258 do TCU, sem
composição ou referência de preço; e
12. Alterações de projeto e atraso significativo na execução da obra.

4. Consolidação dos resultados da área da educação.
Quanto
à
área
de
educação,
foram
identificadas
as
seguintes
impropriedades/irregularidades na contratação e execução do contrato em andamento:
1. Movimentação irregular da conta corrente específica do Termo de Compromisso no
montante de R$ 190.700,00;
2. Recolhimento intempestivo dos tributos IRPJ e INSS retidos na fonte;
3. Superfaturamento por quantidade, no valor de R$ 7.141,36, ocasionado a partir de
serviços pagos e não executados;
4. Cronograma atrasado sem justificativa fundamentada;
5. Ausência de autuação de documentos básicos relativos à licitação; e
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6. Ausência de justificativa de vistoria técnica ao local da obra para participar da
licitação.

5. Consolidação dos resultados a partir da análise da contratação
de fornecimento de combustíveis.
No que concerne à aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos
do Município, foram identificadas as seguintes impropriedades/irregularidades:
1. Processos de pagamentos de combustíveis da Prefeitura não comprovam os
abastecimentos realizados; e
2. Despesas com aquisição de combustível realizadas sem Licitação, em período superior
a um ano, totalizando R$ 1.193.930,17.

6. Consolidação dos resultados da área de Aquicultura e Pesca.
No que diz respeito à área de Aquicultura e Pesca, foi identificada a seguinte
impropriedade/irregularidade:
1. Beneficiários do Seguro Defeso exercendo atividades econômicas não relacionadas à
pesca.

RECOMENDAÇÕES
Não há possibilidade de recomendações em Relatório de Consolidação dos Resultados
para o Ente Federativo.

CONCLUSÃO
Após a realização do trabalho, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está
adequada em determinadas áreas da gestão municipal.
As verificações realizadas na área de saúde buscaram avaliar a aplicação dos recursos
públicos federais repassados ao Município pelo Ministério da Saúde, nos exercícios
financeiros de 2017, 2018 até março de 2019. Após as análises verificou-se, dentre
outras constatações referentes ao Pregão Presencial nº 22/2017, que a Prefeitura
realizou procedimento licitatório na modalidade pregão presencial em detrimento da
forma eletrônica o que pode ter resultado em restrição à participação de empresas que
não são da região e que serviu de suporte para compras com sobrepreço de R$
122.897,00; houve a aquisição de um aparelho de anestesia com o superfaturamento
da ordem de R$ 49.600,00, passando-se por novo, um equipamento que tem, pelo
menos, 14 anos de uso conforme informações repassadas à CGU pela própria fabricante;
a Prefeitura utilizou de forma irregular parte dos recursos, no montante de R$
829.700,00 que deveriam ser destinados à aquisição de equipamento/material
10

permanente para a área da Saúde, aplicando-os em outras despesas, principalmente na
folha de pagamento dos servidores, conforme o próprio ente informou e admitiu ter
cometido o desvio de finalidade dos recursos; e não foi comprovada a dispensação de
medicamentos supostamente adquiridos mediante o Pregão Presencial n.º 11/2017, no
valor de R$ 69.086,74.
Com base nos exames realizados na área de planejamento urbano, cujo objeto foi a
contratação dos serviços de pavimentação de diversas ruas no Município de Patu/RN,
tendo foco a análise do Contrato de Repasse nº 1024878-57/2015 (Siconv 819507),
firmado com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.482.100,00, o presente
relatório apresentou constatações que apontaram irregularidades que totalizam um
prejuízo estimado em R$ 8.243,18, com o cálculo incorreto do BDI da proposta contratada,
bem como por serviços que foram pagos a mais do que o contratado no Boletim de Medição n.º
04. Houve ainda a ocorrência de desconformidades que resultaram no atraso de 34 meses

na obra e a ausência de justificativa de vistoria técnica ao local da obra para participar
da licitação.
O escopo da auditoria na área de saneamento básico abrangeu a análise do Termo de
Compromisso n.º 0468/2014, celebrado entre a Funasa e o Município de Patu/RN e, a
partir desse Termo de Compromisso, o Município, mediante a Concorrência Pública nº
0001/2015 – tipo Menor Preço – contratou a empresa Pactual Construções Ltda. – CNPJ
10.559.968/0001-06, para realização da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário
do Município de Patu/RN, com o valor total de R$ 3.469.903,43. Com base nos exames
realizados, o presente relatório apresentou irregularidades, tais como: Pagamento por
serviços à empresa contratada em percentual superior à medição da Funasa na ordem
de R$ 734.523,81; Movimentação irregular da conta corrente específica do convênio,
no montante de R$ 1.110.000,00, e ausência de aplicação financeira, gerando um
prejuízo financeiro de R$ 99.045,64; Falta de comprovação de recolhimento dos tributos
ISS, IRPJ e INSS, retidos na fonte, no montante de R$ 129.577,70, e transferência dos
recursos para outras contas da Prefeitura; Ausência de recolhimento de contribuição
previdenciária, no valor de R$ 30.960,07; BDI da proposta contratada calculado
incorretamente, majorando o valor da obra em R$ 36.552,28; e Pagamentos por
quantidades excedentes à empresa contratada, gerando R$ 222.933,06 de
superfaturamento por quantidade. Essas irregularidades, quando somadas, totalizam
um prejuízo estimado em R$ 1.253.592,56, correspondendo a aproximadamente 39%
do valor total transferido ao Município por meio do Termo de Compromisso n.º
0468/2014. Além disso, ocorreram desconformidades que resultaram em frustração do
caráter competitivo no certame nº 0001/2015, tais como: Adoção de cláusulas
restritivas de qualificação técnica e econômico-financeira no Edital da Concorrência
Pública nº 0001/2015; Irregularidades na publicação do aviso de abertura do certame e
dos demais atos correlacionados à Concorrência Pública nº 0001/2015, instaurada pelo
Município de Patu; Irregularidades na publicação dos extratos do contrato e aditivos
contratuais firmados com a empresa vencedora da Concorrência Pública nº 0001/2015,
do Município de Patu. Houve ainda a ocorrência de “Falhas no processo licitatório:
paralisação injustificada de 175 dias no andamento do processo, falta de comprovação
de manifesta desistência ou renúncia de prazos de interposição de recursos por parte
dos concorrentes e ausência de julgamento dos recursos apresentados”; Itens da
planilha orçamentária em desacordo com súmula n.º 258 do TCU, sem composição ou
referência de preço; e Alterações de projeto e atraso significativo na execução da obra.
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As verificações realizadas na área da educação buscaram avaliar a aplicação dos recursos
públicos federais repassados ao Município pelo FNDE, transferidos por meio do Termo
de Compromisso (TC) PAC2 nº 11728/2014, no valor de R$ 1.802.102,35, para
construção de uma Creche Proinfância Tipo 1. A partir das análises efetivadas, foram
encontradas irregularidades/impropriedades, tais como: Movimentação irregular da
conta corrente específica do Termo de Compromisso n.º 11728/2014, no montante de
R$ 190.700,00, constatando-se a ocorrência de retiradas imotivadas de recursos
efetivadas na conta corrente específica do convênio ocorridas entre 18.01.2019 e
12.06.2019; Recolhimento intempestivo dos tributos IRPJ e INSS retidos na fonte,
constatando-se que a Prefeitura reteve os valores correspondentes ao IRPJ e INSS
destacados na nota fiscal da empresa contratada, porém não providenciou o
recolhimento dos mesmos tempestivamente; Superfaturamento por quantidade, no
valor de R$ 7.141,36, ocasionado a partir de serviços pagos e não executados, a partir
da confrontação dos boletins de medição, oriundos da planilha orçamentária
contratada, com os serviços executados verificados no local; Cronograma de execução
da obra atrasado sem justificativa fundamentada; Ausência de autuação de documentos
básicos relativos à licitação; e Ausência de justificativa da exigência em edital de vistoria
técnica ao local da obra para participar da licitação.
No que concerne à aquisição de combustíveis para o abastecimento da frota de veículos
do Município, foram identificadas as seguintes impropriedades/irregularidades:
Processos de pagamentos de combustíveis da Prefeitura não comprovam os
abastecimentos realizados; e Despesas com aquisição de combustível realizadas sem
Licitação, em período superior a um ano, totalizando R$ 1.193.930,17.
Na área da Aquicultura e Pesca, a partir dos exames realizados verificou-se que os
beneficiários do Seguro Defeso relacionados na amostra não demonstraram que
exerceram a profissão de pescador artesanal com o objetivo de proporcionar renda aos
seus familiares nos últimos dois anos no município, tanto para fins comerciais quanto
para subsistência.

ANEXOS
I – Manifestação da unidade responsável pela execução dos
recursos transferidos e análise da equipe de auditoria
As manifestações do gestor encontram-se descritas no campo próprio de cada relatório
agregado com as suas respectivas análises da equipe de auditoria.

II – Relatórios consolidados relacionados às avaliações realizadas
no âmbito do ciclo V06 do FEF dos recursos transferidos ao
município de Patu
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
PATU GABINETE PREFEITO
Exercício 2018

30 de outubro de 2019

Controladoria-Geral da União - CGU
Secretaria Federal de Controle Interno
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Unidade Examinada: PATU GABINETE PREFEITO
Município/UF: Patu/RN
Ordem de Serviço: 201902282

Missão
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto.
Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06
A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
Anvisa – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
CGU – Controladoria Geral da União
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
MS – Ministério da Saúde
PMCP – Prefeitura Municipal de Patu
RN – Rio Grande do Norte
SA – Solicitação de Auditoria
SMS – Secretaria Municipal de Saúde
TCU – Tribunal de Contas da União
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redundando em prejuízo ao Município, no valor de R$ 122.897,00.
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4. Aquisição de Aparelho de Anestesia usado, com superfaturamento por qualidade, no valor
de R$ 41.600,00.
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da Saúde, no valor total de R$ 829.700,00.
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21

INTRODUÇÃO
Este Relatório, decorrente do 6º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos
promovido pela CGU, trata dos resultados dos exames realizados na aplicação dos
recursos federais do Programa/Ações Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
/ Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade,
do Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica, executada pela Secretaria de
Saúde do Município de Patu/RN.
A auditoria teve o objetivo avaliar a aplicação dos recursos públicos federais repassados
ao Município pelo Ministério da Saúde, nos exercícios financeiros de 2017, 2018 até
março de 2019, inclusive aquele s oriundos de emendas parlamentares destinadas à
área da saúde objeto das propostas nºs. 19189534000/1150-01, 19189534000/115002¸ 19189534000/1150-04 e 19189534000/1150-05, no valor total de R$ 919.995,00. Os
trabalhos de campo foram executados no período de 29.07.2019 a 02.08.2019. Para a
consecução desse objetivo, foram respondidas as seguintes questões de auditoria:
1) Foram identificadas impropriedades/irregularidades na contratação e execução dos
contratos de fornecimento de medicamentos e outros materiais, celebrados a partir da
realização dos Pregão Presencial nº 11/2017?
2) Foram identificadas impropriedades/irregularidades na contratação e execução dos
contratos de aquisição de material permanente para as unidades de saúde do município,
celebrados a partir da realização Pregão Presencial nº 22/2017?
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, entre outras, técnicas de inspeção física e
registros fotográficos, análise documental e realização de entrevistas.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção
de medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.

Parte 2 – Gestor Local
1. Considerações Iniciais
Com o intuito de responder as questões de auditoria, foi verificada a análise dos
seguintes ajustes: a) contratos de fornecimento de medicamentos, celebrados a partir
da realização dos Pregão Presencial nº 11/2017, incluindo nessa análise a realização de
visita ao almoxarifado da Farmácia Básica do município para a verificação da
compatibilidade entre o estoque de medicamentos adquiridos efetivamente existentes
com o registro de entradas e saídas em sistema informatizado Hórus; e b) contratos de
aquisição de materiais permanentes para o Hospital Municipal e diversas Unidades
básicas de saúde, celebrados a partir da realização do Pregão Presencial nº 22/2017, o
que resultou nos achados a seguir descritos:

2. Não comprovada a utilização de medicamentos adquiridos, no
valor de R$ 69.086,74.
Com vistas a verificar a disponibilidade de medicamentos colocados à disposição da
população de Patu (RN), procedeu-se visitas à Unidade Básica de Saúde Lourival Rocha
onde funciona a farmácia básica do Município e ao Hospital Municipal Dr. Henderson
Josino Bandeira de Moura onde são também utilizados medicamentos adquiridos pela
Prefeitura. Na farmácia básica, considerando que a Secretária Municipal de Saúde
afirmou, em termo, que o Município utilizava o sistema Hórus e que o mesmo fora
atualizado durante a presente fiscalização, procurou-se por este instrumento de
controle para as averiguações.
Tomando-se por amostra os medicamentos existentes nas prateleiras da farmácia
básica, procedeu-se à contagem física destes e depois comparou-se com os registros de
estoque do sistema Hórus, já devidamente atualizados na véspera.
O comparativo indicou que, determinados itens de medicamentos não tiveram suas
utilizações comprovadas por dispensações, apontando-se para divergências entre seus
quantitativos, conforme se demonstra na tabela a seguir:
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Tabela 1 - Medicamentos - Sistema Hórus X Contagem Física
Estoque
Atual
(HORUS)

Medicamento

Valor Não
Contagem
Valor
Diferença
Comprovado
Física
Unit. (R$)
(R$)

ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE
120 ML

152

0

152

10,90

1.656,80

ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO
ELENCO ESTADUAL

14.350

860

13.490

0,048

647,52

ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO
ORAL 10 ML

272

107

165

2,90

478,50

6.580

777

5.803

0,151

876,25

94

0

94

9,40

883,60

2.163

1.082

1.081

0,37

399,97

292

29

263

9,40

2.472,20

CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
ELENCO ESTADUAL

1.671

450

1.221

0,166

202,69

CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500
MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL

1.287

60

1.227

0,506

620,86

DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G

410

0

410

2,00

820

DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR
100 ML

904

0

904

1,24

1.120,96

DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4
MG/ML XAROPE 100 ML

344

0

344

1,90

653,60

DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG
COMPRIMIDO

3.977

540

3.437

0,13

446,81

DICLOFENACO
COMPRIMIDO

8.840

0

8.840

0,04

353,60

648

40

608

0,99

601,92

6.460

200

6.260

0,079

494,54

1.081

0

1.081

0,69

745,89

481

64

417

2,14

892,38

1.200

0

1.200

0,108

129,60

MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO
ORAL 30 ML

249

92

157

2,65

416,05

METRONIDAZOL
(BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML
SUSPENSÃO ORAL 100 ML

297

0

297

2,20

653,40

AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO
ORAL 60 ML
CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO
CETOCONAZOL 2% CREME 30 G

SÓDICO

50

MG

DIMETICONA 75 mg/ml SUSPENSÃO
ORAL 10 ML
DIPIRONA
SÓDICA
COMPRIMIDO

500

DIPIRONA SÓDICA 500
SOLUÇÃO ORAL 10 ML

MG
MG/ML

FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA
MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO
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Tabela 1 - Medicamentos - Sistema Hórus X Contagem Física
Estoque
Atual
(HORUS)

Medicamento

Valor Não
Contagem
Valor
Diferença
Comprovado
Física
Unit. (R$)
(R$)

METRONIDAZOL
(BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML
SUSPENSÃO ORAL 80 ML

110

0

110

9,30

1.023,00

METRONIDAZOL 100 MG/G BISNAGA
50 G

107

0

107

8,80

941,60

METRONIDAZOL 100 MG/G CREME
VAGINAL 50 G

757

76

681

3,75

2.553,75

NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250
MG + UI/G POMADA 10 G

1.224

62

1.162

1,14

1.324,68

NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO

1.794

0

1.794

1,86

3.336,84

101

0

101

7,95

802,95

443

27

416

2,85

1.185,60

210

0

210

8,10

1.701,00

2.216

0

2.216

10,40

23.046,40

PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO
ORAL 10 ML

1.306

200

1.106

0,55

608,30

PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO
ELENCO ESTADUAL

2.588

720

1.868

7,30

13.636,40

PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO
ELENCO ESTADUAL

4.010

340

3.670

0,073

267,91

RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG
COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL

520

370

150

2,40

360,00

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA
40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100
ML ELENCO ESTADUAL

393

0

393

1,29

506,97

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA
400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO
ESTADUAL

4.805

760

4.045

0,085

343,83

SULFATO FERROSO (25MG/ML DE
FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML
SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO
ESTADUAL

232

25

207

0,82

169,74

SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO
ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO
ESTADUAL

3.720

105

3.615

0,158

571,17

VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,
B2,B3,B5,B6) DRÁGEA

2.964

780

2.184

0,071

155,06

NISTATINA
100.000
SUSPENSÃO ORAL 30 ML

UI/ML

NISTATINA 25.000
VAGINAL 50 G

UI/G

CREME

NISTATINA 25.000
VAGINAL 60 G

UI/G

CREME

NORFLOXACINO
COMPRIMIDO

400

MG
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Tabela 1 - Medicamentos - Sistema Hórus X Contagem Física
Medicamento

VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1,
B2,B3,B6,B12) SOLUÇÃO ORAL 100 ML
TOTAL

Estoque
Atual
(HORUS)
214

Valor Não
Contagem
Valor
Diferença
Comprovado
Física
Unit. (R$)
(R$)
0

214

4,60

984,40
69.086,74

Fonte: Sistema Hórus (MS)

Desta feita, não restou comprovada mediante a dispensação, a utilização pelos
munícipes dos medicamentos nos quantitativos acima demonstrados. Ressalte-se que
no Hospital Dr. Henderson Josino tal conferencia tornou-se inviável diante da ausência
de controles dos medicamentos e dos materiais hospitalares, conforme declaração
lavrada a termo da Diretora daquele estabelecimento.

3. Pesquisa de Preços inadequada nas aquisições de
Equipamentos (Pregão 22/2017), redundando em prejuízo ao
Município, no valor de R$ 122.897,00.
A fim de verificar a vantajosidade para a Administração Pública decorrente das compras
realizadas com base do Pregão Presencial 22/2017, procurou-se, por meio de pesquisas
no mercado e nos bancos de dados de compras governamentais, fazer um comparativo
dos preços de mercado com aqueles homologados pela Prefeitura. Foram consultados,
além dos sites de potenciais fornecedores, também sites especializados em cotação de
preços
como
https://bancodeprecos.com.br/Cotacoes
e
o
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/ do Ministério do Planejamento.
Inicialmente, cabe registrar que as Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores são
genéricas, não permitindo, em muitos casos, se ter as especificações detalhadas dos
equipamentos, inclusive os de alto custo como, por exemplo, o Autoclave 75 litros, entre
outros. Nestes casos, para realizar a pesquisa com maior grau de acerto tomou-se por
base as especificações constantes nos próprios equipamentos, conforme registros
fotográficos realizados.
Assim, retratou-se os preços de mercado dos equipamentos em que foram possíveis
extrair os dados (especificações) diretamente dos aparelhos, nos casos de produtos de
alto custo. Quanto aos produtos de menor valor, pesquisou-se genericamente como
especificado nas Notas Fiscais. O levantamento resultou nos dados constantes da tabela
a seguir:
Tabela 2 – Equipamentos - Comparativo de Preços Praticados X Homologados
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Nota
Fiscal
1668
1702

1735
1735

1735

1735

1736

1638

780

811

6225

6216

1736

2111

Descrição
APARELHO DE
ANESTESIA (*)
AUTOCLAVE
HOSPITALAR
(*)
CALANDRA DE
BAIXA
PRODUÇAO (*)
CENTRIFUGA
DE ROUPAS (*)
LAVADOURA
DE ROUPAS
HOSPITALAR
(*)
SECADORA DE
ROUPAS
HOSPITALAR
(*)
MESA
GINELECOLOGI
CA ELETRICA
(*)
COMPRESSOR
ODONTOLOGI
CO (*)
COMPUTADOR
PÓRTATIL
(NOTEBOOK)
(*)
TELEVISOR
LCD,
TAMANHO
MINIMO DE 42
POLEGADAS
(*)
FOCO
CIRURGICO DE
SOLO MOVEL
AUXILIAR LED
(*)
COLPOSCOPIO,
AUMENTO
VARIAVEL,
CAMARA E
MONITOR (*)
CARRO DE
EMERGENCIA
ARQUIVO EM
AÇO PARA
PASTAS
SUSPENSAS 04
GAVETAS

Quan
Valor
t.
Unit. (R$)

Valor
Total
(R$): (A)

Valor Unit.
Pesquisa de
Preços (R$)

Valor Total
Pesquisa de
Preços (R$):
(B)

Diferença
(R$): (A) –
(B)

1

59.600,00 59.600,00

18.000,00

18.000,00

41.600,00

1

51.200,00 51.200,00

34.880,00

34.880,00

16.320,00

1

21.500,00 21.500,00

14.950,70

14.950,70

6.549,30

1

17.990,00 17.990,00

17.665,00

17.665,00

325,00

1

30.000,00 30.000,00

29.333,33

29.333,33

666,67

1

19.500,00 19.500,00

16.998,27

16.998,27

2.501,73

1

11.000,00 11.000,00

9.974,00

9.974,00

1.026,00

4

2.990,00 11.960,00

1.427,61

5.710,44

6.249,56

1

1.994,00

1.994,00

1.680,00

1.680,00

314,00

5

1.850,00

9.250,00

1.638,00

8.190,00

1.060,00

1

9.440,00

9.440,00

8.050,00

8.050,00

1.390,00

13.400,00 26.800,00

4.940,00

9.880,00

16.920,00

2

1

1.950,00

1.950,00

1.803,50

1.803,50

146,50

7

510,00

3.570,00

296,66

2.076,62

1.493,38
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Nota
Fiscal
2111
2112
5112
5112
5112

786

5924

6212

7880

6494

Descrição
BEBEDOURO/P
URIFICADOR
BEBEDOURO/P
URIFICADOR
CONSERVADO
RA CSV 120 D
12/220V (*)
NEGATOSCOPI
O 1 CORPO
OFTALMOSCO
PIO
GOWLLANDS P
FERRO
ELETRICO
INDUSTRIAL
CADEIRA DE
RODAS
ADULTO, PES
REMOVIVEIS,
CONFECCIONA
DO EM
COLPOSCOPIO,
AUMENTO
VARIAVEL,
BRAÇOS,
CAMARA E
MONITOR
BALANÇA
ANTROPOMET
RICA ADULTO
DIGITAL
MONITOR
MULTI PARA
CENTRO
CIRUGICOS
TIPO LCD (*)

Quan
Valor
t.
Unit. (R$)

Valor
Total
(R$): (A)

Valor Unit.
Pesquisa de
Preços (R$)

Valor Total
Pesquisa de
Preços (R$):
(B)

Diferença
(R$): (A) –
(B)

9

580,00

5.220,00

433,33

3.899,97

1.320,03

2

580,00

1.160,00

433,33

866,66

293,34

1

7.895,00

7.895,00

5.000,00

5.000,00

2.895,00

1

807,00

807,00

126,85

126,85

680,15

2

649,00

1.298,00

70,00

140,00

1.158,00

1

780,00

780,00

699,00

699,00

81,00

2

500,00

1.000,00

202,50

405,00

595,00

11.500,00 11.500,00

4.940,00

4.940,00

6.560,00

7.000,00

812,29

5.686,03

1.313,97

19.800,00 19.800,00

8.361,63

8.361,63

11.438,37

1

7

1

1.000,00

TOTAL

122.897,00

Fonte: Notas de emprenho X pesquisa de preços
(*) Equipamento inspecionado

Como pode ser percebido, após as pesquisas no mercado e aos bancos de dados de
compras governamentais, foi encontrado um prejuízo aos cofres públicos de R$
122.897,00.

4. Aquisição de Aparelho de Anestesia usado, com
superfaturamento por qualidade, no valor de R$ 41.600,00.
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Na proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº
19189.534000/1150-02 apresentada pela Prefeitura ao Ministério da Saúde para liberar
recursos oriundos de emenda parlamentar, consta como item a ser adquirido um
Aparelho de Anestesia orçado em R$ 40.000,00.
O equipamento fez parte de vários outros licitados por meio do Pregão Presencial
22/2017. A pesquisa de preços, realizada pela Prefeitura junto a possíveis fornecedores
regionais, especificamente para o item, apresentou o quadro abaixo como referência:
Quadro 1 – Pesquisa de Preços – Aparelho de Anestesia
Empresa

CNPJ

SETEMOL EQUIPAMENTOS
ODONTOMEDICOS LTDAME (1)

35.662.667/0001-34

ODONTOLAB COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA-ME (2)

10.701.394/0001-69

MARQ TECH COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA – ME (3)

07.969.641/0001-06

Valor da Proposta
(R$)

Preço Base (R$)

94.800,00

42.000,00

59.660,00

42.000,00

Fonte: Processo Administrativo 045/2017 - Pregão Presencial 22/2017 – pág. 36

Convém salientar, de início, que a concorrente vencedora do item foi a empresa Setemol
Equipamentos Odontomédicos Ltda-ME (CNPJ 35.662.667/0001-34), que detém o
capital social de apenas R$ 10.000,00 (vide contrato social às fls. 401 a 404 do processo
referente ao Pregão Presencial 22/2017), não atendendo, portanto, à condição
constante da cláusula 36.4.3 do Edital que exigia da empresa o capital no mínimo de
10% do valor estimado da contratação, de acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo
31, da Lei 8.666/93. Registre-se que a venda total realizada pela empresa, no certame,
importou em R$ 265.480,00 . A aludida empresa apresentou a maior proposta, para o
item “aparelho de anestesia”, no valor de R$ 94.800,00, tendo vencido com o valor exato
do preço base fixado de R$ 59.600,00. As outras duas, que contribuíram com suas
propostas para a formação do preço, não participaram do certame. Aliás nenhuma
empresa ofereceu lance para este produto.
Embora conste da proposta vencedora as especificações detalhadas do aparelho a ser
entregue, verificou-se que na Nota Fiscal nº 1668 que acompanhou o produto na sua
entrega, consta do campo descrição do produto tão somente um “aparelho de
Anestesia”.
A fim de averiguar se o equipamento entregue era compatível com o licitado, procedeuse à inspeção física do mesmo, sendo observado que se tratava de equipamento que
apresentava oxidação em alguns componentes na sua parte traseira, denunciando se
tratar de equipamento usado há tempo, conforme registrado nas imagens abaixo:
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Figura 1 – Imagens do Aparelho de Anestesia adquirido

Aparelho de Anestesia

Sinais de Oxidação na traseira do equipamento

De posse dos dados marcados no aparelho, como número de registro no Ministério da
Saúde e número de série, buscou-se, por meio de circularização junto à empresa
fabricante, obter maiores detalhes do equipamento.
Em resposta à nossa Circularização nº 02, de 30.08.2019, a fabricante informou
formalmente, por meio do e-mail, de 03.09.2019, que este tipo de equipamento teve
seu registro vencido na Anvisa desde o ano de 2005, o que significa dizer que desde
então deixou de ser fabricado. A informação foi confirmada no site
https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/253510040260088/ da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). Dessa forma, concluiu-se que o equipamento adquirido pela
Prefeitura Municipal de Patu, tem pelo menos 15 anos de uso e, portanto, estando fora
da garantia e com grandes riscos de apresentar defeitos, não está na conformidade do
plano de trabalho apresentado.
Ressalte-se que, ainda que tal equipamento pudesse ser adquirido já “usado”, situação
descartada nos repasses da espécie, o valor de mercado do bem seria bastante inferior
ao efetivamente pago pela Prefeitura. Pesquisas realizadas indicam que equipamentos
análogos existentes no mercado são cotados ao preço de médio de R$ 18.000,00.

5. Utilização irregular de recursos destinados à aquisição de
equipamento/material permanente na área da Saúde, no valor
total de R$ 829.700,00.
Com o objetivo de verificar se os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde,
referentes
às
propostas
19189534000/1150-01,
19189534000/1150-02¸
19189534000/1150-04 e 19189534000/1150-05, destinados a aquisição de
equipamentos/material permanente mediante o Pregão Presencial 22/2017, foram
aplicados corretamente e em sua finalidade, procurou-se verificar se a movimentação
das quatro contas correntes recebedoras dos recursos transferidos vem ocorrendo por
meio eletrônico e com a identificação de fornecedores ou prestadores de serviços
conforme preceitua a legislação. Analisou-se então os extratos bancários referentes ao
período de dezembro de 2016 a julho de 2019 das aludidas contas. Da análise,
resultaram achados que indicam relevante desvio de recursos que foram transferidos
13

para outras contas correntes do Município e aplicadas em destinação diversas daquelas
pactuadas. As tabelas a seguir ilustram a situação irregular encontrada:
Tabela 3 - Conta nº 25704-4 – Ag. 1365-x – BB – Proposta MS 19189534000/1150-05

Data

Recursos transferidos
indevidamente para conta 99449 de livre movimentação da
prefeitura (R$)

Devolução (R$)

03/11/2017

100.000,00

-

Recursos a
serem
devolvidos
após as
Transferências
Indevidas e
Devoluções
efetuadas (R$)
100.000,00

09/11/2017

40.000,00

-

140.000,00

24/11/2017

30.000,00

-

170.000,00

30/11/2017

30.000,00

-

200.000,00

01/12/2017

35.000,00

-

235.000,00

22/12/2017

150.000,00

-

385.000,00

29/03/2018

30.500,00

-

415.500,00

03/07/2018

-

41.500,00

374.000,00

01/07/2019

-

50.000,00

324.000,00

415.500,00

91.500,00

324.000,00

Valores
Totais
Fonte: extratos bancários

Tabela 4- Conta nº 25935-7 – Ag. 1365-x – BB – Proposta MS 19189534000/1150-01

Data

Recursos transferidos
indevidamente para conta 99449 de livre movimentação da
prefeitura (R$)

Devolução (R$)

03/11/2017

30.000,00

-

Recursos a
serem
devolvidos
após as
Transferências
Indevidas e
Devoluções
efetuadas (R$)
30.000,00

30/11/2017

15.000,00

-

45.000,00

22/12/2017

33.000,00

-

78.000,00

03/04/2018

10.000,00

-

88.000,00

30/04/2018

16.000,00

-

104.000,00

30/04/2018

16.300,00

-

120.300,00

-

15.000,00

105.300,00

120.300,00

15.000,00

105.300,00

19/07/2018
Valores
Totais
Fonte: extratos bancários

Tabela 5- Conta nº 25974-8 – Ag. 1365-x – BB – Proposta MS 19189534000/1150-04
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Data

Recursos transferidos
indevidamente para conta 99449 de livre movimentação da
prefeitura (R$)

Devolução (R$)

24/05/2018

52.000,00 c/c 25.935-7

-

Recursos a
serem
devolvidos
após as
Transferências
Indevidas e
Devoluções
efetuadas (R$)
52.000,00

24/05/2018

85.000,00

-

137.000,00

26/06/2018

-

10.000,00

127.000,00

19/07/2018

-

52.000,00

75.000,00

04/09/2018

1.900,00

-

76.900,00

26/12/2018

-

14.200,00

60.800,00

138.900,00

76.200,00

60.800,00

Valores
Totais
Fonte: extratos bancários

Tabela 6- Conta nº 26309-5 – Ag. 1365-x – BB – Proposta MS 19189534000/1150-02

Data

Recursos transferidos
indevidamente para conta 99449 de livre movimentação da
prefeitura (R$)

Devolução (R$)

28/12/2017

100.000,00

-

Recursos a
serem
devolvidos
após as
Transferências
Indevidas e
Devoluções
efetuadas (R$)
100.000,00

12/01/2018

40.000,00

-

140.000,00

08/02/2018

15.000,00

-

155.000,00

03/07/2018

-

5.500,00

149.500,00

14/09/2018

-

62.600,00

86.900,00

10/12/2018

-

20.800,00

66.100,00

26/12/2018

-

66.900,00

(800,00)

155.000,00

155.800,00

(800,00)

Valores
Totais
Fonte: extratos bancários

Desse modo, a movimentação financeira no valor de R$ 829.700,00 destinada para
outras contas da Prefeitura configura-se desvio de recursos. Mesmo considerando que
foram devolvidos às contas de origem dos repasses a quantia de R$ 338.500,00 - como
parte dos recursos que, legalmente, deveriam estar aplicados no mercado financeiro ainda assim resta a importância de R$ 491.200,00 que, definitivamente, não foi aplicada
nos fins previstos nos Planos de Trabalho inseridos nas propostas acima, apresentados
ao Ministério da Saúde.

6. Pagamentos de medicamentos sem Licitação, no valor de R$
99.972,09.
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Para suportar a compra de medicamentos para o Município, a Prefeitura Municipal de
Patu (RN), realizou o pregão presencial nº 11/2017, homologado em 16.03.2017. Os
contratos decorrentes desse certame venceram-se em de março de 2018. Em
16.03.2018, a Prefeitura aditou os contratos decorrentes do aludido pregão,
prorrogando suas vigências até 29.06.2018. Acontece que, por se tratar de “aquisições”,
tal prorrogação é vedada por não se enquadrar nas hipóteses previstas no inciso II do
art. 57 da Lei 8.666/93. Este também é o entendimento do TCU conforme se depreende
do Acórdão 1512/2004 Primeira Câmara:
Evite realizar prorrogações indevidas em contratos e observe rigorosamente
o disposto no art. 57, inciso II, da Lei no 8.666/1993, considerando que a
excepcionalidade de que trata o aludido dispositivo está adstrita à prestação
de serviços a serem executados de forma contínua, não se aplicando aos
contratos de aquisição de bens de consumo. (grifo nosso)

Assim, as compras realizadas com base naqueles aditivos, configuram-se como despesa
sem respaldo contratual, portanto, nulas. Lista-se abaixo as compras realizadas neste
período sem respaldo contratual:
Tabela 7 – Compras baseadas em prorrogação de contratos irregulares
Empresa

Nº Nota Fiscal

Data

F. WILTON C. MONTEIRO

47.009

23/05/2018

9.415,88

F. WILTON C. MONTEIRO

47.010

23/05/2018

7.947,10

PHOSPODONT LTDA

194175

20/06/2018

1.674,88

F. WILTON C. MONTEIRO

48.171

29/06/2018

5.938,40

TOTAL

Valor (R$)

24.976,26

Fonte: Processos de Pagamentos

Para dar suporte às compras de medicamentos no restante do exercício de 2018, a
Prefeitura não realizou licitação para aquisição de medicamentos e outros materiais
necessários ao atendimento da população na área da saúde, mas efetuou, sem respaldo
contratual as compras constantes do quadro a seguir, igualmente nulas:
Tabela 8 – Compras sem respaldo contratual
Empresa

Nº Nota Fiscal

Data

Valor (R$)

F. WILTON C. MONTEIRO

48.782

19/07/2018

7.372,10

F. WILTON C. MONTEIRO

49.267

03/08/2018

1.122,98

F. WILTON C. MONTEIRO

49.266

03/08/2018

1.232,00

F. WILTON C. MONTEIRO

49.347

07/08/2018

7.190,66

F. WILTON C. MONTEIRO

49.346

07/08/2018

7.348,11

F. WILTON C. MONTEIRO

49.810

22/08/2018

9.605,40

F. WILTON C. MONTEIRO

49.811

22/06/2018

2.316,00

F. WILTON C. MONTEIRO

49.812

22/08/2018

4.892,74

F. WILTON C. MONTEIRO

50.710

21/09/2018

7.311,00
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F. WILTON C. MONTEIRO

50.711

21/09/2018

8.010,53

F. WILTON C. MONTEIRO

50.715

21/09/2018

558,00

F. WILTON C. MONTEIRO

51.630

22/10/2018

1.232,00

PHOSPODONT LTDA

197462

01/11/2018

1.926,76

F. WILTON C. MONTEIRO

52.954

05/12/2018

11.265,30

F. WILTON C. MONTEIRO

52.953

05/12/2018

3.612,25

TOTAL

74.995,83

Fonte: Processos de Pagamentos

Em 23.04.2019, a Prefeitura homologou o processo de dispensa de licitação 003/2019
e, posteriormente, em 27.05.2019, aderiu à Ata de Registro de Preços nº 11/2019
decorrente do Pregão Presencial 03/2019 realizado pela Prefeitura Municipal de Santa
Cruz (RN).
O total de compras sem licitação realizadas no período pela Prefeitura Municipal de Patu
(RN) importou na quantia de R$ 99.972,09.

7. Adjudicação por lote e não por item nas aquisições de
Medicamentos.
A análise do Edital Pregão nº 11/2017 destinado ao Registro de Preços para aquisição
de medicamentos, material hospitalar, odontológico e laboratorial e equipamentos para
manutenção do Hospital do Município, revelou que o Gestor utilizou como critério para
definição da proposta vencedora aquela que apresentasse o menor preço por lote, o
que pode configurar-se em restrições à competitividade.
É importante registrar, que no caso de aquisições de medicamentos, a adjudicação por
lote restringe a participação ao certame a distribuidoras que vendam a totalidade dos
medicamentos do lote e/ou a fabricantes que produzam a totalidade dos
medicamentos, o que pode impedir, inclusive, a participação de laboratórios públicos.
Assim, essa forma de adjudicação visa ao atendimento dos princípios da economicidade
e competitividade, lembrando que a economia de escala deve ser sempre levada em
consideração consoante assevera o art. 23, § 1°, da Lei 8.666/1993.
Ressalte-se que a jurisprudência do TCU considera que, nas licitações para registro de
preços, é obrigatória a adjudicação por item como regra geral, tendo em vista o objetivo
de propiciar a ampla participação de licitantes e seleção das propostas mais vantajosas
(voto do Ministro Benjamin Zymler, Relator do Acordão 2.901/2016-TCU-Plenario).
Neste sentido, a Corte de contas pacificou o assunto ao emitir a sumula TCU 247:
É obrigatória a 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 o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não
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dispondo de capacidade para a execução, o fornecimento ou a aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relegado a itens ou unidades
autônomas, devendo as exigências de habilitação se adequar a essa
divisibilidade.

8. Realização das Licitações nºs. 11/2017 e 22/2017 da área da
saúde por meio de Pregão Presencial, em detrimento da
modalidade eletrônica.
Na análise dos Processos licitatórios Pregões n.ºs. 11/2017 (Destinado ao Registro de
Preços para aquisição de medicamentos, material hospitalar, odontológico e
laboratorial e equipamentos para manutenção do Hospital do Município) e 22/2017
(Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde e Hospital do
Município), verificou-se que o Gestor realizou os certames por meio de Pregão
Presencial, em prejuízo à forma eletrônica. Ao utilizar o Pregação Presencial, a
participação ficou restrita a empresas próximas à sede do Munícipio, por razões de
logística dos potenciais vendedores de outras paragens. Nesse sentido, convém trazer à
baila, para demonstrar o potencial prejuízo experimentado pelo Munícipio, o Acórdão
2.901/2016-TCU Plenário:
(...) 17. O primeiro problema que observei no Pregão Presencial (...) foi a
escolha da modalidade de licitação presencial em detrimento da eletrônica.
18. O formato eletrônico do Pregão é preferível ao presencial por uma série
de fatores, entre os quais o incentivo ao aumento da competitividade do
torneio e a dificuldade imposta ao conluio de potenciais licitantes. O aumento
de competitividade decorre, entre outros fatores, da redução dos custos para
participação dos certames licitatórios, pois a participação em licitações
presenciais impõe uma série de gastos e dificuldades para licitantes sediadas
em outras localidades. Taís restrições não existem para empresas sediadas
em outras unidades federativas quando utilizados os Pregoes Eletrônicos.
Assim, o uso do Pregão Eletrônico visa a prestigiar, em particular, o princípio
constitucional da isonomia, assim como selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração.
19. A menor abrangência das licitações presenciais favorece a disputa apenas
entre fornecedores regionais ou locais, o que traz um efeito maléfico para a
Administração, uma vez que licitantes de outras regiões poderiam apresentar
melhor qualidade do produto e menor preço. O Pregão Eletrônico, ao
contrário, permite uma disputa com maior envergadura e alcance,
notadamente em licitações de caráter nacional.

9. Pesquisa de Preços restrita à Região e sem consulta às bases
de compras governamentais.
Para definir os preços de mercado que comporiam o orçamento base estimativo das
licitações Pregões Presenciais nº 11/2017 e nº 22/2017, o Gestor restringiu suas
pesquisas a empresas supostamente fornecedoras de tais produtos na região, conforme
se verifica no resumo das páginas 36 e 37 do processo referente ao Pregão Presencial
nº 11/2017 e páginas 07 a 44 do processo referente ao Pregão Presencial nº 22/2017.
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A jurisprudência do TCU é pacifica no sentido de que a pesquisa de preços para
elaboração do orçamento estimativo da licitação não deve se restringir a cotações
realizadas com potenciais fornecedores, uma vez que, para atender o disposto na Lei
8.666/1993, as compras públicas devem balizar-se pelos preços praticados no âmbito
dos órgãos e das entidades da Administração Pública (Acordão 247/2017-TCU-Plenario,
voto do Ministro Relator Walton Alencar Rodrigues).
9.7. dar ciência ao município (...) de que:
9.7.1. a realização de pesquisa de pregos para elaboração de orçamento
básico de licitação com respaldo apenas em consulta a empresas privadas não
atende o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993, que estabelece que as compras
devem balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e das
entidades da Administração Pública, os quais, no caso de medicamentos e
correlatos, estão disponíveis no Banco de Preços em Saúde, do Ministério da
Saúde, entre outros bancos de dados;

É oportuno registar que as pesquisas relativas aos medicamentos foram realizadas antes
mesmo da requisição por parte da Secretaria Municipal de Saúde o que denota outra
irregularidade no Processo.
À guisa de informação, registre-se que a requisição para abertura da Licitação nº
11/2017 destinada a aquisição dos medicamentos e outros materiais (fls. 1 a 13) partiu
da Secretaria de Saúde no dia 21.01.2017 e teve em 23.01.2017 o despacho por parte
do Gestor Municipal para que se realizasse a pesquisa Mercadológica. Contrariando a
cronologia normal dos fatos, verificou-se que todas as pesquisas supostamente
realizadas - inclusive com os quantitativos idênticos àqueles solicitados – foram
efetivadas em datas anteriores a do despacho conforme se demonstra no quadro
abaixo:
Quadro 2 – Empresas Pesquisadas com datas das propostas.
Data da Proposta

CNPJ Empresa

Sediada

Folhas

05/01/2017

07.055.280/0001-84

Mossoró (RN)

38 a 41

17/01/2017

03.647.696/0001-30

Mossoró (RN)

42 a 48

10/01/2017

10.538.476/0001-34

Mossoró (RN)

49 a 56

10/01/2017

10.212.250/0001-49

Mossoró (RN)

50 a 63

09/01/2017

07.969.641/0001-06

Mossoró (RN)

64 a 80

Fonte: Processo Pregão Presencial 22/2017

Nestes casos, a restrição na pesquisa contribuiu para que os preços que serviram de
base para decisão do pregoeiro ficassem superiores aos praticados no mercado mais
amplo, o que possibilitou o sobrepreço das compras com prejuízo ao Município no valor
total de R$ 122.897,00, conforme registrado no achado nº 2.
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10. Vedação de envio dos documentos pelos Correios,
representando restrição à participação de licitantes no certame.
O edital do Pregão Presencial 11/2017 possui no item 5.3, disposição restritiva, irregular,
por não encontrar respaldo na lei e na jurisprudência pátria, ao vedar o envio de
documentos pelos Correios. A condição imposta tem o potencial de prejudicar licitantes
que, devido à distância ou impossibilidade de comparecimento ao local da sessão da
licitação, teria sua proposta rejeitada, podendo ser, inclusive, a proposta mais vantajosa.
Convém salientar que o art. 3º da Lei 8.666/1993 dispõe que cumpre à Administração
assegurar que nos editais não sejam incluídas condições que coloquem em risco o
caráter competitivo do certame e que possam afrontar os princípios aplicáveis à
Administração Pública, previstos no art. 37 da Constituição da República de 1988. A
condição imposta, acrescentada ao fato de o pregão já ser indevidamente realizado na
forma presencial, constitui mais uma vantagem a licitantes locais, em detrimento de
empresas fixadas em localidades mais distantes

RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista que não há situações apontadas, cuja competência para adoção de
medidas seja dos gestores federais, o relatório não conterá recomendações.

CONCLUSÃO
As verificações realizadas buscaram avaliar a aplicação dos recursos públicos federais
repassados ao Município pelo Ministério da Saúde, nos exercícios financeiros de 2017,
2018 até março de 2019, tendo-se, após as análises, obtido conclusões para cada uma
das perguntas de auditoria.
1) Foram identificadas impropriedades/irregularidades na contratação e execução dos
contratos de fornecimento de medicamentos/insumos, celebrados a partir da realização
do Pregão Presencial número 11/2017?
Inicialmente cabe registrar que a Prefeitura realizou procedimento licitatório na
modalidade pregão presencial em detrimento da forma eletrônica o que pode ter
resultado em restrição à participação de empresas que não são da região. Também foi
observado que a pesquisa de preços realizada para servir de base para esta licitação
ficou restrita a eventuais fornecedores da região não sendo consultado os preços
praticados nas compras governamentais. No edital, foi inserida clausula que não
permitia o envio de propostas pelos correios. Ainda se verificou, nas análises, que não
restou comprovada a dispensação de medicamentos supostamente adquiridos no
presente certame no valor de R$ 69.086,74.
2) Foram identificadas impropriedades/irregularidades na contratação e execução do
decorrentes da Licitação Pregão Presencial nº 22/2017, que tem como objeto a
aquisição de equipamentos/matérias permanentes?
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Aqui também a Prefeitura realizou procedimento licitatório na modalidade pregão
presencial em detrimento da forma eletrônica o que pode ter resultado em restrição à
participação de empresas que não são da região e que serviu de suporte para compras
com sobrepreço de R$ 122.897,00. A planilha base que serviu de norte para a licitação
foi formada a partir de preços colhidos apenas na região, desprezando-se aqueles
praticados pelos órgãos e entes governamentais que, nos levantamentos realizados pela
CGU, se mostraram bastantes inferiores. Ainda neste campo verificou, numa situação
inusitada, a aquisição de um aparelho de anestesia como superfaturamento da ordem
de R$ 49.600,00, passando-se por novo, um equipamento que tem, pelo menos, 14 anos
de uso conforme informações repassadas à CGU pela própria fabricante. Enquanto
executa os contratos - que ainda não foram totalmente finalizados - a Prefeitura desviou
parte dos recursos, no montante de R$ 829.700,00 que deveriam ser destinados à
aquisição de equipamento/material permanente para a área da Saúde, aplicando-os em
outras despesas, principalmente na folha de pagamento dos servidores, conforme o
próprio ente informou e admitiu ter cometido a irregularidade em sua manifestação em
função da “grave crise financeira que os Municípios brasileiros enfrentam“. Os recursos
em questão foram transferidos pelo Ministério da Saúde e se referem às propostas
19189534000/1150-01,
19189534000/1150-02¸
19189534000/1150-04
e
19189534000/1150-05.

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 2:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
A diferença existente entre o estoque e o sistema Hórus se deu em virtude de
que muito embora tenha sido realizada a atualização do referido sistema, tal
atualização não levou em consideração a medicação já distribuída aos
munícipes, uma vez que a partir da auditoria em epígrafe contatou-se que o
servidor responsável pela dispensação não deu baixa nos medicamentos que
saíram ao longo do período antes da atualização do sistema.
Nesse contexto, foi recomendado a Secretaria de Saúde que reorganizasse o
estoque da Farmácia Básica e ainda do Hospital Municipal, a partir dos dados
apresentados pela a auditoria, a fim de que se possa detectar a falha
apontada e o reestabelecimento da situação de normalidade, qual seja,
estoque do sistema Hórus de acordo a contagem física.
Verificando a lista de medicamentos elaborada pela a auditoria, percebe-se
que a maioria dos medicamentos que se constatou as ausências são
medicamentos muito utilizados pelos usuários do sistema, tais como
dipirona, dexametasona, cefalexina, etc.
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Nesse contexto, mesmo diante da divergência apontada, não se traduz em
prejuízo ao erário público, visto que os medicamentos de fato formam (sic)
disponibilizados e entregues a população de Patu que é atendida diretamente
nos 06 (seis) PSFS., e pelo Hospital Municipal.
Nessa oportunidade se faz necessário informar que o Município de Patu, está
adotando medidas necessárias ao controle da medicação distribuída no
Hospital e que não faz parte do sistema Hórus.

Análise da Equipe de Auditoria:
O Gestor atribui a divergência apontada à falha do servidor responsável pela
dispensação que não deu baixa nos medicamentos que saíram ao longo do período
antes da atualização do sistema.
No entanto, no termo de declaração prestado pela Secretária Municipal de Saúde e de
seu Adjunto, datado de 29.08.2019, aquelas autoridades informaram que o controle dos
medicamentos comprados para a farmácia básica se dá por meio do sistema Hórus, de
onde foram extraídos os dados constantes do presente relatório. Dessa forma, a simples
alegação de que houve falha nas baixas no referido sistema, sem apresentação de
documentos que comprovem as dispensações e a efetiva entrega dos medicamentos à
população não tem o condão de, por si só, mitigar ou eliminar a irregularidade apontada.
Achado n° 3:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
A auditoria reputou como inadequada as pesquisas preços formuladas no
Pregão Presencial 22/2017, apontando um suposto prejuízo ao erário no valor
de R$ 122.897,00.
Ocorre que a Pesquisa de Preços que deu origem ao preço médio foi realizada
a partir de preços apresentados por empresas previamente solicitadas. Nesse
contexto, o preço médio encontrado foi àquele constante no Projeto Básico
do referido Pregão.
Sendo assim, as diversas empresas participantes no certame apresentaram
preços a partir do Termo de Referência, verificando ainda que não houve
nenhuma notícia sobre preços divergentes.
Por tais razões, uma eventual diferença com os preços praticados no banco
de preços não tem o condão de evidenciar superfaturamento, tendo em vista
que o Município formulou preço médio com base em documentos
evidenciados no próprio processo.

Análise da Equipe de Auditoria:
A pesquisa de preços é fundamental para nortear as licitações em geral com o fito de
balizar os valores a serem homologados pela Administração Pública.
O presente achado não se reporta à eventual irregularidade sobre coleta de preços junto
a empresas “previamente selecionadas”, mas ao fato de a Prefeitura ter ignorado o
comando legal previsto no art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993, que determina que as
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compras, sempre que possível, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito
dos órgãos e entidades da Administração Pública. De fato, a Prefeitura valeu-se tão
somente da pesquisa por ela realizadas junto a empresas regionais, calculando o preço
médio dos itens somente com base neste parâmetro. A jurisprudência do TCU é pacifica
no sentido de que a pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo da
licitação não deve se restringir a cotações realizadas com potenciais fornecedores, uma
vez que, para atender o disposto na Lei 8.666/1993, as compras públicas devem balizarse pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração
Pública (Acordão 247/2017-TCU-Plenario, voto do Ministro Relator Walton Alencar
Rodrigues).
9.7. dar ciência ao município (...) de que:
9.7.1. a realização de pesquisa de pregos para elaboração de orçamento
básico de licitação com respaldo apenas em consulta a empresas privadas não
atende o art. 15, inciso V, da Lei 8.666/1993, que estabelece que as compras
devem balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e das
entidades da Administração Pública, os quais, no caso de medicamentos e
correlatos, estão disponíveis no Banco de Preços em Saúde, do Ministério da
Saúde, entre outros bancos de dados;

Assim, ao ignorar os preços praticados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública e considerar tão somente sua pesquisa restrita as empresas previamente
selecionadas, a Prefeitura submeteu-se às bases estabelecidas por tais firmas regionais
o que acarretou o prejuízo apontado de R$ 122.897,00, conforme já descrito no achado.
Achado n° 4:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
A irregularidade apontada pela auditoria mereceu especial atenção do
Município, tendo em vista que a falha no recebimento do equipamento foi
imediatamente informada pelo Município por meio de notificação a empresa
SETEMOL, EQUIPAMENTOS ODONTOMPEDICOS LTDA-ME, que respondeu a
notificação se comprometendo a reparar o erro no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Nesse contexto, diante da resposta da empresa, temos como certo que
corrigido o erro, não se pode falar em superfaturamento, tendo em vista que
uma vez recebido o equipamento, não haverá prejuízo ao erário municipal.

Análise da Equipe de Auditoria:
O Gestor, na sua manifestação admite, “a priori”, que houve “falha no recebimento do
equipamento“. No entanto, isso não elimina a irregularidade e, tampouco, o mero
compromisso da empresa em reparar o erro, pode ser admitido como solução para o
fato de relevante gravidade. Mantém-se, portanto, o registro do achado de
superfaturamento no valor de R$ 41.600,00.
Achado n° 5:
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Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Em decorrência da grave crise financeira que os Municípios brasileiros
enfrentaram, o Município de Patu de fato utilizou o recurso depositado nas
contas para cumprir obrigações urgentes com os credores do Município,
notadamente folha de pagamento.
Ocorre que a movimentação entre contas do próprio município está sendo
regularizada conforme reconhece a própria auditoria, visto que o ente
municipal já estornou o equivalente a R$ 503.700,00 (quinhentos e três mil e
setecentos reais), valor que supera o registrado pela a auditora que foi de R$
338.500,00 (trezentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), sendo assim o
Município está evidenciando esforços para que o valor de R$ 326.000,00
(trezentos e vinte e seis mil reais), seja estornado para as devidas contas o
mais urgente possível.
A título de informação é relevante pontuar que as contas 25.935-7 e 26.3095, já foram totalmente regularizadas e ambas estão com saldos a maior de R$
86.005,00 (oitenta e seis mil e cinco reais) e R$ 9.9926,20 (nove mil,
novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos), respectivamente.
Dada a absoluta falta de má-fé por parte da gestação municipal, temos com
certo que a impropriedade detectada já está sendo totalmente regularizada
de modo que é forçoso reconhecer a ausência de prejuízo ao erário
Municipal.

Análise da Equipe de Auditoria:
A Prefeitura Municipal de Patu, procura justificar a irregularidade invocando a “grave
crise financeira que os Municípios brasileiros enfrentam “. Admite que “de fato utilizou”
os recursos decorrentes das transferências do Ministério da Saúde destinados a
aquisições de Equipamento/Material Permanente em “obrigações urgentes com os
credores do Município, notadamente folha de pagamento”.
Resta, portanto, ratificado pela Própria Prefeitura, a irregularidade do presente achado de
auditoria.
Achado n° 6:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Os medicamentos adquiridos foram adquiridos ao longo do exercício de 2018,
a fim de que os serviços básicos de saúde não sofressem solução de
continuidade.
Indagado sobre o ocorrido o setor responsável informou que as demandas
por aquisição de medicamentos e insumos estavam sendo realizadas, por
equívoco, com base ainda no Pregão Presencial n° 11/2017.
Nesse contexto, é imperioso informar, apesar da impropriedade levantada,
que os medicamentos e insumos foram adquiridos e entregues a população
de Patu, sem nenhum tipo de dolo ou má-fé, nem tampouco
superfaturamento.
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A falta de habilidade dos responsáveis pelo setor de compras não pode ser
considerada uma irregularidade e sim uma falha formal que não gerou
prejuízo ao erário.

Análise da Equipe de Auditoria:
O Gestor reconhece que os medicamentos e insumos foram adquiridos “por equívoco”
com base ainda no Pregão Presencial nº 11/2017.
Portanto, tal informação/argumento legitima o descrito no presente achado.
Achado n° 7:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
A adjudicação por lote, malgrado tenha sido rechaçada pela auditoria com
base em entendimento do Tribunal de Contas da União, o fato é que tal
requisito não restringiu a concorrência tendo em vista que os lotes eram
específicos para cada seguimento, ou seja, todas as empresas do seguimento
de medicamentos poderia participar sem nenhum entrave, tanto foi assim
que o Edital do certame não sofreu nenhum tipo de questionamento ou
impugnação.
Por outro lado, o Município de Patu, por meio de seu Gestor, adotará para os
próximos pregões, a exclusão de tal requisito, como forma de melhor se
alinhar a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Análise da Equipe de Auditoria:
Aqui, mais uma vez o Gestor não refuta a irregularidade apontada. Ao contrário, indica
que “adotará para os próximos pregões, a exclusão de tal requisito, como forma de
melhor se alinhar a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União”, o que ratifica no
todo o presente achado.
Achado n° 8:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
As questões ligadas a logística bem como a disponibilidade de uma rede de
internet eficaz, tem adiado os planos do Município de Patu de implantar o
Pregão Eletrônico nos moldes exigidos pela União Federal no âmbito de seus
recursos.
Independentemente disso o Município, ciente das regras da Instrução
Normativa n° 206/2019, estará evidenciando esforços para a implantação do
Pregão, na forma eletrônica, o mais breve possível.

Análise da Equipe de Auditoria:
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O Gestor alega, em suma, que a falta de disponibilidade de uma rede de internet eficaz
tem adiado os planos do Município de implementar a utilização do pregão eletrônico.
No entanto, na contramão desta informação, pode se registar que, por ocasião do
trabalho de campo da presente auditoria, todos os fiscais se utilizaram de forma
plenamente satisfatória dos serviços de internet instalados na sede da Prefeitura do
Município. A propósito, para reforçar a boa qualidade da internet ali instalada, a própria
prefeitura em resposta à SA 5764/08, anexou o contrato de prestação de serviços de
internet celebrado com a empresa Jocivan Pimenta Targino - ME que tem por objeto o
“fornecimento de link de internet via fibra óptica com velocidade garantida de 50 MB
full com taxa de 100% para download e 100% para Upload”.
Achado n° 9:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
É público e notório a dificuldade das equipes administrativas na elaboração
de Termo de Referência por meio de pesquisa de mercado, diante do extremo
desinteresse de alguns fornecedores de fornecer os preços por eles
praticados para que o setor responsável possa elaborar o preço médio.
Nesse contexto, a pesquisa na região facilita, sobremaneira, a elaboração do
Termo de Referência e possibilita um contato direito para que os
fornecedores elaborem as referidas planilhas.
De modo que, a impropriedade apontada não inviabiliza a realização dos
procedimentos licitatórios, visto que os mesmos sempre contam com a
participação de várias empresas da região e de fora do Estado do Rio Grande
do Norte.

Análise da Equipe de Auditoria:
Para justificar o fato, o Gestor alega dificuldades das equipes para elaboração dos
termos de referência em função do extremo desinteresse de alguns fornecedores em
participar das coletas de preços. Alega, por fim que, nesse contexto, a pesquisa na
região facilita muito.
Convém esclarecer que a situação abordada não diz respeito ao fato de a Prefeitura
realizar pesquisa jutos a fornecedores da região, mas de tê-la considerada como única
fonte.
Mais uma vez convém ressaltar que, neste particular, a literalidade do art. 15, inciso V,
da Lei 8.666/1993, determina que as compras, sempre que possível devem se balizar
pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública,
fato que não foi considerado pela Prefeitura.
Desta forma, além da pesquisa realizada junto a potenciais fornecedores regionais, a
Prefeitura deve, também, se balizar pelo preço praticado no âmbito da Administração
Pública.
Portando, o argumento trazido à baila pelo Gestor não justifica/elimina o fato registrado
no presente achado.
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Achado n° 10:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Em decorrência da impropriedade apontada a atual gestão já comunicou o
fato ao setor competente para que se abstenha de exigir nos editais de
procedimento licitatórios, clausulas nas quais o TCU já se manifestou como
clausula restritivas.

Análise da Equipe de Auditoria:
O Gestor concordou, tacitamente, com o fato ao recomendar que o setor competente
“se abstenha de exigir nos editais de procedimento licitatórios, clausulas nas quais o TCU
já se manifestou como clausula restritivas.”
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INTRODUÇÃO
Este Relatório, decorrente do 6º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos
promovido pela CGU, trata dos resultados dos exames realizados na aplicação dos
recursos federais transferidos ao Município de Patu/RN, no âmbito do Programa
Planejamento Urbano, do Ministério das Cidades.
A auditoria teve o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos recursos públicos
federais repassados ao Município de Patu/RN pelo Ministério das Cidades, transferidos
por meio do Contrato de Repasse nº 1024878-57/2015 (Siconv 819507), firmado com a
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.482.100,00, para pavimentação de diversas
ruas no referido município.
O trabalho teve ainda o intuito de responder a questão de auditoria relativa à ocorrência
de irregularidades na contratação e execução dos serviços de pavimentação, objeto da
Tomada de Preços nº 01/2016.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, entre outras, técnicas de inspeção física e
registros fotográficos, análise documental e realização de entrevistas.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Não há fato a ser apresentado nesta parte, cuja competência é do gestor federal para a
adoção de medida preventiva e corretiva

Parte 2 – Gestor Local
1. BDI da proposta contratada calculado incorretamente,
majorando o valor da obra em R$ 7.943,11.
Da análise do índice Bonificações e Despesas Indiretas-BDI utilizado na proposta da
empresa contratada por meio do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços
nº 001/2016, no âmbito do Contrato de Repasse nº 1024878-57/2015, para
Pavimentação de diversas ruas no Município de Patu/RN, constatou-se a incorreção no
cálculo do BDI, conforme demonstrado a seguir.
No processo licitatório consta o detalhamento da composição do BDI utilizado pela
empresa A&C Construções Ltda, conforme folha 399 do Processo nº 21/2016, que
totalizou 24,07%, único a incidir sobre todos os serviços da planilha orçamentária.
Ocorre que o percentual do ISS que consta da composição do BDI fornecida pela
empresa, está diferente do que foi declarado pela Prefeitura, conforme declaração
constante à folha 154 (Vol. Téc. I do Processo nº 2640.1024878-57/2015 da Caixa
Econômica Federal (CEF). O município declara que a alíquota do ISS no município é de
“5% e incide em uma base de cálculo de 40% do orçamento para esse tipo de obra”, o
que resulta em uma alíquota efetiva de 2%, que é o percentual que deveria ter constado
da composição do BDI. Corrobora essa informação o fato de que esse é exatamente o
mesmo percentual que vem sendo destacado nas notas fiscais da empresa e,
consequentemente, recolhido ao Município.
Assim, ao realizar o cálculo pela fórmula expressa no Acórdão 2.622/2013-Plenário, do
Tribunal de Contas da União-TCU, que é o que baliza toda a questão da formação de
preços de obras públicas desde 2013, obteve-se um resultado diferente do consignado
nas propostas e, consequentemente contratado pela Prefeitura.
A seguir, detalha-se a fórmula do Acórdão 2.622/2013 e apresenta-se a composição da
empresa:
Figura 1 – Fórmula do Acórdão 2.622/2013-Plenário
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Figura 2 – Detalhamento da composição do BDI utilizado pela empresa A&C
Construções

Registre-se que não foram identificados componentes indevidos na formação do BDI e
os percentuais dos demais componentes encontram-se dentro das faixas preconizadas
no Acórdão 2.622/2013-Plenário, do Tribunal de Contas da União-TCU.
Então, ao se aplicar na fórmula acima os percentuais apresentados na proposta da
empresa com a devida correção da alíquota do ISS, chegamos a um BDI corrigido real de
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23,40%, que é menor do que o apresentado pela empresa. Essa diferença de 0,67% na
taxa de BDI deve ser corrigida no preço final de cada serviço.
Portanto, considerando-se que o preço da proposta contratada foi de R$ 1.470.897,90,
temos que o custo seria de R$ 1.185.538,73 (que é o preço sem a incidência dos 24,07%).
Assim, para chegarmos ao novo valor corrigido, aplicamos sobre o custo o BDI
corretamente calculado de 23,40%, que totaliza um novo valor de R$ 1.462.954,79,
resultando em uma redução de R$ 7.943,11 no valor global da obra.

2. Pagamento antecipado de R$ 47.893,25 por serviços que não
estavam executados.
Ainda no âmbito do Contrato de Repasse nº 1024878-57/2015, analisando-se as
planilhas dos Boletins de Medição (BM), verificou-se que no BM-04, última medição
realizada, há serviços apontados com quantidades negativas no período
correspondente. Os serviços referem-se à Rua Ver. José Joaquim da Silva, para a qual os
mesmos constavam como totalmente executados e pagos desde a segunda medição,
cujo BM data de setembro/2016.
Ocorre que em visita realizada in loco, durante o período de campo, constatou-se que
a referida rua se encontrava com dois trechos sem pavimentação, que somam mais de
120m, conforme demonstrado nas fotos a seguir:
Figura 3 – Fotos da Rua Ver. José Joaquim da Silva
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Foto 1 – Início da Rua Ver. José Joaquim da Silva (extremidade norte)

Foto 2 – Vista do final da Rua Ver. José Joaquim da Silva (extremidade sul), faltando 28m de
pavimentação.

Foto 3 – Vista norte do trecho intermediário sem pavimentação da Rua Ver. José Joaquim da Silva.
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Foto 4 - Vista sul do trecho intermediário sem pavimentação da Rua Ver. José Joaquim da Silva.

A discriminação dos serviços e suas respectivas quantidades e valores pagos
antecipadamente na segunda medição são os constantes da Tabela 1 abaixo:
Tabela 1 - Serviços pagos antecipadamente, relativos à Rua Ver. José Joaquim
Joaquim da Silva
Serviços

Unid

Qt total
prevista

Qt medida
Período

Preço medido
Período (R$)

Locação corrida de alinhamento do meio fio

m

890

252

393,12

Escavação manual de valas em terra compacta, prof 0m
< h < 1m

m³

25,5

7,56

251,37

Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/ arg cimento e
areia 1:3

m

850

252

5.609,52

Regularização e compactação do sub-leito até 20cm
espessura

m²

3115

882

1.217,18

Palelepípedo em pedra calcária rejuntado c/ arg cim e
areia grossa, traço 1:3, incl colchão areia e=10cm

m²

3115

882

40.422,06

Custo total dos serviços =

47.893,25

Fonte: Boletim de Medição nº 04

Assim, denota-se que foram pagos na segunda medição serviços relativos a um trecho
de aproximadamente 126m de extensão da referida rua, apontados na planilha acima,
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que não estavam executados à época e ainda não estão atualmente. A referida extensão
confere com o que foi medido in loco.
Como já foi exposto inicialmente, as referidas quantidades foram descontadas na quarta
medição, realizada em dezembro/2018. Os respectivos valores constaram como
negativos no boletim de medição, o que funciona como uma espécie de reposição dos
valores pagos indevidamente e, assim, reestabeleceu-se a condição requerida para a
devida liquidação da despesa. De toda forma, cumpre registrar que o pagamento por
serviços não executados, conforme ocorreu na 2ª medição, é vedado por lei,
caracterizando conduta imprópria. Caber frisar, ainda, que os recursos foram
“devolvidos” tal como retirados, ou seja, exatamente os mesmos valores, sem qualquer
correção.
Merece registro o fato de o próprio instrumento do Contrato de Repasse firmado com
a CEF prevê em sua cláusula 7.5 a correção dos recursos transferidos, enquanto não
utilizados, conforme transcrição a seguir:
7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em
caderneta de poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou
operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal,
quando a sua utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

Nesse sentido, denota-se que há um custo financeiro ao se retirar e depois devolver um
recurso da conta específica do contrato, que seria exatamente o rendimento da
aplicação financeira que não ocorreu. Ocorre que esse custo não foi considerado pela
Prefeitura na reposição dos valores, que deveriam ter sido corrigidos levando em conta
o período em que o montante ficou fora da conta, sem sofrer, portanto, a correção
descrita no Contrato.
Utilizando-se a calculadora do Banco Central do Brasil para corrigir o referido montante
durante o período de março/2017 (data da 2ª medição) a dezembro/2018 (data da 4ª
medição) chega-se ao resultado de R$ 52.281,61, o que implica uma diferença de R$
4.388,36 a mais do que o montante retornado à conta.
Ainda com relação ao quarto Boletim de Medição, verificou-se que nos itens relativos à
Rua Santa Terezinha alguns itens foram pagos em quantidades superiores as que foram
contratadas, conforme Tabela 2 abaixo:
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Tabela 2 - Medição excedente relativa a Rua Santa Terezinha
Qt total
contratada

Qt medida
Período

Diferença (m2)

m²

315,7

322

6,3

m²

315,7

322

6,3

Serviços

Unid.

Regularização e compactação do sub-leito até 20cm
espessura
Palelepípedo em pedra calcária rejuntado c/ arg cim e
areia grossa, traço 1:3, incl colchão areia e=10cm
Fonte: Boletim de Medição nº 04

Em que pese ser uma quantidade reduzida de ambos os serviços, o que representa
financeiramente apenas R$ 300,07, deve-se, desde já, registrar que não se admite
qualquer alteração das quantidades contratadas sem a formalização de um aditivo,
conforme prescreve a Lei nº 8.666/93. Portanto, a Prefeitura deve promover o
ressarcimento dos valores excedentes e consequente correção da planilha.
Deve-se ter em conta que se em qualquer momento for identificada necessidade de
readequação das quantidades de qualquer serviço contratado, a Prefeitura deve,
antecipadamente, providenciar a devida formalização de aditivo.

3. Obra com atraso de 34 meses.
A obra de pavimentação de ruas, objeto do CR nº 1024878-57/2015 teve seu início em
30.06.2016, conforme Ordem de Serviço e Declaração da Prefeitura, emitidas nessa
mesma data, consoante consta das folhas 276 e 277 do Volume Técnico I, do processo
nº 2640.1084878-57/2015, da CEF. No volume principal do mesmo processo consta
ainda uma Autorização de Início de Empreendimento, também emitida em igual data
pela própria CEF.
O primeiro BM foi emitido menos de duas semanas após o início dos serviços, em
13.07.2016, conforme se pode notar no quadro a seguir:
Quadro 1 – Prazo decorrido entre as medições da obra
Nº do BM

Data de emissão do
BM

Prazo decorrido desde
início

Intervalo entre
medições

BM-01

13.07.2016

13 dias

--

BM-02

15.09.2016

77 dias

64

BM-03

04.04.2018

643 dias

566

BM-04

10.12.2018

893 dias

250

Fonte: Boletins de medição constantes no processo nº 2640.1084878-57/2015, da CEF.

Como se pode notar, logo após a segunda medição houve um lapso de mais de um ano
e meio até a elaboração da terceira medição e mais de oito meses para a quarta.
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Ocorre que no cronograma físico x financeiro apresentado inicialmente, quando da
celebração do contrato de repasse com a CEF, constava um prazo de execução de apenas
cinco meses. Esse também era o prazo previsto no cronograma anexo à proposta da
empresa contratada, bem como no próprio contrato assinado por esta com a Prefeitura.
Desta forma, conclui-se que até a data de fechamento desse relatório a obra
encontrava-se com atraso de quase 34 meses. Registre-se que o percentual de execução
alcançado até então é de menos de 60% do total de serviços, conforme se extrai do
Relatório Resumo do Empreendimento-RRE, constante à folha 410, do Vol. Téc. II, do
processo já mencionado.

4. Ausência de justificativa de vistoria técnica ao local da obra
para participar da licitação.
O Edital da Tomada de Preços nº 01/2016, subitem 2.5, condicionou a participação das
empresas no certame com a obrigatoriedade de vistoria técnica aos locais das obras, e,
em seguida, assinar uma declaração conforme modelo do Anexo VI do Edital.
No entanto, o TCU tem discordado desse procedimento, haja vista o teor do Acórdão nº
1447/2015, nos termos a seguir:
A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for
imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que
deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de
licitação, devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado
de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto. Sendo imprescindível a visita técnica, restringe a
competitividade a exigência de sua realização somente pelo responsável
técnico da licitante ou em única data

Logo a ausência de justificativa técnica e administrativa fundamentada é uma
desconformidade com o princípio da motivação dos atos administrativos, conforme se
verifica no Art. 50, da Lei nº 9.784/1999, no que couber, nestes termos:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
[...];
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
[...].

Além disso, a Lei 8.666/93, no inciso III, do Art. 30, não exige obrigatoriedade de vistoria
técnica ao local da obra na fase de habilitação, apenas uma declaração, assinada pelo
represente legal da empresa, de que tomou conhecimento das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação
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RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista que não há no relatório situações apontadas, cuja competência para
adoção de medidas seja dos gestores federais, o relatório não conterá recomendações.

CONCLUSÃO
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não
está adequada e exige algumas providências de regularização.
O escopo da auditoria abrangeu a Tomada de Preços nº 01/2016, cujo objeto foi a
contratação dos serviços de pavimentação de diversas ruas no Município de Patu/RN. A
licitação ocorreu no âmbito do Contrato de Repasse nº 1024878-57/2015 (Siconv
819507), firmado com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 1.482.100,00.
O trabalho teve ainda o intuito de responder à questão de auditoria relativa à ocorrência
de irregularidades na contratação e execução dos serviços de pavimentação, objeto do
referido certame.
O presente relatório apresentou constatações que apontaram irregularidades que
totalizam um prejuízo estimado em R$ 8.243,18, com o cálculo incorreto do BDI da proposta
contratada, bem como por serviços que foram pagos a mais do que o contratado no BM-04.

Além de desconformidades que resultaram em “Obra com atraso de 34 meses” e, por
fim, “Ausência de justificativa de vistoria técnica ao local da obra para participar da
licitação”.

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 1:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Analisando O BDI apresentado pela empresa vencedora do certame,
verifica-se que o mesmo está abaixo do valor proposto no projeto básico , foi
determinado que a Assessoria Jurídica do Município de Patu, providencie a
minuta de aditivo para ajustar o valor do contrato a RS 1.462.954,79 (um
milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro
reais e setenta e nove centavos).
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Na oportunidade, ressalta-se que a impropriedade encontrada pela
auditoria não trouxe nenhum prejuízo ao erário público uma vez que a obra
ainda está em andamento.

Análise da Equipe de Auditoria:
Em sua manifestação, o gestor apenas reconhece que o cálculo estava equivocado, tanto
que afirma ter determinado à assessoria jurídica para providenciar minuta de aditivo
para ajustar o valor do contrato. Como não forneceu qualquer evidência de que as
providências tenham sido efetivamente implementadas, fica mantida essa constatação.
Achado n° 2:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Após verificar a informação apontada no relatório de auditoria
dando conta de um possível pagamento antecipado por serviços não
prestados, temos as seguintes informações:
l - A obra em epígrafe é executada por meio de Contrato de Repasse
n° 1024878-57/2015, de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, sendo
assim, as medições só são liberadas a partir de fiscalização “in loco” pela
própria Caixa Econômica por meio de equipe de engenharia.
2 - No entanto, conforme informou O engenheiro do Município, O
que aconteceu foi que a Rua Vereador José Joaquim da Silva, foi
erroneamente lançada na planilha ao invés da Rua Vereador Francisco Filho
que foi a rua efetivamente executada e devidamente fiscalizada pela Caixa
Econômica Federal
3 - Tal divergência de nomes das ruas, só foi contatado quando da
elaboração do BM n° 04, oportunidade na qual foi devidamente corrigido as
inconsistências anteriormente informadas.
4 - Nesse contexto, conforme cópia do BM 04 em anexo, verifica-se
que não houve nenhuma antecipação de valores por serviços não executados,
razão pela qual, tal impropriedade deve ser considerada como sanada.

Análise da Equipe de Auditoria:
Em que pese o gestor, nesta oportunidade, não ter trazido fotos dos serviços executados
na Rua Francisco Filho, depreende-se, pelo 4º Relatório de Acompanhamento de
Engenharia-RAE, emitido em 23.01.2019 pela CEF, que o serviço foi apontado como
executado na referida rua, constando inclusive fotos do pavimento. Como os
quantitativos daquela rua são equivalentes aos que foram descontados da Rua José
Joaquim da Silva na quarta medição e aquela ainda não havia sido medida até então,
considera-se sanada parcialmente a questão. Permanece a constatação em relação a
parte final deste achado, que diz respeito às quantidades excedentes pagas no BM 04,
relativas à Rua Santa Terezinha, para a qual não houve manifestação.
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Achado n° 3:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
O atraso da obra se dá necessariamente por parte da empresa
vencedora do certame que alega, na maioria das vezes, a falta de regularidade
no pagamento das medições realizadas.
A obra foi retomada está cumprindo o cronograma de execução e o
Contrato de Repasse está em pleno vigor, razão pela qual a impropriedade
não merece prosperar.

Análise da Equipe de Auditoria:
A Prefeitura não trouxe qualquer comprovação da retomada da obra, conforme alega
em sua manifestação. Por mais que tenha sido por força de expressão a Prefeitura ter
afirmado em sua manifestação que o “Contrato de Repasse está em pleno vigor”, o fato
é que quando da visita in loco não havia qualquer sinal de execução dos serviços objeto
do Contrato de Repasse e, por conseguinte, após 34 meses de atraso não seria
apropriado falar em plenitude da execução do contrato. Por fim, se a Prefeitura atribui
o atraso à empresa vencedora do certame, caberia à própria contratante aplicar as
penalidades contratuais cabíveis e/ou demais medidas que contribuam para a retomada
da adequada condução do contrato, o que também não restou comprovado na sua
manifestação. Assim, fica mantida a constatação.
Achado n° 4:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, a atual gestão já comunicou o fato ao setor competente para que se
abstenha de exigir nos editais de procedimentos licitatórios, cláusulas nas
quais o TCU já se manifestou como cláusulas restritivas.

Análise da Equipe de Auditoria:
A manifestação do gestor corrobora o nosso entendimento sobre o fato verificado.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório, decorrente do 6º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos
promovido pela CGU, trata dos resultados dos exames realizados na aplicação dos
recursos federais do Programa 2068: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de
Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE).
A auditoria teve o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos recursos públicos
federais repassados ao Município de Patu/RN pelo Ministério da Saúde, transferidos
pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) mediante o Termo de Compromisso
n.º 0468/2014, no valor de R$ 3.989.956,05, para a execução da ação de saneamento
básico no município, na modalidade SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, a fim de
responder às questões de auditoria relativas à potencial ocorrência de(a):
• frustração do caráter competitivo na Concorrência Pública nº 0001/2015 – tipo
Menor Preço - mediante a qual houve a contratação de empresa especializada
para realização da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município
de Patu/RN, em que se consagrou vencedora a empresa Pactual Construções
Ltda. – CNPJ 10.559.968/0001-06, com o valor total de R$ 3.469.903,43;
• compatibilidade entre os recursos transferidos e os Boletins de Medição;
• atraso na execução da obra e por quais motivos;
• superfaturamento por sobrepreço na execução dos serviços; e
• superfaturamento por qualidade ou quantidade nos serviços executados pela
empresa contratada.
Ressalta-se que o Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa ganhadora,
em 20.01.2016, estabeleceu o prazo de execução de 180 dias, tendo sido prorrogado
consecutivamente até 25.01.2019, por meio do quinto termo aditivo, resultando em
atraso de 921 dias até esta última prorrogação.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, entre outras, técnicas de inspeção física e
registros fotográficos, análise documental e realização de entrevistas.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção
de medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.

Parte 2 – Gestor Local
1. Pagamento por serviços à empresa contratada em percentual
superior à medição da Funasa na ordem de R$ 734.523,81.
Da análise do processo 25100.007.415/2014-11 referente ao Termo de Compromisso
(TC) 0468/2014 (Siafi n.º 679282), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) e a Prefeitura Municipal de Patu/RN, que tem como objeto a execução da obra
de esgotamento sanitário no município, foi identificado que a Funasa transferiu para a
conta do convênio três das quatro parcelas previstas, perfazendo o valor de R$
3.191.964,84 que corresponde a 80% do total de R$ 3.989.956,05 previstos inicialmente.
Para a execução da obra, a Prefeitura contratou a empresa Pactual Construções Ltda
(CNPJ 10.559.968/0001-06), ganhadora da Concorrência Pública nº 0001/2015 – tipo
Menor Preço, pelo valor de R$ 3.469.903,43.
Ao ser examinada a utilização desse montante de recursos transferidos para a execução
do convênio, constatou-se que houve divergências entre os pagamentos efetivados pela
Prefeitura à empresa Pactual Construções Ltda., mediante medições da própria
Prefeitura de Patu e/ou da empresa contratada e as medições efetivadas pela Funasa,
principalmente a partir da quarta medição, conforme quadro a seguir de movimentação
da conta do convênio de n.º 24888-6, agência 1365-x, do Banco do Brasil:
Quadro 1 – Histórico da Movimentação dos recursos do convênio X Medições
realizadas pela Prefeitura/Empresa e pela Funasa

Data

Objeto

Valor

Concedente

3.989.956,05

Proponente

9.278,28

%
%
Execução
Transferência
Financeira
Acumulado
Acumulado
FUNASA e
do
Prefeitura
Contrato

% Medição
da Obra
feita pela
Prefeitura
e/ou
empresa
contratada
Acumulado

% Medição
da Obra feita
pela Funasa
Acumulado
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Data

Objeto

Total
Previsto
Convênio****

Valor

no

Valor da Contratação da
empresa Pactual
Prefeitura
23/11/2016 Contrapartida
1ª Parcela
12/12/2016

OB1

Relatório de
Visita Técnica
07/03/2017 1
1ª
Medição da
Funasa

27/03/2017

07/04/2017

02/05/2017

12/05/2017

12/05/2017

3.999.234,33

%
%
Execução
Transferência
Financeira
Acumulado
Acumulado
FUNASA e
do
Prefeitura
Contrato

% Medição
da Obra
feita pela
Prefeitura
e/ou
empresa
contratada
Acumulado

% Medição
da Obra feita
pela Funasa
Acumulado

-

-

-

-

1.979,59

0%

-

-

-

797.991,21

20%

-

-

-

20%

-

-

15,340%

3.469.903,43

-

1º Débito na
C/C
PACTUAL

73.660,75

Valor Bruto
1º Pgto.

81.393,09

-

2º Débito na
C/C
PACTUAL

188.703,66

-

Valor Bruto
2º Pgto.

208.512,34

-

3º Débito na
C/C
PACTUAL

91.555,04

-

Valor Bruto
3º Pgto.

100.831,55

-

4º Débito na
C/C
PACTUAL

297.647,96

-

Valor Bruto
4º Pgto.

327.806,01

Prefeitura
Contrapartida

2.969,39

20%

20%

20%

20%

2,346%

8,355%

11,261%

20,708%

2,346%*

8,355%*

11,261%*

20,708%**
-

20%

-

-

-
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Data

Objeto

Relatório de
Visita Técnica
30/05/2017 2
–
2ª
Medição da
Funasa

08/06/2017

03/08/2017

03/08/2017

03/08/2017

18/08/2017

Valor

-

5º Débito na
C/C
PACTUAL

73.521,09

Valor Bruto
5º Pgto.

80.970,36

%
%
Execução
Transferência
Financeira
Acumulado
Acumulado
FUNASA e
do
Prefeitura
Contrato

% Medição
da Obra
feita pela
Prefeitura
e/ou
empresa
contratada
Acumulado

20%

% Medição
da Obra feita
pela Funasa
Acumulado

20,780%

20%

23,041%

23,041%**

-

1.196.986,81

50%

-

-

-

6º Débito na
C/C
PACTUAL

51.786,31

50%
24,685%

24,685%***

-

Valor Bruto
6º Pgto.

57.033,39

50%

7º Débito na
C/C
PACTUAL

123.758,88

50%
28,613%

28,613%***

-

Valor Bruto
7º Pgto.

136.298,33

50%

8º Débito na
C/C
PACTUAL

517.877,53

50%
44,836%

44,836%***

-

Valor Bruto
8º Pgto.

562.910,36

OB2

Relatório de
Visita Técnica
3 – 3ª
20/09/2017
Medição da
Funasa

-

50%

50%

48,390%

Prefeitura
Contrapartida

2.969,39

50%

-

-

-

9º Débito na
03/11/2017 C/C
PACTUAL

133.224,41

50%

49,009%

49,009%***

-

20/10/2017
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Data

Objeto

Valor Bruto
9º Pgto.
24/11/2017

06/12/2017

26/12/2017

OB3

Valor

%
%
Execução
Transferência
Financeira
Acumulado
Acumulado
FUNASA e
do
Prefeitura
Contrato

% Medição
da Obra
feita pela
Prefeitura
e/ou
empresa
contratada
Acumulado

% Medição
da Obra feita
pela Funasa
Acumulado

144.809,14
1.196.986,82

10º Débito na
C/C
PACTUAL

257.219,22

Valor Bruto
10º Pgto.

279.586,11

11º Débito na
C/C
PACTUAL

505.405,84

Valor Bruto
11º Pgto.

549.354,17

80%

-

-

-

80%

57,066%

57,066%***

-

80%

72,898%

72,898%***

-

Relatório de
Visita Técnica
14/03/2018 4
–
4ª
Medição da
Funasa

-

80%

51,730%

Relatório de
Visita Técnica
–
5ª
14/02/2019 5
Medição da
Funasa

-

80%

53,150%

* Constam as medições da Prefeitura e da empresa Pactual, porém com valores e percentuais idênticos.
** Consta somente a medição da empresa Pactual.
*** Consta somente a medição da Prefeitura.
Fonte: Documentação fornecida pela Prefeitura em atendimento à Solicitação de Auditoria 2,
relacionada à cópia digital dos processos de pagamento e processos disponibilizados pela Funasa: SEI
25255.010086/2013-41, 25100.007.415/2014-11 e 25255.000700/2018-71.

Analisando-se as transações registradas no quadro, verificou-se a emissão de cinco
Relatórios de Visitas Técnicas pela Funasa, nos quais foram materializadas as medições
do proponente, além do pagamento de onze faturas à empresa contratada.
Como já mencionado anteriormente, foram descentralizadas pela Funasa, até
14.02.2019, três Ordens Bancárias (OB), no montante de R$ 3.191.964,84, perfazendo
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um total de 80% dos recursos do convênio já disponíveis para a Prefeitura de Patu e
foram ainda integralizados R$ 7.918,37 referentes à contrapartida municipal.
Verificou-se ainda uma divergência considerável de execução física entre a primeira
medição da Funasa de 15,340%, proveniente de visita técnica efetivada em 07.03.2017,
e a medição da execução física de 2,346% realizada pela Prefeitura, quando do
pagamento efetivado à empresa Pactual, em 27.03.2017. Em relação às medições
seguintes, até a terceira medição da Funasa e o nono pagamento realizado à empresa
contratada, os percentuais se mostraram congruentes.
Entretanto, essa situação mudou a partir da quarta medição da Funasa, realizada em
14.03.2018, quando foi medida uma execução física de 51,730% que corresponde a R$
1.794.981,04 de execução financeira prevista no contrato, quando comparada à última
medição da Prefeitura, de 26.12.2017, em que foi medida uma execução física de
72,898% correspondendo a R$ 2.529.504,85 dessa execução financeira. Essa
discrepância nas medições proporcionou a diferença de 21,168% a maior por parte da
Prefeitura com relação à Funasa, redundando no valor de R$ 734.523,81 pago a maior
pela Prefeitura à empresa Pactual Construções Ltda.

2. Movimentação irregular da conta corrente específica do
convênio, no montante de R$ 1.110.000,00, e ausência de
aplicação financeira, gerando um prejuízo financeiro de R$
99.045,64.
Constatou-se a ocorrência de retiradas imotivadas de recursos efetivadas na conta
corrente específica do convênio de n.º 24888-6, da agência 1365-x, do Banco do Brasil,
no montante de R$ 1.110.000,00, ocorridas entre 1º.09.2017 e 20.12.2017, cujo
histórico remete à transferência para outras contas da própria Prefeitura, em desacordo
com o parágrafo primeiro, da cláusula primeira do Termo da Aprovação Formal do
Termo de Compromisso incluso às fls. 14 e 15 do Processo SEI n.º 25100.007.415/201411 (Funasa).
Os valores acima mencionados foram transferidos de volta à conta do convênio, na sua
integralidade somente após o início dos trabalhos da presente auditoria, conforme a
tabela a seguir em que constam as movimentações irregulares e a correção dos valores
desviados até 11.09.2019:
Tabela 1 – Movimentações irregulares na conta específica do convênio no período de
1º.09.2017 a 11.09.2019 e atualização dos valores desviados da conta corrente
DATA

DOC

MOVIMENTAÇÃO
IRREGULAR
DÉBITOS

470
01.09.2017 Transf.
on line

60.000,00

DEVOLUÇÕES

VALOR
ACUMULA
DO (R$)
60.000,00

ATUALIZAÇÃO SELIC
PERÍODO

TAXA

01.09.2017
0,0347
A
49%
04.09.2017

VALOR
CORRIGIDO
(R$)
60.020,85
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DATA

DOC

MOVIMENTAÇÃO
IRREGULAR
DÉBITOS

DEVOLUÇÕES

VALOR
ACUMULA
DO (R$)

470
04.09.2017 Transf.
on line

300.000,00

470
04.09.2017 Transf.
on line

100.000,00

460.020,85

470
05.09.2017 Transf.
on line

40.000,00

870
03.11.2017 Transf.
recebida

360.020,85

130.000,00

ATUALIZAÇÃO SELIC
PERÍODO

TAXA

VALOR
CORRIGIDO
(R$)

04.09.2017
0,0347
A
49%
05.09.2017

460.180,70

500.180,70

05.09.2017
1,2448
A
24%
03.11.2017

506.407,07

376.407,07

03.11.2017
0,3973
A
93%
24.11.2017

377.902,89

470
24.11.2017 Transf.
enviada

200.000,00

577.902,89

24.11.2017
0,1133
A
80%
30.11.2017

578.558,12

470
30.11.2017 Transf.
enviada

60.000,00

638.558,12

30.11.2017
0,0283
A
33%
01.12.2017

638.739,04

470
01.12.2017 Transf.
enviada

20.000,00

658.739,04

01.12.2017
0,1929
A
34%
12.12.2017

660.009,97

470
12.12.2017 Transf.
enviada

40.000,00

700.009,97

12.12.2017
0,0529
A
69%
14.12.2017

700.380,76

470
14.12.2017 Transf.
enviada

30.000,00

730.380,76

14.12.2017
0,1059
A
66%
20.12.2017

731.154,72

470
20.12.2017 Transf.
enviada

260.000,00

991.154,72

20.12.2017
0,0529
A
69%
22.12.2017

991.679,72

22.12.2017
0,0264
A
81%
26.12.2017

808.893,87

26.12.2017
10,515
808.293,87
A
764%
06.08.2019

893.292,15

870
22.12.2017 Transf.
recebida

60.000,00

931.679,72

870
22.12.2017 Transf.
recebida

23.000,00

908.679,72

870
22.12.2017 Transf.
recebida

100.000,00

808.679,72

870
26.12.2017 Transf.
recebida

600,00
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DATA

DOC

MOVIMENTAÇÃO
IRREGULAR
DÉBITOS

DEVOLUÇÕES

VALOR
ACUMULA
DO (R$)

870
06.08.2019 Transf.
recebida

300.000,00

593.292,15

870
16.08.2019 Transf.
recebida

40.000,00

555.040,91

870
16.08.2019 Transf.
recebida

176.400,00

378.640,91

870
16.08.2019 Transf.
recebida

260.000,00

118.640,91

870
16.08.2019 Transf.
recebida

20.000,00

98.640,91

TOTAIS

1.110.000,00

1.110.000,00

-

ATUALIZAÇÃO SELIC
PERÍODO

TAXA

06.08.2019
0,2947
A
55%
16.08.2019

VALOR
CORRIGIDO
(R$)
595.040,91

16.08.2019
0,4103
A
11% 99.045,64*
11.09.2019

-

-

-

Fonte: Extratos da conta corrente n.º 24888-6, da agência 1365-x, do Banco do Brasil entre 23 de
novembro de 2016 e 16 de agosto de 2019.
*Valor atualizado pela taxa Selic até 11.09.2019.

Saliente-se que na devolução dos recursos, retirados indevidamente pela Prefeitura da
conta específica do convênio, considerou-se o custo financeiro implicado, tendo-se
atualizado os valores enquanto estiveram ausentes da conta corrente, resultando uma
perda para o convênio de R$ 99.045,64.
Em linhas gerais, foram vertidos à conta do convênio recursos no montante de R$
3.193.944,43, relativos a recursos federais e municipais, dos quais foram utilizados na
execução do contrato, R$ 2.498.544,20.
Havendo, portanto, uma sobra de recursos, que redundou em um saldo disponível de
R$ 729.825,32, em 21.08.2019, o qual deveria minimamente estar acrescido de R$
99.045,64, caso os recursos tivessem sido aplicados ininterruptamente.

3. Falta de comprovação de recolhimento dos tributos ISS, IRPJ e
INSS, retidos na fonte, no montante de R$ 129.577,70, e
transferência dos recursos para outras contas da Prefeitura.
Verificou-se que deixou de constar nos processos de pagamento disponibilizados pela
Prefeitura de Patu a comprovação do efetivo recolhimento dos tributos ISS, IRPJ e INSS,
no montante de R$ 129.577,70, tendo a Prefeitura se limitado a efetivar transferências
para outras contas da própria Entidade, o que se constitui também em irregularidade
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consistente na movimentação de recursos de convênio em conta não específica,
conforme demonstrado a seguir:
Tabela 2 – Transferências de valores da conta corrente específica para outras contas
referentes ao recolhimento dos tributos ISS, IRPJ e INSS
DATA

DOC

TRIBUTO

27/03/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

2.034,83

27/03/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

1.220,89

10/04/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

5.212,81

10/04/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

3.127,69

02/05/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

2.520,79

02/05/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

1.209,98

12/05/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

8.195,15

12/05/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

3.933,67

08/06/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

2.024,26

08/06/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

971,64

03/08/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

1.425,84

03/08/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

3.407,46

03/08/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

1.635,58

03/08/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.379

IRPJ

684,4

18/08/2017 99026 470 Transferência on line

661.365.000.007.025

ISS

14.072,76

06/12/2017 99026 470 Transferência enviada 661.365.000.007.025

ISS

3.620,23

06/12/2017 99026 470 Transferência enviada 661.365.000.007.025

ISS

6.989,65

06/08/2019

1365

470 Transferência enviada 551.365.000.007.025

ISS

13.733,85

06/08/2019

1365

470 Transferência enviada 551.365.000.007.379

INSS

30.214,48

06/08/2019

1365

470 Transferência enviada 551.365.000.007.379

INSS

15.377,24

06/08/2019

1365

470 Transferência enviada 551.365.000.007.379

INSS

7.964,50

TOTAL

LOTE

HISTÓRICO CC

VALOR

129.577,70

Fonte: Extratos da conta corrente n.º 24888-6, da agência 1365-x, do Banco do Brasil, entre 23 de
novembro de 2016 e 16 de agosto de 2019.
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Note-se que os débitos ocorridos em 06.08.2019 foram procedidos de forma
extemporânea, conforme exposto a seguir, e após o início da realização da presente
auditoria:
Referente ao Boletim de Medição n.º 9 – R$ 144.809,14 – pagamento em 03.11.2017,
no valor de R$ 133.224,41:
a) No recibo da empresa Pactual Construções, sem data, constou o valor de R$ 7.964,50
referente à retenção do INSS, entretanto, não ocorreu o débito no momento oportuno,
na conta corrente específica do convênio, relacionado ao recolhimento do tributo aos
cofres públicos, mesmo tendo havido a retenção, tampouco consta do processo de
pagamento a guia correspondente a tal tributo. Foi identificado um débito neste valor
na conta específica apenas em 06.08.2019, com comando de crédito para outra conta
da prefeitura, depois de decorridos 641 dias do pagamento à empresa, e após iniciados
os trabalhos de auditoria que deram origem ao presente relatório.
Referente ao Boletim de Medição n.º 10 – R$ 279.586,11 – pagamento em 06.12.2017,
no valor de R$ 257.219,22:
b) No recibo da empresa Pactual Construções, de 06.12.2017, constou o valor de R$
15.377,24 referente à retenção do INSS, entretanto, não ocorreu o débito no momento
oportuno, na conta corrente específica do convênio, relacionado ao recolhimento do
tributo aos cofres públicos, mesmo tendo havido a retenção, tampouco consta do
processo de pagamento a guia correspondente a tal tributo. Foi identificado um débito
neste valor na conta específica apenas em 06.08.2019, com comando de crédito para
outra conta da prefeitura, depois de decorridos 608 dias do pagamento à empresa, e
após iniciados os trabalhos de auditoria que deram origem ao presente relatório.
Referente ao Boletim de Medição n.º 11 – R$ 505.405,84 – pagamento em 26.12.2017,
no valor de R$ 549.354,17: no recibo da empresa Pactual Construções, de 26.12.,
constou:
c) Quanto ao ISS, constou no recibo da empresa contratada o valor de R$ 13.733,85, e
um boleto sem autenticação mecânica com vencimento em 29.12.2017. Entretanto, o
referido valor foi transferido para outra conta da prefeitura somente em 06.08.2019,
depois de decorridos 588 dias do pagamento à empresa, e após iniciados os trabalhos
de auditoria que deram origem ao presente relatório.
No mesmo recibo também constou o valor de R$ 30.214,48, referente à retenção do
INSS, entretanto, não ocorreu o débito no momento oportuno, na conta corrente
específica do convênio, relacionado ao recolhimento do tributo aos cofres públicos,
mesmo tendo havido a retenção. Saliente-se que há também do processo de
pagamento uma Guia da Previdência Social com valor de R$ 274.677,09 e vencimento
em 19.01.2018, cujo valor incorretamente preenchido corresponde, de fato, à base de
cálculo do referido tributo, a qual não foi quitada. Foi identificado por fim um débito no
valor de R$ 30.214,48 na conta específica, com comando de crédito para outra conta da
prefeitura, apenas em 06.08.2019, depois de decorridos 588 dias do pagamento à
empresa, e após iniciados os trabalhos de auditoria que deram origem ao presente
relatório.
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4. Ausência de recolhimento de contribuição previdenciária, no
valor de R$ 30.960,07.
Constatou-se que não foi efetivado o recolhimento da contribuição previdenciária, no
valor de R$ 30.960,07, relacionado ao Boletim de Medição n.º 8, no montante de R$
562.910,36, que resultou no pagamento, em 18.08.2017, à empresa contratada a
quantia de R$ 517.877,53.
Frise-se que no recibo, sem data, acostado ao processo de pagamento, constou o valor
de R$ 30.960,07 referente à retenção do INSS, entretanto, não ocorreu o débito na conta
corrente específica do convênio, relacionado ao recolhimento do tributo aos cofres
públicos, mesmo tendo havido a retenção. Tampouco consta do processo de
pagamento a guia correspondente a tal tributo.

5. Irregularidades na publicação do aviso de abertura do certame
e dos demais atos correlacionados à Concorrência Pública nº
0001/2015, instaurada pelo Município de Patu.
Quanto à divulgação dos atos relacionados à Concorrência Pública nº 0001/2015,
decorrente do Termo de Compromisso n.º 0468/2014, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Patu e a Funasa, a publicidade do certame se restringiu às publicações a
seguir dispostas:
Quadro 2 – Concorrência Pública nº 0001/2015 - Publicações segundo o art. 21 da Lei
nº 8.666/1993
Documento

Inciso I – Diário
Oficial da União

Inciso II – Diário
Oficial do Estado

Inciso III - jornal diário de
grande circulação no Estado

Aviso de Edital (fl. 132, 134 e 453)
- fixada a abertura dos envelopes
para 17.04.2015, às 09:00.

Não localizada
publicação no
Processo.

Não localizada
publicação no
Processo.

17.03.2015 - Femurn *

Aviso de Resultado de Habilitação
(fl. 3710) – a abertura ocorreu de
fato em 15.05.2015.

Não localizada
publicação no
Processo.

Não localizada
publicação no
Processo.

22.05.2015 - Femurn

Aviso de Abertura dos envelopes
das propostas de preços e
acatamento do recurso da
empresa NSEG 19.11.2015 (fl.
3731 e 3732) – fixada a abertura
dos envelopes para 25.11.2015.

20.11.2015

Não localizada
publicação no
Processo.

20.11.2015 - Femurn

Adjudicação
do
objeto
e
homologação do processo em
31.12.2015 (fl. 5340)

Não localizada
publicação no
Processo.

Não localizada
publicação no
Processo.

05.01.2016 - Femurn

* Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – Federação dos Municípios do Rio Grande
do Norte (Femurn).
Fonte: Processo Administrativo nº 0037/2015 – Concorrência Pública n º 0001/2015.

Constataram-se, portanto, as seguintes irregularidades:
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a) Publicação de data incorreta do Aviso de abertura de licitação da Concorrência Pública
nº 0001/2015: ocorrência de divergência entre a data determinada no Aviso de Licitação
e na Ata da Comissão Permanente de Licitação, sessão de habilitação, 15.05.2015, às
09:00, constante às fls. 132, 453 e 3701 do Processo Administrativo nº 0037/2015,
relacionado à Concorrência Pública nº 0001/2015, e a data de 17.04.2015 constante no
Edital de Licitação (fl.95) e no Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial dos
Municípios do Rio Grande do Norte (fl. 134);
b) Ausência de publicação no Diário Oficial da União (DOU), do Aviso de abertura de
licitação da Concorrência Pública nº 0001/2015, do Aviso de Resultado de Habilitação e
da Adjudicação do objeto e homologação do processo, em descumprimento ao art. 21,
inciso I, da Lei nº 8.666/1993;
c) Ausência de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte (DOERN),
do Aviso de abertura de licitação da Concorrência Pública nº 0001/2015, Aviso de
Abertura dos envelopes das propostas de preços e do Aviso de Resultado de Habilitação
e da Adjudicação do objeto e homologação do processo, em descumprimento ao art.
21, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
Observe-se que, tendo em vista a existência de recursos federais na licitação em
questão, torna-se obrigatória a publicação dos atos a ela atinentes em consonância com
o art. 21, incisos I, II e III da Lei nº 8.666/1993.
Conclui-se, dadas as ausências das publicações apontadas, que a publicidade necessária
ao certame licitatório foi prejudicada, tendo ocorrido afronta aos princípios da
legalidade e da publicidade, conforme os artigos 21, da Lei n.º 8.666/1993 e 37 da
CF/1988.

6. Irregularidades na publicação dos extratos do contrato e
aditivos contratuais firmados com a empresa vencedora da
Concorrência Pública nº 0001/2015, do Município de Patu.
Quanto à publicação do Termo do Contrato de Prestação de Serviços nº 17/2016 e dos
seus cinco aditivos firmados entre a Prefeitura Municipal de Patu e a empresa Pactual
Construções Ltda., CNPJ 10.559.968/0001-06, vencedora da Concorrência Pública nº
0001/2015, a publicidade do certame se restringiu às publicações a seguir dispostas:
Quadro 3 – Publicações dos Instrumentos Contratuais – Publicações segundo o art.
61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/1993
Termos Contratuais

DOU

Imprensa Oficial do
Município

Contrato de Prestação de Serviços
firmado com a empresa ganhadora
em 20.01.2016 (fl. 5341 a 5353)

Não localizada publicação no
Processo.

Não localizada publicação no
Processo.

Primeiro termo aditivo – em
20.07.2016
(fl. 5356)

Não localizada publicação no
Processo.

05.01.2017* - Femurn**
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Imprensa Oficial do
Município

Termos Contratuais

DOU

Segundo termo aditivo – em
30.12.2016 (fl. 5361)

Não localizada publicação no
Processo.

05.01.2017 - Femurn

Terceiro termo aditivo – em
30.06.2017
(fl. 5364)

Não localizada publicação no
Processo.

24.10.2017* - Femurn

Quarto termo aditivo – em
29.12.2017
(fl. 5368)

Não localizada publicação no
Processo.

29.08.2018* - Femurn

Quinto termo aditivo – em
28.12.2018
(fl. 5372)

Não localizada publicação no
Processo.

25.01.2019* - Femurn

*Publicação extemporânea.
** Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte.
Fonte: Processo Administrativo nº 0037/2015 – Concorrência Pública nº 0001/2015.

Constataram-se, portanto, em desacordo com o art. 6°, inciso XIII e o art. 61, parágrafo
único, da Lei n° 8.666/1993, tendo em vista a origem federal dos recursos aplicados, as
seguintes irregularidades:
a) Ausência de publicação no Diário Oficial da União e na imprensa oficial do Município
de Patu do Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa ganhadora;
b) Ausência de publicação no Diário Oficial da União dos extratos dos termos aditivos ao
contrato;
c) Publicações extemporâneas dos extratos referentes ao primeiro, terceiro, quarto e
quinto termos aditivos ao contrato.
Frise-se que a publicação dos extratos dos contratos na imprensa oficial é condição
indispensável para eficácia legal dos atos contratuais, que somente produzirão seus
efeitos após a sua efetivação, visto que a publicação prévia tem o objetivo de dar
conhecimento à sociedade. As avenças contratuais somente estarão em vigor quando
ocorrer a publicação, sendo, inclusive, os prazos contratuais contados a partir da data
dessa publicação e não da data da assinatura.
Ademais, conforme ACÓRDÃO Nº 400/2010 – Tribunal de Contas da União (TCU) –
Plenário:
(...) a ausência de publicação do extrato do contrato abre brecha para a
ocorrência de risco materiais e ideológicos ou outros eventos ilícitos que
podem culminar em danos de difícil reparação ao erário. A publicidade do
contrato visa a dificultar que falsidades e outras ilicitudes fiquem ocultas.
Entretanto, entende-se que o não cumprimento de tal obrigação não vicia o
contrato, nem desfaz o vínculo, mas acarreta a responsabilidade de quem lhe
deu causa (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos Marçal Justen Filho - p. 528 - 11ª ed.).

Conclui-se que não ficou demonstrada a publicação do contrato em nenhum veículo de
comunicação, tendo seus aditivos sido publicados somente no Diário Oficial dos
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Municípios do Rio Grande do Norte, e, em sua maioria, quatro dentre os cinco firmados,
de forma extemporânea, em afronta aos princípios da legalidade e da publicidade,
conforme os artigos 6°, XIII e 61, da Lei n.º 8.666/1993 e 37 da CF/1988.

7. Adoção de cláusulas restritivas de qualificação técnica e
econômico-financeira no Edital da Concorrência Pública nº
0001/2015.
Constatou-se frustração ao caráter competitivo da Concorrência Pública nº 0001/2015,
tendo em vista a inclusão de cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame
consistentes na exigência de visita técnica prévia, de comprovação de capital social
integralizado e de índices contábeis sem justificativa.
O Edital da licitação estabeleceu as seguintes condições restritivas de participação nas
Cláusulas 2.3.4 (Qualificação Técnica) e 2.3.6 (Qualificação Econômico-financeira):
- Qualificação Técnica:
Consta do Edital como documento de habilitação obrigatória, no subitem 2.3.4 –
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, alíneas f e h (em duplicidade) exigência de visita técnica, nos
seguintes termos:
Termo de vistoria técnica visado pelo responsável da Prefeitura, conforme
modelo do ANEXO II do Edital, comprovando que o responsável técnico da
licitante vistoriou o local onde serão realizados os serviços, bem como
recebeu todos os documentos necessários (Edital e seus anexos), e de que
conhece os locais da instalação e as dificuldades que as mesmas possam
oferecer;

Frise-se que a exigência está em desacordo com o art. 30, inc. III, da Lei n.º 8.666/93,
que torna a visita opcional, bastando que a licitante declare que conhece o local das
obras.
- Qualificação Econômico-financeira:
a) comprovação de capital social integralizado.
O subitem 2.3.6.1 do edital contém a seguinte exigência, para habilitação da licitante:
“comprovante de capital social integralizado mínimo conforme estabelecido no item 2
das Condições Específicas deste Edital, na data de apresentação dos documentos de
habilitação e propostas.”
A exigência não está prevista no art. 27 da Lei 8.666/1993, que elenca a documentação
exigível para a habilitação em licitações. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é clara
no sentido de não acatar a imposição de comprovação de capital integralizado
(Acórdãos 5372/2012-TCU-2ª Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz; 5375/2009-TCU-1ª
Câmara, Rel. Min. Augusto Sherman; e Acórdão 170/2007-TCU-Plenário, Rel. Min.
Valmir Campelo).
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b) Exigência de índices contábeis no Edital sem justificativa no processo e em
percentuais desproporcionais e não usuais.
Não foram evidenciadas no processo justificativas para os índices contábeis previstos no
edital, conforme listado a seguir, nos termos do art. 31, § 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Súmula nº 289 do TCU, que ratifica o seguinte:
A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de
liquidez, deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros
atualizados de mercado e atender às características do objeto licitado, sendo
vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.

Índices inclusos no Edital:
ET = Exigível Total / Ativo Total, menor ou igual a ..................................... 0,50
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante, maior ou igual a ....................... 2,00
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível
a Longo Prazo, maior ou igual a ................................................................. 2,00
LP = Ativo Circulante – Passivo Circulante / Patrimônio Líquido, maior ou igual
a ................................................................................................................ 0,50

Saliente-se que, de acordo com o Acórdão nº 354/2016 – TCU – Plenário:
(...) as decisões do Tribunal resultam invariavelmente em determinação para
que seja devidamente justificada no processo administrativo da licitação a
adoção de índices contábeis para a avaliação da qualificação econômicofinanceira das licitantes, assim como a fixação no edital de valores limites para
esses índices(...).

Ademais, a Instrução Normativa Nº 3, de 26.04.2018, que estabelece regras de
funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), no
âmbito do Poder Executivo Federal, em seu CAPÍTULO III - DA CONTRATAÇÃO, assim
discorre, no âmbito das regras gerais do instrumento convocatório, sobre os índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), no art. 24:
O instrumento convocatório deverá prever, também, que as empresas que
apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos índices
referidos no art. 22 desta Instrução Normativa, quando da habilitação,
deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério
da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo,
na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº 8.666, de 1993, como exigência
para sua habilitação, podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na
forma do § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para fins de contratação.
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Destaque-se que a explícita admissão dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1 como aceitáveis já constava da Instrução
Normativa nº 02, de 11.10.2010, dispositivo revogado pela norma vigente.

8. Falhas no processo licitatório: paralisação injustificada de 175
dias no andamento do processo, falta de comprovação de
manifesta desistência ou renúncia de prazos de interposição de
recursos por parte dos concorrentes e ausência de julgamento
dos recursos apresentados.
Constatou-se uma paralisação injustificada de 175 dias no andamento do processo
licitatório, neles distando a abertura dos envelopes de habilitação e a abertura das
propostas de preços, que não foi caracterizada a manifesta desistência ou renúncia de
prazos de interposição de recursos por parte dos concorrentes, conforme relatado pela
municipalidade, ou o julgamento dos apresentados no transcorrer do certame.
Conforme Ata da Comissão Permanente de Licitação (fl. 3701), sessão de habilitação da
Concorrência Pública n.º 001/2015 – 15/05/2015 e análise de documentação para
habilitação das empresas participantes (fl. 3706), quinze empresas participaram do
certame, das quais as oito a seguir foram habilitadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

A & C Construções e Serviços Eireli – 04.693.484/0001-52;
Coenco Construções Empreendimento e Comércio Ltda. – 00.431.864/0001-68;
CONSERV – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – 05.219.643/0001-44;
Ibiúna Empreendimento e Construções Ltda. – 06.176.355/0001-12;
Pactual Construções Ltda. – EPP – 10.559.968/0001-06;
R & R Construções Ltda. – ME – 05.052.764/0001-44;
Soconstroi Construções Ltda. – EPP – 03.446.956/0001-00; e
Vita Comércio e Serviços Ltda. – EPP – 07.605.255/0001-27.

E as sete seguintes foram desabilitadas:
•
•
•
•
•
•
•

C L construções & Serviços Ltda. – EPP – 10.634.109/0001-34;
Cathamax Construções Ltda. – 02.617.304/0001-28;
NSEG Construções e Incorporações Eireli – ME – 16.715.147/0001-06;
Planenge Projetos e Construções Ltda. – 10.702.157/0001-12;
Ruhtra Construções e Locações Ltda. – ME – 10.480.822/0001-70;
Maria de Lourdes da Silva Tavares – ME – 01.086.12/0001-43; e
S & L Empreendimentos Ltda. – 17.624.502/0001-96.

Foi apresentado, então, recurso pela empresa NSEG Construções e Incorporações Eireli
– ME – 16.715.147/0001-06 (fl. 3711 a 3730) em 29.05.2015, a qual foi desabilitada por
apresentar Balanço referente ao exercício de 2013. A empresa, a seu favor, alegou,
conforme art. 5º da IN RFB n.º 1.420/2013, que “as empresas enquadradas no regime
de lucro real e lucro presumido terão até o final de junho do ano subsequente para
apresentação do balanço”.
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Entretanto, não há no processo a apreciação do referido recurso e sim uma paralisação
injustificada do andamento do processo licitatório com um intervalo de 175 dias entre
o pedido de recurso da empresa NSEG e a Publicação de Aviso de Abertura dos
envelopes da Concorrência Pública n.º 01/2015, em 20.11.2015, informando que a
abertura das propostas ficou marcada para o dia 25.11.2015, tendo sido incluída no
texto da mesma publicação o Aviso de acatamento do recurso da empresa NSEG, sem
que qualquer outro documento tenha sido inserido no processo durante todo esse
período.
Irresignadas com o acatamento do recurso da empresa NSEG na forma como ocorreu,
duas outras empresas apresentaram os recursos a seguir, cujo julgamento também não
foi apreciado no âmbito do processo sob análise:
•

Carta/Recurso da empresa da Soconstroi Construções Ltda. – EPP –
03.446.956/0001-00 (fl. 3748 a 3750), mediante a qual a empresa solicita que
seja cancelada a licitação em virtude de “irregularidade e por infringência” ao
artigo 109, inciso I, alíneas “a” e “b” e parágrafo 3º da Lei n.º 8.666/93:
(...) pois não foi aberto prazo para as contra razões assegurados Pela Lei em
Regência, tendo o ato sido publicado no dia 27 de novembro de 2015, pois o
prazo só iniciou dia 23 de novembro de 2015, para apresentarem suas contra
razões ao recursos interposto pela NSEG Construções e Incorporações EireliME, o que foi atropelado pela Comissão ao determinar a abertura das
propostas de preços na data de 26 de novembro de 2015.

•

Requerimento da empresa CONSERV – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. –
05.219.643/0001-44 (fl. 3751), mediante o qual a empresa solicita que seja
cancelada a licitação em virtude de infringência ao artigo 109 da Lei n.º 8.666/93.

Observou-se que foram mencionados tais recursos na Ata da Comissão Permanente de
Licitação (fl. 5325 a 5329), sessão de abertura de propostas de preços da Concorrência
Pública n.º 001/2015, de 25.11.2015, na qual foi acrescido o seguinte texto:
Ato seguinte à comissão de licitação decidiu pela suspensão do presente
certame, para que no prazo legal seja respondido os requerimentos. Ato
seguido, não havendo nenhuma empresa que quisesse manifestar-se,
comunicou a todos que o resultado dos requerimento e da licitação, será
publicado no Diário Oficial do Município de Patu no site: www.femurn.org.br,
e o da união. Ato seguinte à senhor presidente encerrou o presente certame,
e determinou que fosse encerrada a presente ata que segue assinada pela
Comissão e pelos licitantes presentes. (sic)

Outrossim, em Informação de 25.11.2015 do resultado do certame (fl. 5330), constou
que todos foram habilitados, tendo sido acrescentado que “e considerando que os
representantes das licitantes renunciaram aos prazos de recursos, à Comissão declarou
vencedora” a empresa Pactual Construções Ltda. – EPP – 10.559.968/0001-06, com o
valor de R$ 3.469.903,43.
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E em Relatório de 25.11.2015 com descrição dos procedimentos do certame (fl. 5331),
relatou-se que foi “Assinado o termo de desistência de recurso conforme previsto no
Art. 43, inciso III da lei 8.666 e suas alterações posteriores, procedeu-se abertura dos
envelopes de proposta.”
Entretanto, conclui-se, em que pese os relatos de renúncia de prazos de recursos e de
assinaturas dos termos de desistência, não constam nos autos termos formalizados de
tais atos supostamente praticados tacitamente pelas empresas participantes do
certame.

9. BDI da proposta contratada calculado incorretamente,
majorando o valor da obra em R$ 36.552,28.
Da análise do índice BDI utilizado na proposta da empresa Pactual Construções Ltda, no
âmbito da Concorrência Pública nº 0001/2015, constatou-se uma incorreção no seu
cálculo, conforme demonstrado a seguir.
No processo licitatório consta o detalhamento da composição do BDI utilizado pela
empresa Pactual Construções Ltda, conforme folha 5235 do processo nº 37/2015, que
totalizou 26,40%, sobre os serviços e o percentual reduzido de 14% sobre os materiais
e equipamentos.
Ocorre que o percentual do ISS que consta da composição do BDI fornecida pela
empresa, qual seja, 3%, está diferente do que foi declarado pela Prefeitura, conforme
declaração constante à folha 154 (Vol. Téc. I do Processo nº 2640.1024878-57/2015 da
CEF, referente ao contrato da pavimentação de ruas no município. O município declara
que a alíquota do ISS no município é de “5% e incide em uma base de cálculo de 40% do
orçamento para esse tipo de obra”, o que resulta em uma alíquota efetiva de 2%, que é
o percentual que deveria ter constado da composição do BDI.
Assim, ao realizar o cálculo pela fórmula expressa no Acórdão 2.622/2013-Plenário, do
TCU, que é o que baliza toda a questão da formação de preços de obras públicas desde
2013, obteve-se um resultado diferente do consignado nas propostas e,
consequentemente contratado pela Prefeitura.
A seguir, detalha-se a fórmula do Acórdão 2.622/2013-Plenário e apresenta-se a
composição da empresa:
Figura 1 – Fórmula do Acórdão 2.622/2013-Plenário
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Figura 2 – Detalhamento da composição do BDI utilizado pela empresa Pactual
Construções Ltda
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Registre-se que não foram identificados outros componentes indevidos na formação do
BDI e os percentuais dos demais componentes encontram-se dentro das faixas
preconizadas no Acórdão 2.622/2013-Plenário, do TCU.
Então, ao se aplicar na fórmula acima, os percentuais apresentados na proposta da
empresa com a devida correção da alíquota do ISS, chegamos a um BDI corrigido real de
25,03% para serviços e 13,04% para materiais e equipamentos, que são menores do que
os apresentados pela empresa. Essas diferenças nas taxas de BDI devem ser corrigidas
no preço final de cada serviço ou material/equipamento. Ou seja, dos preços finais deve
ser excluído o percentual incorreto e, sobre o custo resultante, aplicado o percentual
calculado corretamente, tal como se demonstra a seguir, primeiro para materiais e
equipamentos e após para o restante dos serviços:
Tabela 3 – Subtotal dos itens referentes a materiais e equipamentos
Cód

Subtotal por
etapa

Descrição

002-08 REDE COLETORA BACIA 3 (1' ETAPA) - MATERIAIS

142.931,93

003-13 ESTAÇÃO ELEVATORIA EE3 - POÇO 3 - MATERIAIS

34.715,74

003-14 ESTAÇÃO ELEVATORIA EE3 - POÇO 3 - EQUIPAMENTOS

47.892,81

005-08 EMISSARIO EM - 03 - MATERIAIS

201.139,62

006-10 EMISSARIO FINAL EF -03 - MATERIAIS

2.701,53

007-10 ETE COMPACTA - MATERIAIS

7.687,35
TOTAL (A) =

437.068,98

Fonte: Proposta da empresa Pactual.

Novo valor do custo, com exclusão do BDI aplicado na proposta (14%) = R$ 383.393,84
Novo valor para materiais e equipamentos com aplicação do BDI calculado
corretamente (13,04%) = R$ 433.388,40 (B)
Diferença a corrigir para materiais e equipamentos (A –B) = R$ 3.680,58
Para os serviços restantes que continham, haviam sido apresentados com o BDI de
26,40%, temos:
Valor total da proposta contratada = R$ 3.469.903,43 (P)
Valor referente a materiais e equipamentos = R$ 437.068,98 (A)
Valor resultante dos serviços (P-A) = R$ 3.032.834,45 (S)
Novo valor do custo, com exclusão do BDI aplicado na proposta (26,40%) = R$
2.399.394,34
Novo valor com aplicação do BDI calculado corretamente de (25,03%) = R$
2.999.962,75 (N)
Diferença a corrigir para serviços (S – N) = R$ 32.871,70
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Soma do total a corrigir: R$ 3.680,58 + R$ 32.871,70 = R$ 36.552,28
Portanto, esse último valor de R$ 36.552,28 representa o que deve ser diminuído do
total do orçamento considerando o cálculo correto das respectivas taxas de BDI.
Por fim, ressalte-se que essas novas taxas de BDI são as que devem ser aplicadas para
os serviços/materiais decorrentes das readequações já pleiteadas, bem como de
eventuais novas alterações que possam ser realizadas no contrato.

10. Pagamentos por quantidades excedentes à empresa
contratada, gerando R$ 222.933,06 de superfaturamento por
quantidade.
Ainda no âmbito do contrato nº 17/2016, firmado com a empresa Pactual Construções
Ltda, verificou-se que no Boletim de Medição nº 11 (BM11) há a indicação de que houve
duas readequações de serviços na planilha do contrato. O período de execução dos
serviços indicado no próprio boletim é de 10.10 a 20.12.2017.
Ocorre que, no processo nº 25255.003828/2018-96 da Funasa, que analisaria a
solicitação da Prefeitura, o ofício que solicita a referida readequação data de
27.08.2018, quase um ano após a emissão do BM11, o que já demonstra uma flagrante
intempestividade na formalização da execução contratual. O fato revela que o ente
recebedor dos recursos procede alterações no objeto contratado sem informar, nem
mesmo submeter à aprovação, no momento oportuno ao ente transferidor, que
também seria responsável pela fiscalização da execução.
Ademais, se apenas para efeito de exercício mental, considerássemos que a solicitação
houvesse sido feita no momento oportuno, ainda assim foram detectados pagamentos
por serviços em quantidades superiores as que foram indicadas como decorrentes da 2ª
readequação.
A tabela a seguir relaciona as quantidades excedentes às indicadas como segunda
readequação e os respectivos valores resultantes pagos:
Tabela 4 - Pagamentos excedentes às quantidades contratadas

Unid

Quant
Readeq
2 (R$)
(A)

Quant
Medida Excedente
Valor
(R$)
(quant) (B
Unit (C)
(BM11)
– A)
(B)

Valor pago
a mais (R$)
(B – A) * (C)

item

Discriminação

*

Rede coletora Bacia 3 (1ª etapa)

1.2

Sinalização de vias públicas utilizando
equipam de trechos anteriores

m

3507,85 4270,48

762,63

1,39

1.060,06

1.4

Locação de rede de água ou de esgoto, incl
topógrafo

m

3972,48 4270,48

298,00

0,60

178,80

2.1

Retirada de paviment em paralelepíp
rejunt com cim e areia, c reaproveitamento

m2

1.399,76 1.484,76

85,00

3,79

322,15
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Quant
Readeq
2 (R$)
(A)

Quant
Medida Excedente
Valor
(R$)
(quant) (B
Unit (C)
(BM11)
– A)
(B)

Valor pago
a mais (R$)
(B – A) * (C)

item

Discriminação

Unid

3.2

Escav manual de valas em solo 2a categ,
até 1,5m de profund, com uso de picareta
ou chibanca

m3

216,26

224,78

8,52

23,85

203,20

3.5

Escav manual de valas em solo 2a categ,
até 1,51 a 3,0m de profund, com uso de
picareta ou chibanca

m3

335,70

347,92

12,22

33,88

414,01

3.10

Escavação em rocha c perfuração manual e
explosivo

m3

2.812,90 3.121,85

308,95

150,06

46.361,04

3.11

Esvavação mec valas em qq tipo de solo,
exceto rocha prof de 0 < h < 4,0m

m3

4.382,43 4.567,63

185,20

6,23

1.153,80

3.12

Aterro apiloado manual em camadas 20cm
c/ mat de empréstimo

m3

2.812,90 3.121,85

308,95

55,99

17.298,11

3.13

Reaterro de valas/cavas compactação em
maço em camadas de 30cm

m3

1.269,18 1.340,88

71,70

16,78

1.203,13

3.14

Reaterro manual de valas com material
disponível e apiloamento mec em camadas
de 20cm com uso de água

m3

4.693,60 4.721,34

27,74

6,02

166,99

3.15

Carga e descarga mecanizadas de entulho
em caminhão basculante 6m3

m3

3.369,25 3.708,89

339,64

0,91

309,07

3.16

Transporte local com caminhão basculante
6m3, rodovia c revest primário
m3xkm 3.369,25 3.708,89

339,64

1,28

434,74

3.17

Colchão de areia p assentam de tubos com
10cm esp

m2

4.230,61 4.469,61

239,00

10,61

2.535,79

5.1

Assentam tubos pvc com junta elástica, dn
150mm (ou rpvc ou pfrv) - para esgoto

m

3.011,86 3.309,86

298,00

2,76

822,48

5.4

Poço de visita para coletores até 1,50m de
profundidade com chaminé em anéis ou
aduelas de concreto armado d=1,0m

un

31,00

32,00

1,00 1.707,36

1.707,36

5.5

Poço de visita para coletores até 3,0m de
profundidade com chaminé em anéis ou
aduelas de concreto armado d=1,0m

un

45,00

56,00

11,00 2.171,05

23.881,55

6.1

Teste d estanqueidade em redes de esgoto

m

3.972,48 4.270,48

298,00

2,31

688,38

6.2

Cadastro de rede, incl topógrafo e
desenhista

m

3.972,48 4.270,48

298,00

1,06

315,88

7.1

Reassentamento de paralelep sobre
colchão de pó de pedra, esp 10cm, rejunt c
argamassa 1:3 (cim e areia), consid
aproveitam paralelep

m2

1.399,76 1.484,76

85,00

30,56

2.597,60

*

Estação Elevatória EEE 03 (1ª etapa)
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Quant
Readeq
2 (R$)
(A)

Quant
Medida Excedente
Valor
(R$)
(quant) (B
Unit (C)
(BM11)
– A)
(B)

Valor pago
a mais (R$)
(B – A) * (C)

item

Discriminação

Unid

1.1

Locação convencional de obra, através de
gabarito de tábuas corridas, pontaletadas
a cada 1,50m sem aproveitamento

m

33,18

204,90

171,72

7,05

1.210,63

2.2

Escav mec em campo aberto em solo
exceto rocha de 2,0 a 4,0m prof

m3

132,89

167,29

34,40

5,13

176,47

4.1

Concreto armado aparente para pilar, viga
e laje, fck=25mpa, incl lançamento

m3

28,96

30,93

1,97 1.450,99

2.858,45

5.1

Alvenaria em tijolo cerâmico furado,
10x20x20, 1/2 vez, assentado em
argamassa, traço 1:4 (cim e areia), e=1cm

m2

0,00

101,34

101,34

34,11

3.456,71

7.1

Chapisco traço 1:3 (cim e areia media),
espessura 0,5cm e preparo manual da
argamassa

m2

0,00

212,21

212,21

4,01

850,96

7.2

Emboço traço 1:4 (cim e areia media),
espessura 2,0cm e preparo manual da
argamassa

m2

0,00

212,21

212,21

19,76

4.193,27

8.2

Calçada em cimentado liso, incl escav,
alvenaria, contrapiso e piso

m2

12,30

17,77

5,47

79,66

435,74

*

Abrigo Gerador EEE-03

2.2

Reaterro de valas/cavas compactação em
maço em camadas de 30cm

m3

3,99

7,98

3,99

16,78

66,95

3.1

Embasamento com pedra argamassada
utilizando argamassa cim e areia 1:4

m3

5,86

14,04

8,18

258,00

2.110,44

6.3

Cabo de cobre isolamento termoplástico
0,6/1Kv, 10mm2, anti-chama, fornec e
instalação

m

66,24

157,00

90,76

8,41

763,29

6.11

Eletroduto de PVC rígido roscável
dn=25mm (1"), roscável incl conexões,
fornec e instalação

m

8,27

55,00

46,73

10,52

491,60

11.8

Colchão de areia p paviment em
paralelepípedo ou blocos de concreto
intertravados

m3

0,00

10,58

10,58

61,32

648,77

11.9

Pavimento em paralelepípedo sobre
colchão de areia c argamassa cim e areia,
traço 1:3 (pedras peq, 30 a 35 pedras/m2)

m2

57,35

105,80

48,45

35,84

1736,448

*

Estação de tratamento de Efluentes EE03

2.1

Escavação mecânica em céu aberto em
material 1ª categoria, com escavad
hidráulica, capacidade 0,78m3

0

m3

1.245,86 1.281,50

35,64

23,79

29

847,8756

item

Discriminação

Unid

2.3

Carga e descarga mecanizadas de solo,
utilizando caminhão basculante 5m3/11t e
pá carreg sobre pneus, 105hp, cap 1,72m3

m3

*

Quant
Readeq
2 (R$)
(A)

Quant
Medida Excedente
Valor
(R$)
(quant) (B
Unit (C)
(BM11)
– A)
(B)

Valor pago
a mais (R$)
(B – A) * (C)

563,50

822,79

259,29

1,95

505,6155

LIGAÇÕES CONVENCIONAL PARCIAL DA
BACIA 03

Ligação convencional de esgoto ruas com
paviment a paralelo sem calçada, incl cx em
alvenaria 0,70 x 0,70m, prof até 1m e
17.1.2 tampa 0,05m

un

7,00

60,00

53,00

887,66

47045,98

Ligação convencional de esgoto ruas s
paviment com calçada cimentada, incl cx
em alvenaria 0,70 x 0,70m, prof até 1m e
17.1.3 tampa 0,05m

un

181,00

191,00

10,00

767,67

7676,7

Ligação convencional de esgoto ruas s
paviment sem calçada, incl cx em alvenaria
17.1.3 0,70 x 0,70m, prof até 1m e tampa 0,05m

un

130,00

178,00

48,00

711,59

34156,32

2.442,00 2.607,00

165,00

12,94

2135,1

18.1.2 Anel de borracha p tubo selim, te, cap

un 1.628,00 1.952,00

324,00

2,46

797,04

Selim PVC 90g com travas NBR 10569 p
18.1.3 rede coletora esgotos dn 150x100mm

un

407,00

488,00

81,00

32,11

2600,91

Te PVC 90g NBR 10569 p rede coletora
18.1.4 esgoto JE BBB dn 100mm

un

407,00

488,00

81,00

75,93

6150,33

18.1.5 Cap

un

407,00

488,00

81,00

19,78

1602,18

18.1.1 Tubo PVC JE esgoto EB 644 dn 100mm

m

TOTAL (R$) = 222.933,06
Fonte: Boletim de Medição 11

A coluna “Excedente” da planilha acima mostra as quantidades de cada serviço que já
foram pagas além das indicadas como 2ª readequação no BM11. A última coluna traz o
valor pago a mais de R$ 222.933,06, correspondente a essas quantidades excedentes.
O pagamento por quantidades superiores ao que foi contratado gera danos ao erário e
caracteriza o superfaturamento por quantidade.
Ressalte-se que nem no processo da Funasa nem na documentação relativa ao Termo
de Compromisso (TC) fornecida pela Prefeitura foi identificado qualquer aditivo ao
contrato ou ao TC que altere os quantitativos definidos até a 2ª readequação, o que
corrobora a condição irregular dos pagamentos.

11. Itens da planilha orçamentária em desacordo com súmula n.º
258 do TCU, sem composição ou referência de preço.
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Continuando a análise da planilha contratada e do último boletim de medição (BM11),
foram identificados alguns itens para os quais não há correspondência nos sistemas de
referência de custo oficiais, dado que são serviços mais específicos, que normalmente
não são encontrados diretamente nos bancos de dados oficiais.
Nesses casos, o correto seria elaborar uma composição específica, com a utilização de
insumos originados dos sistemas oficiais e/ou apresentar cotações de preços para
justificar a nova composição do custo daquele serviço singular.
Ocorre que não foi apresentada composição de custos unitários adequada, conforme
descreve o Art. 2º do Decreto 7.983/2013, nem se identificou qualquer cotação de
preços que pudesse justificar os valores contratados.
No quadro a seguir, relaciona-se os referidos serviços:
Quadro 4 – Serviços cujos preços não têm referência nem composição adequada.
item

Pço Un
(R$)

Pço Total
(R$)

Unid

Quant

l/dia

1.138.040,00

Fornecimento e instalação de meio suporte vegetal
(bambu) cortados em rodelas ou dispostos em
8.1.1 fardos, fixadas nos fundos dos reatores

m3

109,89

2.775,05

304.950,24

Fornecimento de material para bioaumentação,
composto por bactérias anaeróbias para inoculação
8.1.2 da estação.

l/dia

1.138.040,00

0,24

273.129,60

Fornecimento de material para bioaumentação,
composto por bactérias nitrossomonas e nitrotsoter
8.1.3 para inoculação dos reatores aeróbios

l/dia

1.138.040,00

0,33

375.553,20

8.1

Discriminação
Fornecimento de biotecnologia

1,16 1.320.126,40

23.67 Sistema AERAÇÃO - Fornecim e instalação

Cj

1,00 185.805,06

185.805,06

23.68 Compressor

Cj

1,00 13.950,63

13.950,63

Fonte: Boletim de medição nº 11

Para o item 8.1 (fornecimento de biotecnologia) havia a composição apresentada abaixo
na documentação anexa à proposta da empresa contratada, mas a mesma não permite
saber o que compõe o serviço, ou seja, quais parcelas de insumos ou mesmo outros
serviços que, agregados, constituem o serviço completo em comento.
Figura 3 – Composição do preço unitário para o Item 8.1: Fornecimento de
biotecnologia

Fonte: Excerto da proposta da empresa contratada – Anexo Composições de Preços Unitários
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Assim, da forma como apresentada, não encontra guarida na definição correta de
composições de custos unitários, conforme prescrito no Art. 2º, do Decreto 7.983/2013
a seguir, visto que não traz outros componentes necessários a expressar a integralidade
da estruturação do serviço:
II - Composição de custo unitário - detalhamento do custo unitário do serviço
que expresse a descrição, quantidades, produtividades e custos unitários dos
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma
unidade de medida;

Dos serviços listados, com exceção do item 8.1 (primeiro do quadro), que já constava
desde o orçamento original, os outros todos foram inseridos na segunda readequação e
para eles também não foram identificadas quaisquer composições ou justificativas de
preço adequadas.
Ainda mais crítico são os itens 23.67 e 23.68, que além de não possuírem a devida
composição, ainda tiveram expressa sua unidade de medida de forma genérica (“Cj” =
conjunto), com apenas uma unidade quantificada na planilha.
Tal prática, além de ir contra a boa técnica orçamentária, já é combatida há muito e o
próprio TCU já pacificou desde 2010 o entendimento, conforme Súmula 258 transcrita
a seguir:
As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e
do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço
de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das
propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o uso da
expressão “verba” ou de unidades genéricas.

Denota-se ainda que os itens mencionados possuem valor bastante considerável e são
representativos no novo orçamento, o que reforça a necessidade de se revestirem de
transparência no detalhe da composição do seu custo. Frise-se que além dos itens aqui
destacados, por sua materialidade, ainda há outros itens que foram inseridos nas
readequações, que também padecem da mesma insuficiência de detalhamento dos
custos, pela ausência de composições.
Registre-se, por fim, que nem no Ofício nº 231/2018, emitido pela Prefeitura em
27.08.2018, que solicita à Funasa a readequação da Estação de Tratamento de
Efluentes-ETE, consta qualquer detalhamento de custos sobre esses serviços citados.

12. Alterações de projeto e atraso significativo na execução da
obra.
O TC 0468/2014, para execução do sistema de esgotamento sanitário em Patu/RN, foi
celebrado entre a Prefeitura e a Funasa em 01.05.2014. O contrato administrativo entre
a Prefeitura e a empresa Pactual Construções, decorrente da Concorrência nº 01/2015,
foi firmado em 20.01.2016.
A obra propriamente dita iniciou-se em 09.06.2016, um ano e meio após a assinatura do
contrato, conforme Ordem de Serviço constante à folha 5355 do Processo
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Administrativo nº 0037/2015 – Concorrência Pública nº 0001/2015, com prazo de 180
dias para execução.
Desde então o TC vem sofrendo aditivos para ajustar a vigência do Termo, tendo o
sétimo e último deles, assinado em 06.05.2019, indicado a prorrogação de nova vigência
para 07.05.2020.
Com relação ao contrato administrativo com a Pactual Construções, este também vem
sendo aditivado desde sua assinatura (ainda que de forma extemporânea e/ou irregular,
conforme já relatado no item seis deste relatório), encontrando-se atualmente no
quinto termo aditivo, o qual prorroga a vigência do contrato para 31.12.2019.
O que se extrai dos boletins de medição até o momento da elaboração deste relatório é
que foram elaborados onze boletins, tendo o último, em 20.12.2017, registrado uma
execução financeira de R$ 2.529.504,85, que corresponde a 63,25% do montante global
de R$ 3.999.234,33, readequado até então.
Já o último relatório de visita técnica da Funasa, emitido em 14.02.2019, registra um
percentual de execução do TC de 53,15%.
Durante os trabalhos in loco desta equipe, que percorreu alguns pontos do
empreendimento, seguindo projeto mais atualizado, conforme apresentado pela
Prefeitura em campo, observou-se que algumas das etapas previstas para obra estão
mais adiantadas, como a Estação Elevatória e respectivo abrigo do gerador, rede
coletora da bacia 03 e emissário final, conforme fotos registradas e expostas a seguir:
Figura 4 – Algumas fotos de partes do empreendimento.

Foto 1 – Vista frontal Estação Elevatória 03

Foto 02 – Outra vista da EE-03
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Foto 03 – Local onde estão as bombas submersas

Foto 04 – Vista invertida mostrando abrigo
gerador

Foto 05 – Chegada da tubulação do emissário final
ao local onde seria a ETE, originalmente
projetada.

Foto 06 – Detalhe da tubulação do emissário final

Foto 07 – Base sustentação Emissário sobre canal
existente

Foto 08 – Vista da travessia sob a BR-226
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Foto 09 – Abertura Poço Visita-PV 08 para
inspeção

Foto 11 – Abertura PV50 para inspeção

Foto 10 – Vista interna PV127

Foto 12 – Abertura Terminal de Limpeza 150 para
inspeção

Ocorre que, mais de um ano e meio após a última medição realizada, não foi observado
por esta equipe qualquer sinal de execução dos serviços durante visita realizada in loco.
Questionada, a Prefeitura afirmou que havia recebido da Funasa, verbalmente, a
sugestão de avaliar a substituição da solução de tratamento final dos efluentes.
Originalmente, a solução projetada e contratada era de uma Estação de Tratamento de
Esgoto-ETE do tipo compacta anaeróbia, que após ocorrências reportadas pela Funasa
sobre problemas operacionais ocorridos em outros municípios com a mesma solução,
foi descartada pelo Município de Patu/RN, que está modificando o sistema para a
adoção de lagoas de estabilização.
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A Prefeitura, por meio do Engenheiro fiscal da obra, informou que atualmente está em
processo de busca e negociação de terreno adequado para implantar as lagoas
necessárias na nova solução. Informa também já ter consultado verbalmente a Funasa,
que teria aprovado a solução. Comunica ainda que uma área previamente escolhida foi
submetida a uma vistoria prévia do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do
Rio Grande do Norte – Idema, que não aprovou a mesma, o que levou o município ao
reinício do processo de buscas por uma área adequada.
Vale salientar que, antes mesmo dessa alteração que se está pretendendo atualmente,
o empreendimento já passou por duas readequações e, como se extrai do Ofício nº
202/2017-PMP/GP, emitido em 24.07.2017, no qual a Prefeitura solicitou à Funasa a
primeira readequação, nota-se que houve muitas alterações, devido a erros de projeto
ou estudos e levantamentos preliminares. O expediente relaciona doze motivos, entre
itens não previstos, reavaliados ou mal quantificados. Da mesma forma ocorreu com a
segunda readequação, consoante se extrai da quantidade de itens extras que foram
inseridos na planilha do BM11.
Do exposto, constata-se um significativo atraso na concretização do empreendimento,
pois após quase dois anos de paralisação dos serviços o objeto ainda se encontra com
pouco mais da metade executado e até o momento não se tem a definição concreta
sobre o novo projeto e nem uma previsão de disponibilização do sistema à comunidade.
É oportuno ainda destacar que no orçamento original o item “Fornecimento de
biotecnologia” respondia por mais de 1/3 do valor global do empreendimento e deverá
ser excluído da planilha na readequação necessária para a alteração da nova solução.
Assim como serão inseridos outros itens necessários à implantação das novas lagoas de
estabilização. Observa-se, portanto, que um item relevante do projeto original será
simplesmente descartado, o que demonstra falta de cuidado no que toca ao
planejamento do empreendimento e, por conseguinte, com o recurso público, dado que
o projeto original foi outrora contratado e pago pela municipalidade.
Ademais, deve ficar claro que o município, em que pese o atraso já registrado na
execução do empreendimento, só deve prosseguir com os serviços quando readequado
todo o projeto e a correspondente planilha orçamentária de acordo com a nova solução
que se está pretendendo implantar, para que se evite novos imprevistos e interrupções,
bem como novas readequações ao contrato.

RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista que não há situações apontadas, cuja competência para adoção de
medidas seja dos gestores federais, o relatório não conterá recomendações.

CONCLUSÃO
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não
está adequada e exige providências de regularização.
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O escopo da auditoria abrangeu, principalmente, a Concorrência Pública nº 0001/2015
– tipo Menor Preço - mediante a qual houve a contratação da empresa Pactual
Construções Ltda. – CNPJ 10.559.968/0001-06, para realização da 1ª etapa do Sistema
de Esgotamento Sanitário do Município de Patu/RN, com o valor total de R$
3.469.903,43.
O Contrato de Prestação de Serviços firmado com a empresa ganhadora em 20.01.2016
estabeleceu o prazo de execução de 180 dias, tendo sido prorrogado consecutivamente
até 25.01.2019, por meio do quinto termo aditivo, resultando em atraso de 921 dias até
esta última prorrogação.
O presente relatório apresentou as seguintes irregularidades: “Pagamento por serviços
à empresa contratada em percentual superior à medição da Funasa na ordem de R$
734.523,81”; “Movimentação irregular da conta corrente específica do convênio, no
montante de R$ 1.110.000,00, e ausência de aplicação financeira, gerando um prejuízo
financeiro de R$ 99.045,64”; “Falta de comprovação de recolhimento dos tributos ISS,
IRPJ e INSS, retidos na fonte, no montante de R$ 129.577,70, e transferência dos
recursos para outras contas da Prefeitura”; “Ausência de recolhimento de contribuição
previdenciária, no valor de R$ 30.960,07”; “BDI da proposta contratada calculado
incorretamente, majorando o valor da obra em R$ 36.552,28”; e “Pagamentos por
quantidades excedentes à empresa contratada, gerando R$ 222.933,06 de
superfaturamento por quantidade”. Essas irregularidades, quando somadas, totalizam
um prejuízo estimado em R$ 1.253.592,56, correspondendo a aproximadamente 39%
do valor total transferido ao Município por meio do Termo de Compromisso n.º
0468/2014, conforme demonstrado na Tabela 5 a seguir:
Tabela 5 – Representação Percentual do Prejuízo Potencial / Total Transferido
Data

Objeto

23/11/2016

Prefeitura Contrapartida 1ª
Parcela

12/12/2016

OB1

12/05/2017

Prefeitura Contrapartida

03/08/2017

OB2

20/10/2017

Prefeitura Contrapartida

24/11/2017

OB3

Valor
1.979,59
797.991,21
2.969,39
1.196.986,81
2.969,39
1.196.986,82

Total Transferido

3.199.883,21

Prejuízo Potencial

1.253.592,56

Representação Percentual do Prejuízo Potencial / Total Transferido
39%
Fonte: Documentação fornecida pela Prefeitura em atendimento à Solicitação de Auditoria 2, relacionada
à cópia digital dos processos de pagamento e processos disponibilizados pela Funasa: SEI
25255.010086/2013-41, 25100.007.415/2014-11 e 25255.000700/2018-71.
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Ademais, houve a ocorrência de desconformidades que resultaram em frustração do
caráter competitivo no certame nº 0001/2015 com “Adoção de cláusulas restritivas de
qualificação técnica e econômico-financeira no Edital da Concorrência Pública nº
0001/2015”, “Irregularidades na publicação do aviso de abertura do certame e dos
demais atos correlacionados à Concorrência Pública nº 0001/2015, instaurada pelo
Município de Patu”, “Irregularidades na publicação dos extratos do contrato e aditivos
contratuais firmados com a empresa vencedora da Concorrência Pública nº 0001/2015,
do Município de Patu”. Houve ainda “Falhas no processo licitatório: paralisação
injustificada de 175 dias no andamento do processo, falta de comprovação de manifesta
desistência ou renúncia de prazos de interposição de recursos por parte dos
concorrentes e ausência de julgamento dos recursos apresentados”; “Itens da planilha
orçamentária em desacordo com súmula n.º 258 do TCU, sem composição ou referência
de preço”; e “Alterações de projeto e atraso significativo na execução da obra”.

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 1:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Os valores pagos a empresa Pactual Construções Ltda, em
decorrência dos pedidos de medição, foram pagos de acordo com o atestado
da engenharia, razão pela qual a eventual diferença de pagamento não
resulta de itens não realizados.
O percentual atestado pela FUNASA decorre da ﬁscalização técnica,
porém os itens pagos pelo Município foram fielmente executados, divergindo
em percentual por critérios extremamente técnicos como bem se posicionou
a empresa Pactual Construções Ltda.
Nesse contexto, é imperioso informar que a diferença de valores
entre as medições pagas pelo Município e os valores encontrados em
decorrência do relatório de visita técnica da FUNASA, não se traduz em
pagamento antecipado ou pagamento de serviços não realizado e por via de
consequência não se traduz em prejuízo ao Município.

Análise da Equipe de Auditoria:
Observou-se que a liberação das parcelas de recursos por parte da Funasa considerou
os percentuais de execução anteriores, inclusive com revisões das datas de liberação
para buscar esta congruência.
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A visita técnica de acompanhamento efetivada pela Funasa tem por objetivo, dentre
outros, justamente o de comprovar conforme subitem 7.3, alínea “b” do Manual de
Procedimentos para Execução de Convênios ou Termos de Compromisso e para Obras e
Serviços de Engenharia Executados Direta ou Indiretamente pela Funasa “a
compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados”, o
que não ficou demonstrado conforme os desembolsos praticados pelo convenente.
Ademais, o cumprimento do cronograma físico-financeiro deve ser compatível com a
execução dos recursos financeiros, não prosperando as alegações apresentadas pelo
gestor.
Achado n° 2:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Em decorrência da grave crise financeira que os Municípios
brasileiros enfrentaram, o Município de Patu de fato utilizou o recurso
depositado na conta para cumprir obrigações urgentes com os credores do
Município, notadamente folha de pagamento.
Ocorre que a movimentação entre contas do próprio município foi
regularizada conforme reconhece a própria auditoria, visto que o ente
municipal já estonou o valor transferido para a conta do convênio.
A constatação de um possível prejuízo de R$ 99.045,64 (noventa e
nove mil, quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), por falta de
aplicação financeira, não é consistente tendo em vista que o convênio ainda
está em execução, devendo o ente municipal realizar os devidos encontro de
contas para fins de prestação de contas no final da execução do referido
convênio.
Dada a absoluta falta de má-fé por parte da gestação municipal,
temos com certo que a impropriedade detectada já foi devidamente
regularizada.

Análise da Equipe de Auditoria:
A hipótese aludida pelo gestor para a utilização dos recursos financeiros é
expressamente vedada no art. 52, inciso IV da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU
Nº 507, de 28 de novembro de 2011:
Art. 52. O convênio deverá ser executado em estrita observância às
cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta Portaria, sendo
vedado: (...)
IV utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para
finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da
implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras
constantes do Plano de Trabalho;

Ademais, não prospera também a alegação de regularização da impropriedade, visto
que os recursos carecem de atualização, conforme item 5 do Manual de Procedimentos
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para Execução de Convênios ou Termos de Compromisso e para Obras e Serviços de
Engenharia Executados Direta ou Indiretamente pela Funasa:
A utilização dos recursos em desconformidade com os instrumentos
de repasse ensejará obrigação do convenente ou compromitente devolvê-los
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos
recursos à Conta Única do Tesouro.

Achado n° 3:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Os valores apontados pela auditoria, mereceu uma especial atenção
da equipe de contabilidade, desta feita foi determinado que o setor
responsável, faça um encontro de contas necessários a veriﬁcação da referida
constatação.
Por tais razões, tão logo seja confirmado a impropriedade, o
Município fará as devidas correções de modo que a situação apontada seja
normalizada.
A falha apontada pela auditoria não se traduz em irregularidade
insanável capaz de produzir prejuízo na execução do convênio, nem
tampouco no efetivo recolhimento dos tributos, que mesmo a distempo
deverá ser realizado na forma da legislação tributária/previdenciária vigente.
Informamos por oportuno que o tempo exíguo para que o Município
de Patu se pronunciasse sobre o relatório da auditoria, não foi suﬁciente para
a conclusão do trabalho de encontro de contas para verificação da referida
impropriedade.
Porém, tão logo seja concluído o trabalho de análise e encontro de
contas o resultado será informado a esta Controladoria para fins de
esclarecimento e acompanhamento.

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor não apresentou justificativas e/ou documentação comprobatória da efetivação
dos pagamentos dos tributos, que ensejassem a revisão da falha apontada.
Achado n° 4:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Da mesma forma do item acima, os valores apontados pela auditoria,
mereceu uma especial atenção da equipe de contabilidade, desta feita foi
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determinado que o setor responsável, faça um encontro de contas
necessários a verificação da referida constatação.
Por tais razões, tão logo seja conﬁrmado a impropriedade, o
Município fará as devidas correções de modo que a situação apontada seja
normalizada.
A falha apontada pela auditoria não se traduz em irregularidade
insanável capaz de produzir prejuízo na execução do convênio, nem
tampouco no efetivo recolhimento dos tributos, que mesmo a distempo
deverá ser realizado na forma da legislação tributária/previdenciária vigente.
Informamos por oportuno que o tempo exíguo para que o Município
de Patu se pronunciasse sobre o relatório da auditoria, não foi suficiente para
a conclusão do trabalho de encontro de contas para verificação da referida
impropriedade.
Porém, tão logo seja concluído o trabalho de análise e encontro de
contas o resultado será informado a esta Controladoria para fins de
esclarecimento e acompanhamento.

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor não apresentou justificativas e/ou documentação comprobatória da efetivação
do pagamento do tributo, que ensejassem a revisão da falha apontada.
Achado n° 5:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, veriﬁca-se que o aviso da Concorrência Pública n° 001/2015, foi
devidamente publicada no Diário Oficial da União.

Análise da Equipe de Auditoria:
A constatação está correlaciona a diversas irregularidades na publicação de documentos
relacionados à Concorrência Pública nº 0001/2015, que sequer foram mencionados pelo
gestor em sua manifestação.
Ademais, o gestor se equivoca em sua resposta, pois o Aviso de Edital (fl. 132, 134 e
453), não foi publicado no DOU, conforme os autos apresentados, tendo sido somente
publicado no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte – Federação dos
Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN), conforme descrito no apontamento.
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Achado n° 6:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, verifica-se que os extratos de contrato e aditivos referentes a
Concorrência Pública n° 001/2015, foi devidamente publicado no Diário
Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte - FEMURN.

Análise da Equipe de Auditoria:
Não constam dos autos publicações no DOU dos instrumentos contratuais, incluindo os
cinco termos aditivos apresentados, e em relação ao Contrato de Prestação de Serviços
firmado com a empresa ganhadora, não foi identificada publicação alguma, nem no
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte – FEMURN.
Achado n° 7:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, a atual gestão já comunicou o fato ao setor competente para que se
abstenha de exigir nos editais de procedimento licitatórios, cláusulas nas
quais o TCU já se manifestou como cláusula restritivas.

Análise da Equipe de Auditoria:
A Unidade Examinada não contesta a constatação, limitando-se a relatar a comunicação
efetivada ao setor competente para se abstenha de reincidir na falha.
Achado n° 8:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, verifica-se que a suposta paralisação não teve o condão de
atrapalhar o processo licitatório.

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor não apresentou justificativa acerca nas falhas apontadas consistentes na
paralisação injustificada de 175 dias no andamento do processo, na falta de
comprovação de manifesta desistência ou renúncia de prazos de interposição de
recursos por parte dos concorrentes e na ausência de julgamento dos recursos
apresentados.
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Achado n° 9:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Após notificação, a empresa Pactual Construções Ltda, reconheceu
o valor a maior de RS 16.555,82 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco
reais e oitenta e dois centavos), após verificação pelo engenheiro do
Município foi determinado que a Assessoria Jurídica do Município de Patu,
providencie a minuta de aditivo para ajustar o valor do contrato ao valor
encontrado após a redução do BDI na forma evidenciada.
Na oportunidade, ressalta-se que a impropriedade encontrada pela
auditoria não trouxe nenhum prejuízo ao erário público uma vez que a obra
ainda está em andamento.

Análise da Equipe de Auditoria:
O gestor relata que a empresa contratada “reconheceu o valor a maior de R$ 16.555,82”
e afirma ter determinado o ajuste do valor do contrato pela Assessoria Jurídica do
Município. Inicialmente, entende-se que não é a empresa contratada que tem de
reconhecer, mas sim o Município que deve refazer os cálculos e determinar a correção.
Como anexos do Ofício de manifestação, constam duas tabelas comparativas de
composições de BDI, na quais a empresa parece ter recalculado os valores. Ocorre que
no cálculo de Materiais e Equipamentos, a empresa assinala como sendo o valor
apresentado na Proposta apresentada o percentual de 13,04%, o que não é verdade,
conforme se extrai da folha 5235 do Processo Licitatório, no qual está expresso o
percentual de 14%.
No caso do BDI para Obras e Serviços a tabela de recálculo traz um novo cálculo de
índice, que chama de “BDI Pactual Recolhido” e resulta em 25,71%. Apesar de não ter
explicado em que consiste essa nova denominação, o que se consegue notar de
diferente nos componentes é que a empresa usou em seu cálculo uma alíquota de ISS
de 2,5%, o que também se mostra equivocado, conforme já foi relatado anteriormente,
inclusive com declaração da própria prefeitura, afirmando que essa alíquota seria de 2%.
Se houve um recolhimento indevido a maior por parte da empresa, uma eventual
compensação deve ser feita em outro instrumento entre a empresa e o município e não
nessa oportunidade na taxa de BDI oferecida quando da licitação.
Assim, espera-se que o ajuste do valor seja realizado considerando os valores descritos
neste relatório, tendo em vista o cálculo que foi demonstrado anteriormente, qual seja
13,04% e 25,03%, respectivamente, para o BDI de Materiais e Equipamentos e o de
Obras e Serviços, que resulta em uma diferença total a menor de R$ 36.552,28.
Achado n° 10:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
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Verifica-se, a teor das planilhas apresentadas e das medições
realizadas não se traduz em pagamento antecipado. Isso porque é imperioso
informar que a diferença de valores entre as medições pagas pelo Município
e os valores encontrados em decorrência do relatório de visita técnica da
FUNASA, não se traduz, como mencionado, em pagamento antecipado ou
pagamento de serviços não realizado e por via de consequência não se traduz
em prejuízo ao Município.
As readequações realizadas no decorrer do contrato, foram
observadas as regras da FUNASA, razão pela qual a execução do contrato é
em estreita observância as orientações técnicas emitidas pela FUNASA.
Por outro lado, como o contrato ainda está em execução, ainda
existe ajustes que podem ser feitos para que a impropriedades sejam
devidamente sanadas.

Análise da Equipe de Auditoria:
A manifestação do gestor não elide a constatação, haja vista que não traz qualquer
evidência que refute ou explique as diferenças de quantidades apontadas.
A constatação não está a comparar os Boletins de Medição realizados pela empresa
Pactual (e pagas pela Prefeitura) com os relatórios de visita técnica da Funasa, mas sim
as quantidades excedentes encontradas nos próprios boletins de medição da empresa,
como ficou claramente demonstrado no conteúdo deste achado de auditoria. Não é
demais relembrar que não é permitido ao gestor realizar pagamentos em descordo com
o que está formalmente contratado, ou seja, extrapolando as quantidades e valores
consignados na planilha orçamentária oficialmente contratada.
De fato, como o contrato ainda está em execução, entende-se que devem ser
procedidos os ajustamentos para que se restabeleçam as quantidades pactuadas, com
os devidos descontos nos pagamentos seguintes ou que se formalize a readequação
respectiva com a empresa e também junto à Funasa, a quem cabe a fiscalização direta
do objeto, sob pena de restar comprovado o pagamento por quantidades excedentes às
contratadas. Dessa forma, fica mantida a constatação.
Achado n° 11:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, verifica-se que um eventual erro nas planilhas objeto do certame,
não se mostra relevante a ponto de comprometer a boa execução das obras,
razão pela qual no momento atual fica inviável reorganizar as planilhas de
modo a atender a Súmula 258 do TCU.

Análise da Equipe de Auditoria:
O erro detectado na formação dos referidos preços vai totalmente contra a elaboração
transparente e adequada de um orçamento. O próprio Decreto nº 7.983/2013, que rege
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a discussão sobre orçamentação, é claro no que diz respeito à formação dos preços em
contratos com recursos da União:
Art. 15. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com
orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou
entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II,
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1º do
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

A falta desse detalhamento da composição dos preços, bem como preços de outros
serviços detectados com unidades incertas e imprecisas, impede não só a fiscalização
do município de saber o que será executado de fato, como os órgãos de controle de se
certificarem da legitimidade dos custos de que se revestem os serviços contratados.
Ademais, não cabe ao gestor alegar “inviabilidade de reorganizar as planilhas no
momento atual”, tendo em vista que a obra está praticamente paralisada há um tempo
razoável, aguardando definição de nova concepção de metodologia de tratamento de
efluentes, conforme relatado no achado seguinte, afirmado pela empresa na sua
manifestação ao Achado anterior. Que seja utilizado esse intervalo de tempo ocioso
para uma revisão na readequação dos serviços detectados ou mesmo de outros que
venham a surgir, de modo a resgatar a legalidade, legitimidade e transparência na
execução do contrato. Por isso, fica mantida a constatação.
Achado n° 12:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
As alterações realizadas na execução da obra, são de extrema
necessidade para a viabilidade do empreendimento, nesse contexto o atraso
se justifica uma vez que o Município, com base na melhor técnica, buscar
adequar o projeto inicial de modo que se possa concluir a obra e sua
funcionalidade seja evidente.

Análise da Equipe de Auditoria:
Neste achado não se questiona a relevância ou necessidade das alterações que foram
ou estão para ser realizadas no empreendimento em comento, mas a falta de controle
e definição quanto ao cronograma da obra, pois quase quatro anos após assinado o
contrato com a Construtora Pactual, bem como após dois anos de obra paralisada, ainda
não se tem balizado nem um projeto definitivo (contendo a nova solução de tratamento
de esgotos) nem a fixação de um cronograma minimamente factível para conclusão dos
serviços e disponibilização do equipamento à população.
Esta equipe compreende os motivos expostos pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura, em
justificativa enviada durante os trabalhos de campo, acerca das mudanças do sistema
de tratamento, em que pese, registre-se, estas informações não terem sido identificadas
nos processos da Funasa. Ocorre que, conforme disposto na cláusula terceira do TC nº
0468/2014, são obrigações da compromitente, entre outras:
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III - elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado,
reunir toda documentação jurídica e institucional, de acordo com os
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade
dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos
pelo Órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal,
estadual, do Distrito Federal ou federal, e concessionária de serviços públicos.
conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável;
VI – assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos
e da execução dos produtos e serviços conveniados, em conformidade com
as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades,
determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do
benefício pela população beneficiária, quando detectados pela FUNASA ou
pelos órgãos de controle;
VII - executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do
objeto pactuado no Termo de Compromisso, observando prazos e custos,
designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

Dessa forma, mesmo sabendo dos prazos de aprovação das alterações nos órgãos
competentes, entende-se que cabe ao gestor agir mais diligentemente com relação às
providências para efetivação das readequações contratuais, incluindo a elaboração de
novo projeto, para que se possa disponibilizar o empreendimento à população local,
beneficiária do sistema de esgotamento sanitário.
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INTRODUÇÃO
Este Relatório, decorrente do 6º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos
promovido pela CGU, trata dos resultados dos exames realizados na aplicação dos
recursos federais do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), instituído
pela Resolução FNDE nº 6/2007.
A auditoria teve o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos recursos públicos
federais repassados ao Município de Patu/RN pelo FNDE, transferidos por meio do
Termo de Compromisso (TC) PAC2 nº 11728/2014, no valor de R$ 1.802.102,35, para
construção de uma Creche Proinfância Tipo 1, a fim de responder a questão de auditoria
relativa à ocorrência de irregularidades na contratação e execução da obra de
construção da Creche Proinfância Tipo 1, objeto da Concorrência Pública nº 2/2015.
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, entre outras, técnicas de inspeção física e
registros fotográficos, análise documental e realização de entrevistas.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas.

5

RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Não há fato a ser apresentado nesta parte, cuja competência é do gestor federal para a
adoção de medida preventiva e corretiva.

Parte 2 – Gestor Local
A obra de construção de uma Creche Proinfância Tipo 1, na Rua Vereadora Magna
Godeiro Dutra, no município de Patu/RN, foi contratada com a empresa CEDRO
ENGENHARIA LTDA., CNPJ 07.940.834/0001-26, por meio do Contrato nº 22/2016, de
27.07.2016, no valor de R$ 1.793.091,85, selecionada através da Concorrência Pública
nº 2/2015, com Ordem de Início de Serviço de 28.07.2016, com prazo de entrega de 150
dias. O último Termo Aditivo (4º), de 31.05.2019, prorrogou o prazo de conclusão da
obra para 09.05.2020. Os principais achados das análises realizadas constam registrados
nos itens a seguir:

1. Movimentação irregular da conta corrente específica do
Termo de Compromisso n.º 11728/2014, no montante de R$
190.700,00.
Constatou-se a ocorrência de retiradas imotivadas de recursos efetivadas na conta
corrente específica do convênio de n.º 26525-X, da agência 1365-x, do Banco do Brasil,
no montante de R$ 190.700,00, ocorridas entre 18.01.2019 e 12.06.2019, cujo histórico
remete à transferência para outras contas da própria Prefeitura, conforme demonstrado
na Tabela 1 a seguir:
Tabela 1 – Extrato da conta corrente específica do TC PAC2 n.º 11728/2014 contendo
retiradas imotivadas de recursos
MOVIMENTAÇÃO DA
CONTA
DÉBITOS
REFERÊNCIA

DATA

LOTE

HISTÓRICO CC

DOC

18/01/2019

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponivel

25/01/2019

99015

470 Transferência enviada

551.365.000.007.025

1.227,82

ISS (1a Med)

14/03/2019

99015

470 Transferência enviada. 14/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379 14.000,00

Débito sem
identificação

14/03/2019

99015

470 Transferência enviada. 14/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379 16.000,00

Débito sem
identificação

11801 21.879,85

Líquido (1a
med)
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14/03/2019

99015

470 Transferência enviada. 14/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379 11.000,00

Débito sem
identificação

14/03/2019

99015

470 Transferência enviada. 14/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379

9.000,00

Débito sem
identificação

20/03/2019

99015

470 Transferência enviada. 20/03
1365 7025-4 PREF.MUN.PATU

551.365.000.007.025

812,35

ISS (2a Med)

20/03/2019

99015

470 Transferência enviada. 20/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379

243,7

IR (2a med)

20/03/2019

13105

393 TED Transf.Eletr.Disponiv.
104 3315 007940834000126
CEDRO ENGENHA

32.001 14.746,07

Líquido (2a
ned)

20/03/2019

13105

196 INSS Arrecadação GPSIdent.: 7940834000126 - 03/2019

32.002

22/03/2019

99015

29/03/2019

714,87

INSS (2a Med)

470 Transferência enviada. 22/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

661.365.000.007.379 26.000,00

Débito sem
identificação

99015

470 Transferência enviada. 29/03
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379 54.000,00

Débito sem
identificação

24/05/2019

99015

470 Transferência enviada. 24/05
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379

7.800,00

Débito sem
identificação

24/05/2019

99015

470 Transferência enviada. 24/05
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379

2.100,00

Débito sem
identificação

28/05/2019

99015

470 Transferência enviada. 28/05
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379

7.800,00

Débito sem
identificação

31/05/2019

99015

470 Transferência enviada. 31/05
1365 7379-2 PREF MUNICIPAL

551.365.000.007.379 25.000,00

Débito sem
identificação

07/06/2019

99015

551.365.000.007.025

1.620,97

ISS (3a Med)

07/06/2019

99015

07/06 1365 7379-2 PREF
MUNICIPAL

551.365.000.007.379

1.426,46

INSS (3a Med)

07/06/2019

99015

07/06 1365 7379-2 PREF
MUNICIPAL

551.365.000.007.379

486,29

IR (3a med)

60.701 28.885,72

Líquido (3a
med)

470 Transferência enviada.
07/06 1365 7025-4
PREF.MUN.PATU
470 Transferência enviada.

470 Transferência enviada.

393 TED Transf.Eletr.Disponiv
07/06/2019

13105

104 3315 007940834000126
CEDRO ENGENHA
470 Transferência enviada.

12/06/2019

99015

12/06 1365 7379-2 PREF
MUNICIPAL

551.365.000.007.379 18.000,00

Débito sem
identificação
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Total de débitos da conta = R$

262.744,10

Total das retiradas sem identificação = R$

190.700,00

Fonte: Extratos da conta corrente n.º 26525-X, da agência 1365-x, do Banco do Brasil entre 29.08.2017 e
14.07.2019.

Desta forma, constata-se que nos últimos meses foram retirados da conta específica do
TC recursos da ordem de 70,55% do total que havia sido transferido pelo FNDE, quando
da primeira e única ordem bancária realizada até então. Todas essas retiradas,
conforme demonstrado anteriormente, não contém qualquer comprovante ou
justificativa, o que se configura em irregularidade.
Verificou-se ainda que a primeira e única ordem bancária transferindo recursos do FNDE
para a conta específica do TC ocorreu em 29.08.2017, no valor de R$ 270.315,35 (Lote
14056; DOC 4.207.586.000.000).

2. Recolhimento intempestivo dos tributos IRPJ e INSS retidos na
fonte.
Na análise do processo de pagamento relativo à primeira medição da obra, constatouse que a Prefeitura reteve os valores correspondentes ao IRPJ e INSS destacados na nota
fiscal da empresa, porém não providenciou o recolhimento dos mesmos
tempestivamente.
A primeira medição, cuja nota fiscal é a de nº 308, somou R$ 24.556,49 e o respectivo
pagamento ocorreu em 18.01.2019 pelo seu valor líquido, ou seja, descontados os
valores referentes ao ISS, IRPJ e INSS, destacados na nota, o que resultou em R$
21.879,85.
Ocorre que, no referido processo de pagamento, se verifica que apenas o ISS foi pago
tempestivamente, ou ainda no mês de janeiro/2019.
Quanto ao INSS, consta uma Guia da Previdência Social-GPS, no valor de R$ 1.328,98,
referente à competência de janeiro/2019, porém com vencimento indicado para o mês
de julho/2019, já constando multa e juros de R$ 248,50. Isso mostra que a guia foi
emitida extemporaneamente. O comprovante do Banco do Brasil que quita esta GPS
mostra que o pagamento somente foi efetivado em 04.07.2019 (conta pagadora 7.3792), portanto, depois que já haviam iniciado os trabalhos desta equipe no município.
Assim, denota-se que apesar de ter havido a retenção do valor não ocorreu o devido
recolhimento tempestivo e o erário ainda teve de arcar com o valor da multa pelo atraso
do pagamento.
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O mesmo ocorreu com o IRPJ, que na nota fiscal teve destaque de R$ 368,34, tendo
havido a imediata retenção correspondente, pois que foi descontado do valor a ser pago
à construtora. Todavia, o comprovante de pagamento do imposto anexado ao processo
tem data de 18 de junho 2019 (5 meses após a retenção).

3. Superfaturamento por quantidade, no valor de R$ 7.141,36,
ocasionado a partir de serviços pagos e não executados.
Durante os trabalhos de campo desta equipe foi realizada visita ao canteiro de obras da
Creche, objeto do TC PAC2 nº 11728/2014. Constatou-se que os serviços estavam em
andamento, iniciando a etapa de alvenaria.
A seguir, apresenta-se algumas fotos que fornecem uma ideia do estágio dos serviços
em execução na obra:
Figura 1 – Fotos dos serviços em execução na obra do TC PAC2 nº 11728/2014

Foto 1 – Vista geral da porção leste do canteiro
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Foto 2 – Vista geral da porção oeste do canteiro

Foto 3 – Vista geral frontal do canteiro (registro feito da extremidade esquerda frontal)
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Confrontando-se os boletins de medição, oriundos da planilha orçamentária contratada,
com os serviços verificados no local, detectou-se algumas divergências entre o que foi
pago e o que foi efetivamente executado, conforme se demonstra a seguir.
Inicialmente, já se destaca o serviço constante do item “1.7 - Sondagem do terreno”,
que prevê em planilha a condição de “um furo de 7 metros a cada 200m2” de área de
terreno. Foi apontado na planilha um total de 56 metros de sondagem no orçamento,
o que corresponderia a pelo menos 8 furos (de 7m cada).
Ocorre que o Relatório de Sondagem do solo apresentado pela Prefeitura, na sua
introdução consigna no seu item 2 que: “Os serviços constaram da execução de 01 furo
de sondagem à percussão, perfazendo um total perfurado de 7,20m”. Em que pese o
destaque dessa informação, os resultados do relatório mostram perfis de solo relativos
a dois furos. De toda forma, o comprimento alcançado mesmo com os dois furos
executados estaria bem menor do que os 56m pagos conforme planilha. Dessa forma,
foram pagos 48,8m a mais do que o que foi efetivamente executado, correspondendo
esse excedente a um montante de R$ 3.033,36.
Ademais, registre-se que o terreno em que se está implantando a Creche dispõe de
2800m2 (40m x 70m), conforme planta de situação e levantamento topográfico obtida
no sistema Simec.
Outro ponto em que se pode constatar a divergência entre o executado e o pago foi na
execução do tapume para fechamento frontal do terreno. Na planilha orçamentária
constam 80m2 do referido serviço, montante que foi todo pago no primeiro boletim de
medição.
Ocorre que, conforme foto apresentada a seguir, o tapume que está feito no local não
se apresenta na forma adequada, nem de acordo com a boa técnica.
Nem mesmo serve ao propósito de fechamento dos 40m de comprimento frontal do
terreno, visto que não proporciona vedação/fechamento na sua porção inferior nem
alcança a altura de 2,00m prevista no serviço orçado “Tapume de chapa de madeira
compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)”.
Figura 2 – Tapume de Chapa de Madeira Compensada
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Foto 4 – Vista do tapume frontal do canteiro executado incorretamente

Para esse tipo de serviço de fechamento a praxe é se montar o tapume com as folhas da
chapa de madeira com o seu lado maior (2,20m) na vertical, pois proporciona a vedação
total do vão, obedecendo a altura prevista.
Figura 3 – Representação da forma adequada de montagem do tapume frontal
(chapas na vertical)

Foto 5 – Exemplo tapume correto ( https://www.escolaengenharia.com.br/tapume/ )
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Deste modo, não se entende executado o serviço conforme especificado e, por
consequência, a fiscalização não deveria ter aceitado nem pago o valor correspondente,
visto que além de fora das especificações nem mesmo está servindo ao propósito de
vedação frontal.
Portanto, somando-se o valor do serviço de tapume com a diferença na execução do
item “Sondagem do terreno”, já relatada anteriormente, temos um valor total de R$
7.141,36, referente a serviços que não foram executados e foram pagos, configurando
um dano ao erário caracterizado pela medição de quantidades superiores às
efetivamente executadas ou seja, superfaturamento por quantidade.

4. Cronograma atrasado sem justificativa fundamentada.
A obra de construção da Creche Tipo 1, do programa Proinfância, na cidade de Patu/RN
teve início formal em julho de 2016, conforme já relatado. O termo “formal” se refere
a emissão do documento “ordem de serviço”, todavia o primeiro boletim de medição,
que registra os serviços iniciais executados, tem período de execução compreendido
entre 10.11.2018 a 10.12.2018.
Até o momento desta fiscalização haviam sido medidos somente R$ 126.023,79 (valor
acumulado até a 4ª medição), que corresponde a aproximadamente 7,03% de execução
da obra.
O primeiro boletim de medição somente foi emitido em 10.12.2018, quase dois anos e
meio depois do início. O quarto e mais recente boletim de medição foi emitido em
28.07.2019, durante o período de campo deste trabalho. Registre-se, por oportuno, que
ainda não foi repassado a esta equipe qualquer informação sobre a realização do
pagamento referente à 4ª medição.
Ocorre que desde o início alegado da obra (emissão da ordem de serviço) já se passaram
38 meses (1155 dias), tendo o contrato com a empresa sido aditivado cinco vezes para
prorrogação do prazo de vigência. O quinto e último aditivo prorroga a vigência para
09.05.2020. Registre-se que não se verificou qualquer motivação para tais
prorrogações.
Dessa forma evidencia-se um atraso bastante significativo no cronograma da obra, sem
a devida justificativa para a morosidade verificada.

5. Ausência de autuação de documentos básicos relativos à
licitação.
Os documentos relacionados abaixo não foram encontrados no Processo Administrativo
nº 53/2015, cujas autuações são previstas no Art. 38, da Lei nº 8.666/93:
1. Planilha orçamentária da obra e o Projeto Executivo Padrão da Creche Tipo 1 do
Programa Proinfância; e
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2. Portaria de nomeação da comissão de licitação.
Essas ausências de autuação vão de encontro à jurisprudência do Tribunal de Contas da
União (TCU), que tem recomendado, no Acórdão nº 4104/2009 – Segunda Câmara, e no
Acórdão nº 518/2006 – Plenário, o seguinte, no que couber:
Faça constar dos processos licitatórios, inclusive, quando for o caso, os de
dispensa e inexigibilidade, os elementos previstos no art. 7º e no art. 38,
ambos da Lei nº 8.666/93, dentre eles: projeto básico, indicação dos recursos
orçamentários destinados à licitação; pesquisa de preços, pareceres técnicos
e extrato de publicação dos avisos contendo os resumos dos editais e do
contrato.
Cumpra o estabelecido pelo artigo 6°, inciso IX, alínea f, da Lei nº 8.666/1993,
fazendo constar no projeto básico orçamento detalhado do custo global da
obra ou do serviço, fundamentado em quantitativos de serviços e
fornecimento propriamente avaliados, bem assim o inciso II do § 2º e § 9º do
art. 7º da referida lei, efetuando licitações e contratações diretas somente
quando, além do projeto básico, existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Condicione a
abertura de processo licitatório de obras e serviços à existência de projeto
básico e de orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
de todos os seus custos unitários, em atendimento ao disposto no art. 7º, §
2º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993. Faça juntar todos os documentos
referentes às licitações ao processo administrativo, já devidamente autuado
e protocolizado, inclusive o edital e respectivos anexos, constituídos, dentre
outros elementos, de projeto básico e de orçamento estimado em planilhas
de quantitativos e preços unitários, devendo ser todos estes documentos
numerados sequencialmente, em vista do que regem os arts. 38, inciso I, e
40, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

6. Ausência de justificativa de vistoria técnica ao local da obra
para participar da licitação.
A Prefeitura Municipal de Patu/RN condicionou a participação das empresas no certame
a obrigatoriedade de visitar o local da obra com antecedência de um dia à sessão de
recebimento dos envelopes, devendo apresentar, à Prefeitura, uma declaração de que
conhece o local e as dificuldades que a execução física da obra possa oferecer, como
também que recebeu todos os documentos necessários (edital e anexos), devendo
ainda apresentar Certidão de Registro junto ao CREA, comprovando ser o representante
legal integrante do quadro técnico da licitante, conforme subitem 2.1.4 do Edital
Concorrência Pública nº 2/2015.
No entanto, o TCU, no Acórdão nº 1447/2015 – Plenário, subitem 9.2.1, tem
recomendado o seguinte:
A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for
imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que
deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de
licitação, devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado
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de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto. Sendo imprescindível a visita técnica, restringe a
competitividade a exigência de sua realização somente pelo responsável
técnico da licitante ou em única data

Não consta do processo justificativa para tal exigência no edital, logo a ausência de
justificativa técnica e administrativa fundamentada é uma desconformidade com o
princípio da motivação dos atos administrativos, conforme se verifica no Art. 50, da Lei
nº 9.784/1999, no que couber, nestes termos:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
[...];
III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
[...].

Além disso, a Lei 8.666/93, no inciso III, do Art. 30, não exige obrigatoriedade de vistoria
técnica ao local da obra na fase de habilitação, apenas uma declaração, assinada pelo
represente legal da empresa, de que tomou conhecimento das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação

RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista que não há no relatório situações apontadas, cuja competência para
adoção de medidas seja dos gestores federais, o relatório não conterá recomendações.

CONCLUSÃO
As verificações realizadas buscaram avaliar a aplicação dos recursos públicos federais
repassados ao Município pelo FNDE, transferidos pelo FNDE por meio do Termo de
Compromisso (TC) PAC2 nº 11728/2014, no valor de R$ 1.802.102,35, para construção
de uma Creche Proinfância Tipo 1.
A partir das análises efetivadas,
irregularidades/impropriedades:

foram

encontradas

as

seguintes

1) Movimentação irregular da conta corrente específica do Termo de Compromisso n.º
11728/2014, no montante de R$ 190.700,00, constatando-se a ocorrência de retiradas
imotivadas de recursos efetivadas na conta corrente específica do convênio ocorridas
entre 18.01.2019 e 12.06.2019;
2) Recolhimento intempestivo dos tributos IRPJ e INSS retidos na fonte, constatando-se
que a Prefeitura reteve os valores correspondentes ao IRPJ e INSS destacados na nota
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fiscal da empresa contratada, porém não providenciou o recolhimento dos mesmos
tempestivamente;
3) Superfaturamento por quantidade, no valor de R$ 7.141,36, ocasionado a partir de
serviços pagos e não executados, a partir da confrontação dos boletins de medição,
oriundos da planilha orçamentária contratada, com os serviços executados verificados
no local;
4) Cronograma de execução da obra atrasado sem justificativa fundamentada;
5) Ausência de autuação de documentos básicos relativos à licitação; e
6) Ausência de justificativa da exigência em edital de vistoria técnica ao local da obra
para participar da licitação.

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 1:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Em decorrência da grave crise financeira que os Municípios brasileiros
enfrentaram, o Município de Patu de fato utilizou o recurso depositado na
conta para cumprir obrigações urgentes com os credores do Município,
notadamente folha de pagamento.
Ocorre que a movimentação entre contas do próprio município já está sendo
regularizada visto que o ente municipal já estonou parte do valor transferido
para a conta do convênio.
Dada a absoluta falta de má-fé por parte da gestação municipal, temos como
certo que a impropriedade detectada já foi devidamente regularizada.

Análise da Equipe de Auditoria:
Em sua manifestação a Prefeitura apenas reconhece a utilização dos recursos para fins
diversos do pactuado no TC PAC2 n.º 11728/2014. Outrossim, não trouxe qualquer
comprovação da regularização e estorno de parte dos valores que alega no seu
pronunciamento. Dessa forma, continuando em desacordo com as condições expressas
no item IV do referido instrumento, transcrito a seguir, bem como do § único do Art. 4º
da Lei nº 11.578/2007, fica mantida a constatação.
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IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE exclusivamente no
cumprimento do objeto firmado neste Termo de Compromisso e dentro do
prazo de execução definido no art. 11 da Resolução CD/FNDE nº 13/2012,
assim como responsabilizar-se para que a movimentação dos recursos ocorra
somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de
Compromisso ou para aplicação financeira devendo a movimentação realizarse, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente
identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou
prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo
município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o
Decreto nº 7.507/2011; (grifo nosso)

Achado n° 2:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
O recolhimento intempestivo dos tributos IRPJ e INSS, não trouxe nenhum
tipo de prejuízo ao erário tendo em vista que o recolhimento foi feito nos
moldes da legislação tributária.
Desse modo, dada a ausência de má-fé a presente impropriedade deve ser
considerada sanada.

Análise da Equipe de Auditoria:
Mais uma vez denota-se o reconhecimento pelo auditado da falha apontada, qual seja,
a mora no recolhimento dos valores retidos.
A própria emissão extemporânea da GPS já corrobora a infração, dado que aplica multa
e juros, no caso de R$ 248,50, ao pagamento em atraso. Além desse dano efetivo, devese levar em conta o intervalo de tempo desde a retenção até o efetivo recolhimento,
em que a contribuição devida deixa de integrar a fazenda pública.

Achado n° 3:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
A Prefeitura Municipal pediu providência a equipe de engenharia para que
solicite as providências necessárias para verificar a existência do
superfaturamento acima identificado, notificando a empresa sobre o
ocorrido, uma vez que o relatório de sondagem difere dos serviços executado.

Análise da Equipe de Auditoria:
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A Prefeitura não trouxe nenhum fato novo ou informação que possa elidir a constatação,
que fica, portanto, mantida.

Achado n° 4:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
O atraso da obra se dá necessariamente por parte da empresa vencedora do
certame que alega, na maioria das vezes, a falta de regularidade no
pagamento das medições realizadas, impossibilitando o ente municipal de
tomar medidas extremas diante da alegação da empresa.

Análise da Equipe de Auditoria:
A Prefeitura transfere à empresa contratada a responsabilidade pela morosidade da
execução, afirmando que essa alega a falta de regularidade no pagamento das
medições. Ora, a tarefa de manejar os recursos em conta, providenciando os
pagamentos é de responsabilidade justamente do ente público Municipal, que detém o
poder de operação dos valores transferidos, depositados na conta bancária específica.
Inclusive, ficou demonstrado no Achado nº 1 deste Relatório que vem utilizando os
haveres até para outras finalidades, que não a pactuada. Assim, não prospera a
justificativa da Prefeitura, restando mantida a constatação.

Achado n° 5:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração anterior,
verifica-se que a autuação dos documentos apontados não comprometeu o
procedimento licitatório, tendo em vista não se teve notícias de que as
ausências apontadas tem sido do tempo do processo, razão pela qual a falha
apontada não tem o condão de comprometer o referido procedimento
licitatório.

Análise da Equipe de Auditoria:
A manifestação do gestor municipal não esclarece a ausência da documentação
apontada no item 5, atribuindo a irregularidade administrativa à gestão anterior e, ao
mesmo tempo, inferindo que essa irregularidade não comprometeu o procedimento
licitatório, sem apresentar alguma evidência dessa suposição. No entanto o processo
administrativo da licitação deve conter todos os documentos necessários à licitação,
demonstrando todos os atos praticados pela administração municipal rumo à
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contratação do bem ou serviço. A formalização do processo administrativo da licitação
começa com a obrigatoriedade de um processo autuado, protocolado e numerado,
como prescrito no Art. 38 da Lei 8.666/93. Portanto, permanece a constatação da
irregularidade.

Achado n° 6:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
Muito embora a licitação tenha sido realizada na administração
anterior, a atual gestão já comunicou o fato ao setor competente
para que se abstenha de exigir nos editais de procedimento
licitatórios, cláusulas nas quais o TCU já se manifestou como
cláusulas restritivas.
Análise da Equipe de Auditoria:
A manifestação do gestor corrobora o nosso entendimento sobre o fato verificado.
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INTRODUÇÃO
A presente ação de controle teve como objetivo avaliar a regularidade na aplicação de
recursos públicos federais referentes a aquisição de combustíveis pela Prefeitura
Municipal de Patu/RN, nos anos de 2018 e 2019, até o mês de agosto de 2019. Foram
analisadas as execuções dos contratos de fornecimento de combustíveis realizados por
meio dos Processos Licitatórios nº 0004/2017, 0005/2017, 0003/2018, 0002/2019
e 0005/2019.
Os cinco processos têm como objeto o fornecimento fracionado de combustíveis para
abastecimento da frota municipal de veículos. Foi identificada a utilização de recursos
federais nos contratos, provenientes do Programa/Ação Educação de qualidade para
todos/ Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica e do Fortalecimento do Sistema
Único de Saúde (SUS)/ Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família.
Esta avaliação respondeu à questão de auditoria “Os pagamentos realizados com gastos
de combustível estão de acordo com especificações constantes em contratos?”.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 29 de julho a 02 de agosto de
2019 em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao Serviço Público
Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física, análise
documental, registros fotográficos, realização de entrevistas e aplicação de
questionários.
No fluxo da despesa de combustíveis, o formulário de abastecimento é indispensável
para a comprovação do gasto, possuindo informações essenciais, tais como: data do
abastecimento, quantidade de litros abastecida, placa do veículo e assinatura do
responsável. O descarte destes formulários pela Prefeitura restringiu a análise da
comprovação das despesas de combustíveis.
Os resultados dos exames realizados serão apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constarão os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte,
constarão os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações corretivas. Esses
achados que estão sob a responsabilidade do gestor local compõem o relatório para
conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos federais e dos Órgãos de
Defesa do Estado para providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não
exigem providências corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o
monitoramento isolado das providências saneadoras a eles relacionadas
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção
de medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.

Parte 2 – Gestor Local
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Foram encontrados problemas graves na execução da despesa pública com aquisição de
combustíveis pela Prefeitura. Os controles apresentados são insuficientes para
evidenciar que os abastecimentos realizados estão de acordo com as especificações
constantes em contrato. Detectou-se, ainda, que em um período superior a 1 ano, as
despesas de combustíveis foram realizadas sem o devido processo licitatório. Os
Achados de Auditoria correspondentes estão dispostos a seguir:

1. Processos de pagamentos de combustíveis da Prefeitura não
comprovam os abastecimentos realizados.
Por meio de análise documental e inspeção física, constatou-se que os procedimentos
utilizados pela Prefeitura na aquisição e pagamento de combustíveis não são suficientes
para comprovar os abastecimentos realizados.
Foram solicitados arquivos digitais referentes aos Processos de Pagamento de
combustíveis adquiridos nos meses de Novembro de 2018, Março de 2019 e Abril de
2019.
Constatou-se que, em geral, nos processos de pagamentos constam os seguintes
documentos:
- Nota de Empenho;
- Comprovante de Transferência Bancária;
- Nota Fiscal;
- Solicitação;
- Parecer Financeiro;
- Despacho;
- Certidões de Regularidade;
- Ordem de Compra.
Nos referidos processos de pagamento, observou-se que os Secretários Municipais
(Educação, Saúde, Assistência Social, Obras, etc) assina a ordem de compra e realiza o
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atesto da Nota Fiscal. Verificou-se que as informações descritas na ordem de compra
são dados agregados, ou seja, representam a totalização do consumo realizado em
determinado período.
Em entrevistas realizadas com motoristas do transporte escolar, com os Secretários de
Saúde, Educação e Infraestrutura, e com o representante comercial do Posto Serrano,
foi indicado que o responsável pelo abastecimento é o Secretário de Infraestrutura.
Em 1º.08.2019, a equipe de auditoria acompanhou o abastecimento de veículos no
Posto Serrano, registrando fotos. A título de exemplo, a figura a seguir mostra o
formulário de abastecimento e documento DANFE referente ao mesmo:
Figura 1 – Formulário de Abastecimento / Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica.

Foto 1: Formulário de Abastecimento realizado
em 1º.08.2019, referente ao Ônibus OJX9109,
total de 104,001 litros de óleo diesel.

Foto 2: Documento DANFE referente ao
Abastecimento realizado em 1º.08.2019, Ônibus
OJX9109, total de 104,001 litros de óleo diesel.

Constatou-se, entretanto, que os formulários de abastecimentos e documentos DANFE
não estão relacionados nos processos de pagamentos, nos quais constam apenas a Nota
Fiscal, que totaliza os abastecimentos realizados em um período, geralmente mensal. A
utilização desses dados agregados não permite a comprovação da entrega efetiva do
serviço.
O formulário de abastecimento é documento indispensável para a comprovação da
despesa por conter informações essenciais que representam o abastecimento realizado.
Considerando que as notas fiscais e ordens de compra constantes nos processos de
pagamento enviados pela Prefeitura relacionam informações globais, ou seja, informa
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somente a quantidade total adquirida de combustível em um período (geralmente
mensal), não há documentação suficiente para comprovar os abastecimentos efetivos.
Faltam informações indispensáveis para a comprovação da despesa, como: data do
abastecimento; quantidade de litros abastecida do veículo; preço; placa do veículo;
assinatura do responsável; e valor a pagar.
Com o objetivo de verificar a comprovação do pagamento das referidas despesas, foram
solicitados os formulários de abastecimento de combustíveis, assinados pelo
responsável nos momentos dos abastecimentos, referentes às aquisições de
combustíveis nos meses de Novembro de 2018, Março de 2019 e Abril de 2019.
Em resposta, o gestor municipal informou que, após conferência, os formulários são
destruídos. O descarte desses formulários tem como consequência direta o
impedimento da comprovação dos abastecimentos individuais.
Conclui-se que, sobre o fornecimento de combustíveis para a Prefeitura, entre
01.01.2018 e 31.08.2019, não há como se comprovar que os valores pagos estão de
acordo com o disposto nos respectivos contratos, tendo em vista a insuficiência da
documentação apresentada para comprovar a exatidão dos abastecimentos.

2. Despesas com aquisição de combustível realizadas sem
Licitação, em período superior a um ano, totalizando R$
1.193.930,17.
Com o objetivo de verificar a regularidade dos pagamentos referentes aos gastos com
combustíveis realizados pela Prefeitura, foi solicitada a documentação referente às
licitações 04/2017, 05/2017 e 03/2018.
Após análise dos documentos enviados pelo gestor, verificou-se que as licitações
04/2017 e 05/2017 referiam-se à execução no ano de 2017. Com relação à licitação
03/2018, constatou-se que esta não foi finalizada com sucesso.
Assim, por não ter recebido nenhuma licitação cuja contratação decorrente desse
suporte às despesas realizadas em 2018 e 2019, foi requerida novamente a
documentação referente a todas as licitações para aquisição de combustíveis nos anos
de 2018 e 2019.
Após a análise dos processos licitatórios recebidos (nº 0004/2017, 0005/2017,
0003/2018, 0002/2019 e 0005/2019), verificou-se que as despesas realizadas no
período entre 22.02.2018 e 14.03.2018 não decorreram de processos licitatórios e
estavam sem cobertura contratual. Em resposta, o gestor municipal informou que,
devido a problemas técnicos-jurídicos, a Prefeitura tornou sem efeitos atos de processos
de licitação, e que, devido ao caráter essencial de serviços como saúde, educação,
assistência social e infraestrutura, houve a compra emergencial de combustíveis para
abastecimento da frota.
Com vistas a subsidiar este trabalho de auditoria, foi solicitada à Secretaria de
Tributação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (SET-RN), a disponibilização
dos DANFE NFC-e Documento Auxiliar na Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica emitidas pelos contribuintes CNPJ:
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09.912.303/0001-55, CNPJ: 10.013.417/0001-42 e CNPJ: 06.699.131/0001-95, para a
Prefeitura Municipal de Patu/RN, correspondente ao período de 01.01.2017 até a data
de execução de extração dos documentos.
Em resposta a esta solicitação, a SET-RN enviou os arquivos em questão. Após a análise
da documentação enviada, foi possível quantificar o total das despesas de combustíveis
realizadas sem licitação, de acordo com o disposto na tabela a seguir:
Tabela 1: Notas Fiscais de aquisição de combustíveis referente ao período entre
22.02.2018 e 14.03.2019
DANFE
24180306699131000195550010000004731471509632
24180306699131000195550010000004761474500182
24180309912303000155550010000010491104569477
24180309912303000155550010000010501104669154
24180309912303000155550010000010561105267266
24180309912303000155550010000010571105366954
24180309912303000155550010000010651106164435
24180309912303000155550010000010651106164435
24180309912303000155550010000010681106463485
24180309912303000155550010000010691106563177
24180406699131000195550010000004861484468672
24180406699131000195550010000004871485465526
24180409912303000155550010000010751107161286
24180409912303000155550010000010761107260966
24180409912303000155550010000010771107360658
24180409912303000155550010000010781107460331
24180409912303000155550010000010831107958755
24180409912303000155550010000010841108058445
24180409912303000155550010000010851108158129
24180506699131000195550010000005051503408804

Data/Hora
Emissão
16/03/2018
09:15
22/03/2018
09:58
06/03/2018
11:48
06/03/2018
11:54
13/03/2018
13:00
13/03/2018
13:05
20/03/2018
17:16
20/03/2018
17:16
28/03/2018
12:20
28/03/2018
12:47
12/04/2018
19:07
12/04/2018
19:27
10/04/2018
12:26
10/04/2018
12:36
10/04/2018
12:51
10/04/2018
12:55
19/04/2018
10:13
19/04/2018
10:20
19/04/2018
10:31
14/05/2018
12:24

Qtde (L)

Vl.
Unit.
(R$)

Vl. Total
(R$)

5776,54 3,863

22.314,77

3855,068 3,863

14.892,13

4871,161 3,489

16.995,48

2598,438 2,899

7.532,87

1045,211 3,489

3.646,74

4671,273 2,899

13.542,02

924,05 3,489

3.224,01

2351,139 2,899

6.815,95

2094,168 3,789

7.934,80

2958,014 2,899

8.575,28

8500 3,863

32.835,50

4461,553 3,863

17.234,98

551,889 3,489

1.925,54

1321,513 3,789

5.007,21

2482,94

3,28

8.144,04

3043,58

3,28

9.982,94

694,519

3,49

2.423,87

2765,293

3,35

9.263,73

1888,753

3,35

6.327,32

7692,852 4,299

33.071,57
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DANFE
24180506699131000195550010000005061504405652
24180509912303000155550010000010941109055296
24180509912303000155550010000010951109154976
24180509912303000155550010000010961109254668
24180509912303000155550010000010971109354341
24180606699131000195550010000005201518361540
24180606699131000195550010000005211519358396
24180606699131000195550010000005221520355238
24180609912303000155550010000011031109952454
24180609912303000155550010000011041110052140
24180609912303000155550010000011051110151820
24180609912303000155550010000011061110251512
24180706699131000195550010000005401538298521
24180706699131000195550010000005411539295370
24180706699131000195550010000005421540292220
24180709912303000155550010000011121110849621
24180709912303000155550010000011131110949305
24180709912303000155550010000011141111048996
24180709912303000155550010000011151111148670
24180709912303000155550010000011161111248361
24180709912303000155550010000011171111348045
24180709912303000155550010000011171111348045
24180806699131000195550010000005621560229201
24180806699131000195550010000005631561226050
24180809912303000155550010000011251112145526
24180809912303000155550010000011261112245218

Data/Hora
Emissão
14/05/2018
12:26
10/05/2018
08:55
10/05/2018
09:08
10/05/2018
09:24
10/05/2018
09:27
13/06/2018
12:44
13/06/2018
12:48
13/06/2018
12:55
11/06/2018
09:32
11/06/2018
09:53
11/06/2018
09:57
11/06/2018
10:02
12/07/2018
11:50
12/07/2018
11:53
12/07/2018
11:56
10/07/2018
09:27
10/07/2018
09:59
10/07/2018
10:10
10/07/2018
10:13
18/07/2018
09:16
18/07/2018
09:26
18/07/2018
09:26
15/08/2018
14:30
15/08/2018
14:36
09/08/2018
13:16
09/08/2018
13:23

Qtde (L)

Vl.
Unit.
(R$)

Vl. Total
(R$)

4189,717 4,299

18.011,59

2165,942 3,329

7.210,42

4992,284

3,28

16.374,69

3060,924

3,28

10.039,83

1945,647

3,28

6.381,72

7706,73

4,55

35.065,62

4935,608

4,48

22.111,52

1329,982 3,769

5.012,70

1300,017 3,629

4.717,76

2768,93

3,28

9.082,09

4755,635

3,28

15.598,48

2302,697 4,339

9.991,40

8153,565

4,55

37.098,72

4207,809

4,55

19.145,53

1996,853

3,53

7.048,89

3348,473

3,58

11.987,53

3715,444

3,38

12.558,20

2065,379

3,38

6.980,98

1015,404 4,499

4.568,30

1033,061

4,1

4.235,55

78,429

3,38

265,09

1554,716

3,55

5.519,24

8360,361

4,55

38.039,64

5061,924

4,55

23.031,75

1267,903

3,58

4.539,09

4576,424

3,28

15.010,67
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DANFE
24180809912303000155550010000011271112344892
24180809912303000155550010000011281112444584
24180810013417000142550010000011461041718245
24180906699131000195550010000005721570197698
24180906699131000195550010000005731571194541
24180909912303000155550010000011371113341749
24180909912303000155550010000011381113441422
24180909912303000155550010000011391113541114
24180909912303000155550010000011401113640792
24180909912303000155550010000011411113740484
24180909912303000155550010000011421113840168
24181006699131000195550010000005841582159886
24181006699131000195550010000005841582159886
24181006699131000195550010000005841582159886
24181006699131000195550010000005841582159886
24181006699131000195550010000005851583156730
24181006699131000195550010000005851583156730
24181006699131000195550010000005851583156730
24181006699131000195550010000005871585150431
24181006699131000195550010000005871585150431
24181006699131000195550010000005871585150431
24181006699131000195550010000005871585150431
24181009912303000155550010000011531114936707
24181009912303000155550010000011581115435120
24181109912303000155550010000011651116132928
24181109912303000155550010000011661116232601

Data/Hora
Emissão

Qtde (L)

Vl.
Unit.
(R$)

09/08/2018
3053,546 3,28
13:33
09/08/2018
2237,226 4,13
13:37
07/08/2018
1407,5209 3,59
17:30
12/09/2018
7269,895 4,55
09:35
12/09/2018
4857,115 4,55
09:38
10/09/2018
452,073 3,58
09:28
10/09/2018
2977,492 3,38
09:46
10/09/2018
3060,077 3,38
09:51
10/09/2018
4448,767 3,38
09:56
10/09/2018
2215,912 4,53
10:04
10/09/2018
1797,475 4,53
10:33
11/10/2018
1750,474 4,65
16:01
11/10/2018
760,632
4,7
16:01
11/10/2018
2200,746 4,799
16:01
11/10/2018
2421,157 4,849
16:01
11/10/2018
1263,988 4,65
16:29
11/10/2018
1923,941
4,7
16:29
11/10/2018
1688,838 4,799
16:29
11/10/2018
518,194 4,65
16:52
11/10/2018
2065,494
4,7
16:52
11/10/2018
1282,676 4,799
16:52
11/10/2018
151,588 4,849
16:52
05/10/2018
2752,376 3,649
13:44
16/10/2018
4299,713 3,649
09:12
09/11/2018
795,512 3,89
10:10
09/11/2018
2213,958 4,75
10:23

Vl. Total
(R$)
10.015,63
9.239,74
5.053,00
33.078,02
22.099,87
1.618,42
10.063,92
10.343,06
15.036,83
10.038,08
8.142,56
8.139,70
3.574,97
10.561,38
11.740,19
5.877,54
9.042,52
8.104,73
2.409,60
9.707,82
6.155,56
735,05
10.043,42
15.689,65
3.094,54
10.516,30
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DANFE
24181109912303000155550010000011671116332298
24181109912303000155550010000011681116431978
24181206699131000195550010000006191617049601
24181206699131000195550010000006201618046453
24181206699131000195550010000006211619043307
24181209912303000155550010000011751117129777
24181209912303000155550010000011761117229450
24181209912303000155550010000011771117329142
24190106699131000195550010000006391636986583
24190106699131000195550010000006401637983430
24190106699131000195550010000006411638980289
24190109912303000155550010000011921118824416
24190109912303000155550010000011931118924094
24190109912303000155550010000011931118924094
24190206699131000195550010000006671664898365
24190206699131000195550010000006681665895219
24190209912303000155550010000011981119422521
24190209912303000155550010000011991119522205
24190210013417000142550010000011881712020025
24190306699131000195550010000006781675863700
24190306699131000195550010000006791676860559
24190309912303000155550010000012091120519052
24190309912303000155550010000012101120618744
24190309912303000155550010000012111120718428

Data/Hora
Emissão
09/11/2018
10:28
09/11/2018
11:16
11/12/2018
10:19
11/12/2018
10:23
11/12/2018
10:27
10/12/2018
10:08
10/12/2018
10:11
10/12/2018
10:20
10/01/2019
14:02
10/01/2019
14:07
10/01/2019
14:18
10/01/2019
09:06
10/01/2019
09:12
10/01/2019
09:12
12/02/2019
09:23
12/02/2019
09:29
11/02/2019
09:38
11/02/2019
09:44
25/02/2019
12:00
13/03/2019
15:40
13/03/2019
15:52
11/03/2019
09:12
11/03/2019
09:20
11/03/2019
09:25

Qtde (L)

Vl.
Unit.
(R$)

2816,505

3,69

10.392,90

2438,055

3,69

8.996,42

7517,875

4,53

34.055,97

4642,76

4,53

21.031,70

1372,444

3,7

5.078,04

1035,105 3,879

4.015,17

Vl. Total
(R$)

4795,129

3,35

16.063,68

1594,486

3,38

5.389,36

5468,557 4,399

24.056,18

7509,412 4,399

33.033,90

1626,503

3,7

6.018,06

1389,338

3,59

4.987,72

3751,944

3,69

13.844,67

317,101

3,69

1.170,10

7592,929

4,35

33.029,24

5062,709

4,35

22.022,78

4465,27

3,42

15.271,22

1311,26

3,59

4.707,42

4142,55

3,69

15.286,00

8143,776 4,299

35.010,09

5600,356 4,299

24.075,93

2064,731 3,429

7.079,96

2107,591

3,42

7.207,96

3118,67

3,42

10.665,85

Valor Total (R$)
1.193.930,17
FONTE: Elaboração da CGU com base em documentos DANFE emitidos no período entre 22.02.2018 e
14.03.2019.
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Conforme verificado na Tabela 1, as despesas com combustíveis realizadas entre
22.02.2018 e 14.03.2019, no montante de R$ 1.193.930,17, foram realizadas sem a
ocorrência de licitação e não tiveram respaldo contratual, contrariando o disposto no
inciso XXI, do Art.37 da Constituição Federal, transcrito a seguir:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
(...)

RECOMENDAÇÕES
Tendo em vista que não há no relatório situações apontadas, cuja competência para
adoção de medidas seja dos gestores federais, o relatório não conterá recomendações.

CONCLUSÃO
Da análise dos gastos com combustível pela Prefeitura de Patu, conclui-se o seguinte:
- A Ausência de Licitação para suportar despesas nos exercícios de 2018 e 2019;
- Os Processos de pagamento de despesas de combustível são formalizados sem
informações essenciais para comprovação da regularidade de tais gastos.

ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Achado n° 1:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
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O sistema de controle do combustível de Patu ainda é feito de modo
precário, razão pela qual os abastecimentos são autorizados por meio de nota
de abastecimento. Nesse contexto, a precariedade do controle não induz a falta
de comprovação de abastecimento, visto que todos os veículos são abastecidos
quase que diariamente para a prestação de diversos serviços do Município.
Sendo assim a impropriedade apontada merece ser sanada.

Análise da Equipe de Auditoria:
Na manifestação do Gestor, o mesmo corrobora que o controle dos combustíveis é
precário. Tal precariedade impediu a comprovação da regular aplicação dos recursos
públicos utilizados. Nos processos de pagamento de combustíveis analisados não
constavam informações indispensáveis para tal comprovação. Essas informações
deveriam ser: data do abastecimento; quantidade de litros abastecida do veículo; preço;
placa do veículo; assinatura do responsável; e valor a pagar.

Achado n° 2:
Manifestação da Unidade Examinada:
Por meio do Ofício nº 232/2019-PMP/GP, de 24.10.2019, a Prefeitura de Patu
apresentou a seguinte manifestação:
A aquisição de combustíveis é de fundamental importância para os
serviços.
Nesse contexto, é imperioso informar, apesar da impropriedade
levantada, o combustível foi adquirido, por preço de mercado e sem nenhum
tipo de dolo ou má-fé, nem tampouco superfaturamento.
A falta de habilidade dos responsáveis pelo setor de compras não pode
ser considerada uma irregularidade e sim uma falha formal que não gerou
prejuízo ao erário.

Análise da Equipe de Auditoria:
O inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal preceitua:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, ...

Caso tenha existido alguma situação emergencial que fundamentasse tal dispensa
licitatória, a Prefeitura de Patu deveria, em processo administrativo específico,
demonstrar tal necessidade. Pela redação do inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/94, para
14

que seja dispensada a licitação, exigem-se os seguintes requisitos: a) estado de
emergência ou calamidade pública, fato natural; b) demonstração concreta e efetiva da
potencialidade do dano e a demonstração de que a contratação é a via adequada e
efetiva para eliminar o risco, necessidade de atendimento; c) prazo máximo de 180 dias.
Cabe ainda registar que, não fez parte do escopo dessa auditoria a análise da
culpabilidade dos agentes públicos que ordenaram tais despesas sem processamento
devido.
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INTRODUÇÃO
Este relatório apresenta os resultados dos exames realizados sobre os pagamentos de
Seguro Desemprego ao Pescador Artesanal (Seguro Defeso) realizados em 2018 no
município de Patu/RN.
O Seguro Defeso é uma assistência financeira temporária, no valor de um salário
mínimo, pago ao pescador profissional artesanal que não tenha outra fonte de renda
durante o período em que não é permitido pescar devido à reprodução dos peixes.
Segundo o Portal da Transparência, 151 habitantes foram beneficiados pelo Seguro
Defeso em Patu/RN, no ano de 2018, totalizando R$ 424.906,00 em pagamentos
realizados. O quantitativo de beneficiários representa cerca de 1,19% da população do
município, estimada em 12.701 habitantes.
A fiscalização teve o objetivo específico de verificar se os beneficiários do Seguro Defeso
se enquadram nos critérios de recepção do benefício, conforme estabelecido pela Lei n°
10.779, de 25/11/2003, e suas respectivas alterações e regulamentações. Para tal, foram
realizadas entrevistas e análises documentais visando responder às seguintes questões:
a) As informações constantes do Registro Geral de Atividade Pesqueira - RGP são
fidedignas?
b) Os pescadores cadastrados no RGP demonstram que exercem a atividade da pesca
para fins comerciais?
c) Os pescadores cadastrados no RGP que recebem o seguro-desemprego na
modalidade pescador artesanal desempenham exclusivamente a atividade pesqueira?
d) As informações prestadas pelos inscritos no sistema RGP são confirmadas por
terceiros?
Para realização das entrevistas, foi elaborada amostra não probabilística de 32
segurados que acessaram o Seguro Defeso no ano de 2018.
Adicionalmente, foi realizada verificação junto à Prefeitura Municipal de forma a
identificar beneficiários do seguro defeso que exerciam outra atividade remunerada.
Em relação aos resultados dos exames, são apresentados em duas partes. Na primeira
parte, constam os achados cuja solução cabe ao gestor federal. Na segunda parte, são
elencados os achados para os quais a responsabilidade pela adoção de ações corretivas
é do gestor local. No presente caso, todos os achados são de responsabilidade do gestor
federal, de forma que não foram realizados registros na segunda parte do relatório.
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RESULTADOS DOS EXAMES
Parte 1 – Gestor Federal
1. Beneficiários do Seguro Defeso exercendo atividades
econômicas não relacionadas à pesca.
Nas visitas realizadas junto aos endereços de 32 beneficiários do Seguro Defeso
relacionados na amostra do Município de Patu/RN, quatro deles não foram
entrevistados porque um faleceu e os outros três não residem mais no município.
Dessa forma, foram entrevistados 28 beneficiários. Durante cada entrevista, foi aplicado
um questionário padronizado, previamente elaborado.
Na consolidação dos dados obtidos de cada beneficiário, identificou-se, inicialmente,
que todos responderam que a principal atividade remunerada exercida nos últimos dois
anos é a pesca. Porém, nas perguntas seguintes do questionário aplicado, verificou-se
que quinze dos entrevistados desse grupo responderam que exerceram atividade de
pesca para alimentação própria/familiar, seis pescadores informaram que exerceram
atividade de pesca para fins comerciais e sete entrevistados informaram que não
exerceram atividades pesqueiras nos dois últimos anos.
O prefeito do município informou verbalmente a esta equipe de fiscalização que a
maioria dos açudes da região secou nos anos de 2016 e 2017 e que o Estado do Rio
Grande do Norte passou por uma forte estiagem nos últimos anos e,
consequentemente, atingiu o município de Patu/RN. Informou ainda que somente o
Açude Tourão não secou completamente, mas ficou apenas com uma pequena lâmina
de água. Nas entrevistas realizadas com os pescadores do seguro defeso, eles
confirmaram essa informação.
Com base nas respostas dadas nas entrevistas durante a aplicação do questionário, nas
informações fornecidas pelo prefeito referentes à seca ocorrida na região e na inspeção
realizada no Açude Tourão, verificou-se que os beneficiários do Seguro Defeso
relacionados na amostra não demonstraram que exerceram a profissão de pescador
artesanal com o objetivo de proporcionar renda aos seus familiares nos últimos dois
anos no município, tanto para fins comerciais quanto para subsistência. Como registrado
anteriormente, os açudes secaram nesse período e nessas condições, não havia peixes.
Com a falta de peixes, não há como se realizar a atividade pesqueira durante o ano todo,
inclusive nos períodos estabelecidos para seguro defeso.
Isto representa que 100% dos beneficiários entrevistados do Seguro Defeso do
Município de Patu/RN não exerceram a atividade pesqueira devido ao fenômeno natural
da seca ocorrido no Estado.
Verificou-se, ainda, que 25 pescadores da amostra de beneficiários entrevistados não
desempenham exclusivamente a atividade pesqueira, conforme informação constante
abaixo no quadro de atividades exercidas pelos pescadores da amostra:
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Quadro 1 – Residência e atividade exercida pelos benificiários da amostra do Seguro
Defeso no município de Patu/RN.
CPF

Local de residência
informado
na
entrevista.

***.143.494-**

Rua Senador
Freire- Centro.

***.343.314-**

Atualmente reside no
Sitio Morada Nova
Patu -Patu/RN

***.007.554-**

Nova Patu- Patu/RN

***.398.914-**

O beneficiário mudouse para São Paulo/SP.
O beneficiário não
tem endereço certo.

***.018.944-**

Mudou-se para o
município de Messias
Targino/RN - Rua das
Margaridas nº 151

***.257.774-**

***.018.594-**

Jessé

Não mora mais no
endereço citado na
amostra, mora em
outro município e não
tem endereço certo
Não mora mais no
endereço citado na
amostra, mora no
município de São
Bento/PB

***.741.704-**

Não mora mais no
endereço citado na
amostra, atualmente
reside no Sítio Morada
Nova Patu -Patu/RN

***.316.844-**

Rua Jaci Rodrigues,
202 – Bairro Fomento

***.848.744-**

Rua Lauro Linhares, 2
Bairro Estação.

***.607.294-**

Rua Nilton Mendes da
Silva,1, QD 6 - Estação

Atividade exercida.
Agricultor meeiro.
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.
Agricultor do sítio
Morada
NovaPatu/RN. Exerce a
pesca
para
alimentação
da
família.
Entrevista
não
realizada, pois a
beneficiária faleceu.
Entrevista
realizada.

Local de saque do
Seguro Defeso

Valor
recebido
em 2018

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Não se aplica

2.862,00

Não se aplica

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Não se aplica

2.862,00

Não se aplica

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

não

Doméstica,
mora
com o pai. Exerce a
pesca
para
alimentação
da
família.
Entrevista
realizada.

não

Entrevista
realizada.

não

Agricultora do Sítio
Morada
NovaPatu/RN.
Não
exerceu atividade de
pesca nos últimos
dois anos.
Não
exerceu
atividade de pesca
nos últimos dois
anos.
Vive
de
bico/trabalho
temporário.
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.
Exerce a pesca para
alimentação
da
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CPF

Local de residência
informado
na
entrevista.

Atividade exercida.

Local de saque do
Seguro Defeso

Valor
recebido
em 2018

família. Também é
doméstica.

***.357.174-**

Rua Luiz Domiciano,
909

***.508.834-**

Sitio Bom Jesus – zona
rural

***.955.254-**

Rua Lourival dos
Santos, 22 – bairro
Fomento

***.555.694-**

Sitio Saquinho - zona
rural

***.725.764-**

Rua
Raimundo
Pereira, 31 – Conjunto
João Pereira

***.355.274-**

Sitio Morada Nova, 3 zona rural

***.702.534-**

Rua Lourival dos
Santos, 37 – Bairro
Fomento

***.064.454-**

Rua Lourival dos
Santos, 17 – Bairro
Fomento

***.749.114-**

Rua
Vereador
Francisco Clementino
Filho, 12 - Conjunto
Nova Patu

***.876.984-**

Rua Vereador Milton
Mendes da Silva, 9

Agricultor-Trabalho
temporário (bico).
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.
Trabalha no próprio
sitio como agricultortrabalho temporário
(bico). Não exerceu
atividade de pesca
nos últimos dois
anos.
Exerce atividade de
pesca para fins
comerciais.
Agricultor e trabalho
temporário (bico).
Exerce atividade de
pesca para fins
comerciais.
Agricultura familiar e
trabalha em um
restaurante (bico).
Não
exerceu
atividade de pesca
nos últimos dois
anos.
Agricultor – trabalha
para ele mesmo no
sítio onde mora.
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.
Agricultor e exerce
atividade de pesca
para fins comerciais.
Doméstica, ajuda os
pais a tratar o peixe.
Exerce atividade de
pesca para fins
comerciais.
Doméstica/ parente
aposentado
Funrural. Exerce a
pesca
para
alimentação
da
família.
Doméstica – pesca
esporadicamente.
Exerce a pesca para

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00
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CPF

Local de residência
informado
na
entrevista.

***.456.774-**

Rua
Antônio
Suassuna, 473-Centro

***.475.954-**

Rua Oscar Fernandes
Leite, 15 - Centro

***.300.644-**

Rua Aureliano Irineu,
291 - Centro

***.819.634-**

Rua João Pereira de
Almeida, 217

***.392.914-**

Nova Patu, 01 - Centro

***.075.934-**

Sitio Tourada, 171Patu-RN

***.136.224-**

Rua Conego Metério,
30 – Bairro Fomento

***.879.914-**

Morando na fazenda
Carnaúba

***.015.154-**

Atualmente morando
na Rua Saboia Filho,
172 – Bairro Estação

***.477.964-**

Rua Jaci Rodrigues,
202 – Bairro Fomento

Atividade exercida.
alimentação
da
família.
Doméstica, informou
que não pesca mais,
está doente com
pressão alta. Exerce
a
pesca
para
alimentação
da
família.
Exerce
trabalho
temporário
de
agricultor/bico.
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.
Trabalhador
autônomo, possui
uma máquina para
desentupir
poço
tubular com a qual
realiza serviço de
limpeza
e
desentupimento de
poço tubular. Não
exerceu atividade de
pesca nos últimos
dois anos.
Agricultor.
Exerce
atividade de pesca
para fins comerciais.
Doméstica. Exerce
atividade de pesca
para fins comerciais.
Agricultor. Exerce a
pesca
para
alimentação
da
família.
Faz bico de Faxineira.
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.
Agricultora.
Não
exerceu atividade de
pesca nos últimos
dois anos.
Faz faxina. Não
exerceu atividade de
pesca nos últimos
dois anos.
Exerce a pesca para
alimentação
da
família.

Local de saque do
Seguro Defeso

Valor
recebido
em 2018

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.862,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00

Em um posto da
CEF do município

2.845,00
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CPF

Local de residência
informado
na
entrevista.

Atividade exercida.

Local de saque do
Seguro Defeso

Valor
recebido
em 2018

Agricultor – trabalha
para ele mesmo.
Em um posto da
***.727.554-** Sitio Saquinho, 4
Exerce a pesca para
2.862,00
CEF do município
alimentação
da
família.
Fonte: entrevista in loco com os beneficiários, familiares ou vizinhos e consulta ao Portal da Transparência.

Após o cruzamento de dados dos beneficiários do Seguro Defeso no município com as
informações obtidas junto à Prefeitura de Patu/RN acerca dos servidores ativos e
inativos, comissionados e contratados, não foram verificados recebimentos de
salários/proventos desse público juntamente com o benefício do Seguro Defeso no
exercício de 2018.

Parte 2 – Gestor Local
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção
de medidas preventivas e corretivas seja do gestor local.

RECOMENDAÇÕES
Não há previsão de recomendações no âmbito deste relatório. As recomendações serão
encaminhadas de forma consolidada ao Órgão Federal.

CONCLUSÃO
Com base nas respostas dadas nas entrevistas durante a aplicação do questionário, nas
informações fornecidas pelo prefeito referentes à seca ocorrida na região e na inspeção
realizada no Açude Tourão, verificou-se que os beneficiários do Seguro Defeso
relacionados na amostra não demonstraram que exerceram a profissão de pescador
artesanal com o objetivo de proporcionar renda aos seus familiares nos últimos dois
anos no município, tanto para fins comerciais quanto para subsistência. Como registrado
anteriormente, os açudes secaram nesse período e nessas condições, não havia peixes.
Com a falta de peixes, não há como se realizar a atividade pesqueira durante o ano todo,
inclusive nos períodos estabelecidos para seguro defeso.
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