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        Introdução 

 
 

No âmbito do Programa de Fiscalização em entes Federativos, no Município de Mazagão, 

foram realizadas fiscalizações que ocorreram entre 21 de agosto a 06 de outubro de 2017, 

abrangendo a execução dos seguintes programas e ações de governo: 

 

1. Programa Nacional de Alimentação escolar (Pnae). Exames realizados na execução dos 

recursos transferidos entre 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, que totalizaram 

R$518.456,00.  

2. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). As ações tiveram como escopo 

a execução do Pnate no período de 01 de janeiro de 2014 a 26 de agosto de 2017. Quanto aos 

recursos envolvidos, as análises se concentraram na execução das transferências realizadas 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Mazagão/AP, nos 

exercícios de 2014 a 2016, as quais somaram R$645.552,65. 

3. Programa Dinheiro Direto (PDDE). As ações tiveram como escopo a execução dos recursos 

transferidos entre 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, que totalizaram 

R$151.290,00. Não houve obstáculos por parte da unidade auditada à realização dos exames.  

4. Programa 2029 (Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária) 

na Ação 20N8 (Promoção de iniciativas para o aprimoramento da produção e inserção 

mercadológica - Plano Brasil sem Miséria). As ações de fiscalização tiveram como escopo o 

exame da execução do Convênio nº. 823389/2015, cujo objeto foi a realização de ursos e 

oficinas de artesanato para mulheres de Mazagão/AP e envolveu o montante de R$300.000,00. 

Não houve obstáculos por parte da unidade auditada à realização dos exames. 



 

 

5. Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização / Fomento ao Setor 

Agropecuário. As ações de fiscalização tiveram como escopo os exames dos Contratos de 

Repasses de nº 787568/2013 e de nº 825288/2015, respectivamente nos montantes de 

R$4.002.079,70 e R$493.500,00, celebrados entre a Prefeitura Municipal de Mazagão e a 

União. O primeiro teve como objeto a aquisição de Patrulha Mecanizada para atender às 

necessidades locais, em especial a manutenção das estradas existentes e a abertura de ramais 

para otimizar o escoamento da produção agrícola regional. O segundo teve como objeto 

aquisições de grupos geradores a diesel para atender às comunidades ribeirinhas e terrestres 

residentes no Município. Não houve obstáculos por parte da unidade auditada à realização dos 

exames. 

6. Planejamento Urbano / Apoio a Política de Desenvolvimento Urbano. As ações de 

fiscalização tiveram como escopo os exames da execução física do Contrato de Repasse n.º 

806441/2014, celebrado entre a União e o Município de Mazagão, cujo montante envolvido 

foi de R$17.219.515,57. O objeto do referido Contrato de Repasse foi a “pavimentação e 

recapeamento de vias, com implantação de drenagem superficial e profunda, passeio público 

e sinalização vertical e horizontal”. Não houve obstáculos por parte da unidade auditada à 

realização dos exames. 

7. Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Construção e Ampliação de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). As ações de fiscalização tiveram como escopo as execuções das 

Propostas de nº 11347306000113001 (Construção da UBS na Sede do Município) e a de n.º 

11347306000113005 (Construção da UBS no Distrito de Maracá). O valor envolvido nas duas 

propostas foi de R$1,432 milhões. O objetivo da fiscalização foi a verificação dos 

procedimentos de contratações e execuções físicas dos empreendimentos. Não houve 

obstáculos por parte da unidade auditada à realização dos exames. 

Todas as ações de fiscalizações se deram na sede da Prefeitura do Munícipio de Mazagão, 

bem como nas Secretarias das pastas envolvidas.  

No âmbito do Pnae, as seguintes ações foram realizadas para fins de verificação da execução 

do programa de governo pelo gestor municipal: verificação da atuação do profissional de 

nutrição responsável técnico pelo Pnae na elaboração dos cardápios; ocorrência do 

atendimento às resoluções do FNDE quanto à aplicação de testes de aceitabilidade dos 

alimentos da merenda; análise da regularidade da movimentação dos recursos repassados pela 

União e das contratações realizadas no âmbito do programa.  

Não foram disponibilizados os processos de contratações e grande parte de processos de 

pagamentos, o que ocasionou prejuízo às análises e consequentemente limitou o escopo da 

fiscalização. 

Realizou-se visita às escolas, selecionadas por amostragem, para verificar a atuação destas na 

execução do Pnae, em especial quanto as condições de armazenagem dos alimentos, preparo 

da alimentação escolar e fornecimento da alimentação escolar aos alunos da rede pública.  



 

 

As fiscalizações relativas ao Pnate sofreram limitações de escopo, pois não foram 

disponibilizados os processos de contratação (licitatórios, dispensa de licitação, 

inexigibilidade de licitação) referentes ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de julho 2017. 

Além da análise documental dos comprovantes de despesas relacionadas ao referido 

programa, foram realizadas visitas em cinco escolas, selecionadas por amostragem. 

A fiscalização teve como objetivo verificar a atuação do gestor municipal na execução do 

Pnate, em especial quanto à: 

a) execução do programa, tendo como referência os normativos editados pelo FNDE e a 

legislação aplicável aos procedimentos de contratação, e de movimentações financeiras, bem 

como no tocante à conformidade da execução do transporte escolar com o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB) e com as normas de segurança da Marinha do Brasil; 

b) atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(CACS/Fundeb). 

No âmbito do PDDE a fiscalização envolveu a avaliação dos procedimentos adotados para 

aquisição de bens e contratação de serviços, a legalidade dessas aquisições e contratações 

realizadas com recursos do programa, bem como a avaliação da participação da comunidade 

escolar na gestão dos recursos. Para tanto, foram realizadas análises documentais.  Buscou-se 

verificar se os objetivos do programa estavam sendo atingidos. 

As ações de fiscalização do Convênio nº. 823389/2015 avaliaram as contratações realizadas 

bem como a execução do objeto. Foram realizadas análises documentais e entrevistas, esta 

por amostragem, com os beneficiários dos cursos objetos do referido convênio. Objetivou-se 

verificar a regularidade das contratações, bem como das execuções contratuais.  

Quanto as fiscalizações realizadas nos Contratos de Repasses de nº 787568/2013 e 

825288/2015, foram realizadas analises documentais dos documentos disponibilizados pela 

Prefeitura e inspeções físicas nos locais onde as máquinas e os grupos geradores se 

encontravam. Quanto aos grupos geradores, houve uma seleção, por amostragem, das 

localidades que estariam sendo beneficiadas, já que não foi possível, devido as distâncias, 

inspecionar todos os grupos geradores que haviam sido adquiridos. 

No tocante a fiscalização do Contrato de Repasse n.º 806441/2014, foram realizadas inspeções 

físicas e análises documentais dos documentos disponibilizados a equipe de fiscalização. 

Objetivou-se verificar a adequabilidade da execução física em relação ao que foi licitado. 

As ações de fiscalizações das Propostas de nº 11347306000113001 (Construção da UBS na 

Sede do Município) e a de n.º 11347306000113005 (Construção da UBS no Distrito de 

Maracá), foram realizadas por meio de análises dos documentos e por meio de inspeções 

físicas nos locais das construções das UBS e objetivaram verificar, dentre outras, se as mesmas 

estavam de acordo com os projetos e compatíveis com o desembolso financeiro já realizado.  



 

 

  

 

 

 

        Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado 

 
 

População: 17032 

Índice de Pobreza: 40,52 

PIB per Capita: 7.238,79 

Eleitores: 9806 

Área: 13131 
Fonte: Sítio do IBGE. 

 

 

        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 

 

Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados: 

 

Ministério Programa Fiscalizado Qt. 

Montante 

Fiscalizado por 

Programa 

MINISTERIO DA 

AGRICULTURA, PECUARIA 

E ABASTECIMENTO 

Agropecuária Sustentável, 

Abastecimento e 

Comercialização 

2 4.495.579,70 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA AGRICULTURA, 

PECUARIA E ABASTECIMENTO 

2 4.495.579,70 

MINISTERIO DA 

EDUCACAO 

Educação de qualidade para 

todos 

3 1.557.830,27 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 3 1.557.830,27 

MINISTERIO DA 

INTEGRACAO NACIONAL 

Desenvolvimento Regional, 

Territorial Sustentável e 

Economia Solidária 

1 302.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA INTEGRACAO 

NACIONAL 

1 302.000,00 

MINISTERIO DA SAUDE Fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

1 1.432.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 1 1.432.000,00 

MINISTERIO DAS CIDADES Planejamento Urbano 1 17.219.515,57 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 1 17.219.515,57 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 8 25.006.925,54 

 



 

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado em 04 de outubro de 2017, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 

pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, 

bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

        Consolidação de Resultados 
 

 

Em decorrência das fiscalizações realizadas, constataram-se situações que tiveram impactos 

negativos na consecução dos objetivos dos programas/ações examinados. A seguir estão 

destacadas as situações de maior relevância. 

 

Ministério da Educação: 

 

No tocante ao Pnae, foram constatadas várias impropriedades, tanto no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação, quanto no âmbito das escolas municipais. Cita-se: o descumprimento 

da Resolução CFN nº 465/2010, em virtude da quantidade de nutricionistas contratados para 

o acompanhamento da execução do Pnae estar abaixo do previsto no referido normativo; 

atuação praticamente inexistente do Conselho de Alimentação Escolar nos exercícios de 2015 

e 2016; e falta de estrutura básica para o exercício das suas funções. 

 

Com relação à atuação das escolas na execução do Pnae, foram verificadas deficiências nas 

suas infraestruturas. Todas as escolas visitadas estavam sem refeitório. Houve escolas com 

instalações para armazenamento de alimentos em condições inadequadas e também com 

instalações físicas das cozinhas e equipamentos inadequados para o preparo das refeições. 

 

Verificou-se, também, que em todas as escolas visitadas, houve falta de fornecimento de 

merenda nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. 

 

Quanto ao Pnate, os gestores não apresentaram os processos de contratações e constatou-se 

fracionamento de despesa. Não houve comprovação documental de despesas no montante de 

R$89.173,00 e foram gastos R$18.812,79 em despesas incompatíveis com o programa.  

 

Constataram-se divergências entre informações documentais e as inseridas no SiGPC, 

evidenciando-se, assim, que a prestação de contas apresentadas ao FNDE não reflete a 

realidade. Além disso, não houve prestação de contas para os recursos recebidos em 2016. 

Foram coletados relatos de interrupções na prestação de serviços de transporte escolar. 

 

Quanto aos veículos e embarcações utilizadas no transporte escolar, foi constatado que os 

mesmos não estão de acordo, respectivamente, com os padrões de segurança do Código de 

Trânsito Brasileiro e das normas de segurança da Marinha do Brasil. 

 

Verificou-se que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Município de 

Mazagão não está acompanhando adequadamente a execução do Pnate.  

 

No tocante ao PDDE, constatou-se movimentação de recursos em desacordo com as normas 

do Programa, gerando um prejuízo de R$154.645,10. Os recursos foram destinados para 



 

 

pagamentos de servidores da prefeitura e para depósitos judiciais, contrariando art. 14 da 

Resolução/FNDE nº 10/2013, de 18 de abril de 2013. 

 

Foi constatado a não identificação, nas notas fiscais, das siglas FNDE e PDDE. Observou-se 

a ausência de verificação de prioridades nas escolas quando da partilha de recursos recebidos 

pela Entidade Executora. 

 

Verificou-se a não prestação de contas dos recursos recebidos em 2015 e 2016, inobservado, 

dessa maneira, o que preceitua o art. 3º da Resolução/FNDE nº 15, de 10 de julho de 2014, 

cujo prazo limite é trinta de abril do ano subsequente ao do repasse dos recursos. 

 

Ministério da Saúde: 

 

No tocante ao Programa Requalifica UBS, detectou-se problemas relacionados aos três 

procedimentos licitatórios realizados, consubstanciados na restrição ao caráter competitivo, 

em decorrência da inclusão, nos editais, de cláusulas sem respaldo na legislação e 

jurisprudência. 

 

Ministério da Integração Nacional. 

 

Quanto ao Convênio de n.º 823389/2015, constatou-se que a modalidade de licitação utilizada 

para as contratações foi o pregão presencial sem justificativas que comprovassem a 

inviabilidade do pregão eletrônico.  

 

Verificou-se a ausência, na prestação de contas, do relatório de monitoramento relativo a meta 

2 (realização das oficinas de artesanato), descumprindo o item 1.4 da cláusula primeira do 

referido convênio.  

 

Constatou-se que não houve comprovação da utilização de veículos pick up e de dois 

caminhões ¾, resultando num prejuízo de R$18.700,00.  

 

Ministério da Agricultura: 

 

No tocante ao Contrato de Repasses de nº 787568/2013, verificou-se que inexiste controle 

formal da utilização das máquinas adquiridas. Também se verificou a existência de máquinas 

paradas na garagem por falta de verba para a compra de combustível. Quanto à conservação 

das máquinas da patrulha, verificou-se desgastes de maior ou menor grau em praticamente 

todo o maquinário fiscalizado, sendo que não foi apresentado um plano periódico de serviços 

com a finalidade de evitar a paralização da patrulha por falta de manutenção. 

 

Com relação ao Contrato de Repasse de n.º 825288/2015, verificou-se a utilização 

injustificada da modalidade presencial do Pregão, bem como a presença de cláusulas 

restritivas à competitividade no edital do certame. Além disso, quando da realização da fase 

interna da licitação, foi evidenciada distorção no critério de aceitabilidade das propostas que 

culminou na ocorrência de um superfaturamento por sobrepreço de, pelo menos, 

R$216.398,28. 

 

Quanto ao atingimento dos objetivos pretendidos pelo instrumento avaliado, a inspeção física 

realizada sobre uma amostra dos geradores adquiridos apontou a ausência de suporte para a 

instalação dos equipamentos, bem como o beneficiamento de comunidades que já dispunham 



 

 

de energia elétrica. Além disso, já haviam partes dos equipamentos instalados que careciam 

de manutenção, proposta contemplada no plano de trabalho do Contrato de Repasse, porém, 

não refletida no contrato com o fornecedor. 

 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201700642 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 

Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 787568 

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE MAZAGAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.002.079,70 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no município de Mazagão/AP, no período de 21 até 

25 de agosto de 2017, sobre a aplicação dos recursos do programa/ação 

20608201420ZV0403 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO / FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO.  

 

Os recursos em questão foram disponibilizados ao Município por meio do Contrato de 

Repasse nº 787568/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ) e a 

União, e contou com valores da ordem de R$4.000.000. Os valores em questão foram 

empregados, em sua totalidade, na aquisição de Patrulha Mecanizada para atender às 

necessidades locais, em especial a manutenção das estradas existentes e a abertura de ramais 

para otimizar o escoamento da produção agrícola regional. 

 

Não foram impostas restrições aos trabalhos de fiscalização realizados. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações gerais acerca do Contrato de Repasse nº 787568/2013 
 



 

 

Fato 
 

Trata-se de análise da CGU sobre a execução do Contrato de Repasse nº 787568/2013, 

celebrado em 18/11/2013, entre a PMMZ e a União, na figura do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), tendo a CAIXA por interveniente.  

 

O Contrato de Repasse teve por objeto a aquisição de Patrulha Mecanizada para atender às 

necessidades locais, em especial a manutenção das estradas existentes e a abertura de ramais 

para otimizar o escoamento da produção agrícola regional. O Instrumento conta com recursos 

totais no valor de R$4.000.000, destes, R$3.900.000,00 dizem respeito ao repasse da União e 

R$100.000,00 referem-se ao valor da contrapartida Municipal. 

 

A execução do Contrato de Repasse se deu por meio de 03 (três) Pregões - 34/2013, 33/2014 

e 38/2014. No total, foram adquiridas máquinas no valor de R$3.998.588,00, tal como exibido 

na tabela abaixo: 

 
Tabela 1 – Patrulha Mecanizada adquirida com os recursos do Contrato de Repasse nº 787568/2013  

Bem Marca Chassis Extra Data da Nota Valor 

Trator de Esteiras 
NEW 

HOLLAND 
HBZND170PDAC00296 

Modelo D170 c/Lâmina 

de proteção florestal 
23/12/2014 R$ 804.343,00 

Caminhão IVECO 93ZE2HMH0E8927692 Modelo Tector 240E28 31/02/2014 R$ 357.200,00 

Compactador 

vibratório c/cabine 
DYNAPAC 

10000108J0B003813 

(NS do motor) 

Modelo, CA250, Tipo 

Pé de carneiro, 1 cilindro 
23/12/2014 R$ 369.596,00 

Caminhão IVECO 93ZE2HMH0E8928006 Modelo Tector 240E28 31/10/2014 R$ 302.000,00 

Caminhão IVECO 93ZE2HMH0E8927567 Modelo Tector 240E28 31/10/2014 R$ 302.000,00 

Rolo Compactador 

vibratório 
DYNAPAC 

10000104VFB004601 

(NS do motor) 

Modelo CA150 STD T3 

c/ Cilindro de aço liso 
12/03/2015 R$ 255.210,00 

Grade Aradora MARCHESAN 8810 (SEQ) Modelo GAM 28/05/2014 R$ 23.000,00 

Motoniveladora 

Cabine Fechada c/ar 

NEW 

HOLLAND 
HBZN0200VEAF03324 MODELO RG200 28/05/2014 R$ 867.915,00 

Pá Carregadeira 
NEW 

HOLLAND 
HBZN190BCEAE05741 MODELO W190B ZB 28/05/2014 R$ 717.324,00 

TOTAL R$ 3.998.588,00 

Fonte: Dados obtidos das notas fiscais constantes do SICONV em 22 de agosto de 2017 e Processo n° 

3.058/2013-PMMZ. 
    
##/Fato## 

2.2.2. Ausência de plano periódico de manutenção e controle formal sobre o uso das 

máquinas. 
 

Fato 
 

Em visita realizada no dia 21 de agosto de 2017, constatou-se a ausência de documentos e 

registros que demonstrassem o controle do uso das máquinas adquiridas por meio do Contrato 

de Repasse n° 787568/2013, bem como a presença de um plano de manutenção para as 

mesmas. 



 

 

   

Em que pesem as falhas apontada, no local de guarda das máquinas, situado na Rua Prefeito 

Osmundo Costa s/nº (próximo ao cemitério municipal de Mazagão), encontrava-se um galpão 

coberto, bem conservado, com capacidade de abrigar o maquinário satisfatoriamente 

protegido de intempéries climáticas, roubos e atos de vandalismo: 

 

 
Foto 1 – Local de guarda do maquinário em 

Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 2017. 

 
Foto 2 – Interior do local de guarda do maquinário 

em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 2017. 
 

No momento da inspeção, com exceção do trator de esteira, pá carregadeira e rolo 

compactador modelo CA250, todos os demais equipamentos se encontravam no local: 

 

 
Foto 3 – Caminhão adquirido com recursos do 

Contrato de Repasse nº 787568/2013, placa NEY 

2877, em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 

2017. 

 
Foto 4 – Caminhão adquirido com recursos do 

Contrato de Repasse nº 787568/2013, placa NEY 

2877, em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 

2017. 

 



 

 

 
Foto 5 – Caminhão adquirido com recursos do 

Contrato de Repasse nº 787568/2013, placa NEY 

2884, em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 

2017. 

 
Foto 6 – Caminhão adquirido com recursos do 

Contrato de Repasse nº 787568/2013, placa NEY 

2884, em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 

2017. 

 

 
Foto 7 – Caminhão adquirido com recursos do 

Contrato de Repasse nº 787568/2013, placa NEY 

2879, em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 

2017. 

 
Foto 8 – Grade aradora adquirida com recursos 

do Contrato de Repasse nº 787568/2013 em 

Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 2017. 
 

 

Conforme se observa das imagens acima, todos os caminhões apresentavam danos nos para-

lamas e dois deles tinham vidros quebrados, porém, estavam todos em operação. Com exceção 

dessas avarias, os demais desgastes eram condizentes com seu uso e as condições climáticas 

da Região. 

 



 

 

 
Foto 9 – Rolo compactador, modelo CA150, adquirido 

com recursos do Contrato de Repasse nº 787568/2013 

em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 2017. 

 
Foto 10 – Motoniveladora adquirida com 

recursos do Contrato de Repasse nº 787568/2013 

em Mazagão/AP no dia 21 de agosto de 2017. 
 

 

Quanto ao menor rolo compactador (modelo CA150), este possuía vários indicativos de falta 

de uso, teias de aranha e poeira acumulada, situação confirmada pelo responsável pela 

garagem, CPF ***.821.722-**, segundo o qual a máquina estaria parada por falta de 

combustível. 

 

Já a motoniveladora (patrol), encontrava-se parada para reparos mecânicos e as informações 

do responsável pela garagem e do Secretário de Agricultura convergiram na direção de que o 

equipamento não vinha recebendo a manutenção adequada, tendo passado um longo período 

abandonado em meio ao seu último local de trabalho. 

 

Com relação à grade aradora, verificou-se que a mesma se encontrava em boas condições, 

com desgastes próprios de seu tempo de uso. 

 

Em seguida, a equipe de fiscalização deslocou-se para o local de trabalho das máquinas 

restantes. Todas foram localizadas: 

 

 
Foto 11 – Pá carregadeira, modelo W190B, 

adquirido com recursos do Contrato de Repasse nº 

787568/2013 em Mazagão/AP no dia 21 de agosto 

de 2017. 

 
Foto 12 – Rolo compactador, modelo CA250, 

adquirido com recursos do Contrato de Repasse nº 

787568/2013 em Mazagão/AP no dia 21 de agosto 

de 2017. 



 

 

 
Foto 13 – Trator de esteira, modelo D170, 

adquirido com recursos do Contrato de Repasse nº 

787568/2013 em Mazagão/AP no dia 21 de agosto 

de 2017. 

 
Foto 14 – Trator de esteira, modelo D170, 

adquirido com recursos do Contrato de Repasse nº 

787568/2013 em Mazagão/AP no dia 21 de agosto 

de 2017. 
 

Da fiscalização, verificou-se que o trator de esteira, embora operando normalmente, 

apresentava sinais de desgaste que careciam de manutenção imediata. Das imagens, observa-

se que as barras metálicas que conectavam a parte frontal a máquina à parte superior da cabine 

do operador se encontravam empenadas e o gradil frontal, danificado. 

 

Quanto ao rolo compactador de maior porte (modelo CA250), o mesmo se encontrava 

embarcado em um veículo de transporte nos arredores do ramal em que, segundo o Secretário 

de Agricultura, seria iniciada uma melhoria. Registre-se que o equipamento se encontrava em 

boas condições de conservação, sem desgastes impróprios para o seu tempo de uso. 

 

Por último, verificou-se que a pá carregadeira se encontrava parada para manutenção, em 

aparente bom estado de conservação.  

 

Destaque-se que todos os equipamentos fiscalizados conferiam em descrição e identificação 

com os equipamentos licitados. Porém, a lista dos operadores autorizados a operá-los, bem 

como seus comprovantes de cursos de capacitação não foram apresentados, o que tornou 

impossível avaliar se os operadores abordados durante a fiscalização reuniam de fato as 

condições necessárias para operar as máquinas. 

 

Por fim, embora não se tenha apresentado documentação comprobatória do uso que vem sendo 

dado ao maquinário adquirido, os equipamentos fiscalizados fora do local de guarda estavam 

todos servindo à melhoria de ramais que beneficiariam os agricultores da região.  

    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar por meio do Ofício nº 16385/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 

22 de setembro de 2017, o atual Prefeito do Município de Mazagão não apresentou 

justificativas, porém o Ex-Prefeito, CPF ***.879.162-**, manifestou-se mediante o Ofício nº 

15/2017, de 04 de outubro de 2017, conforme segue: 

 
“Senhor Chefe, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 16390/2017-CGURegional/AP, de 

22/09/2017, venho por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos sobre o relatório preliminar acima 

epigrafado, decorrente da fiscalização realizada por esse órgão federal, nesta PMMZ, a respeito a execução de 



 

 

recursos públicos federais no âmbito de Mazagão/AP, envolvendo o Contrato de Repasse nº 787568/2013; 

Contrato de Repasse - 825288. Ressalto que os questionamentos pertinentes ao exercício 2017 são de 

competência da atual gestão. 

 

Contrato de Repasse nº 787568/2013 

Nº CONSTATAÇÃO/ CGU MANIFESTAÇÃO / MUNICÍPIO DE MAZAGAO 

 

(...) 

 

02 Ausência de controle formal 

sobre o uso das máquinas e 

de documentação relativa a 

sua manutenção 

No que diz respeito a ausência dos dados relativos à manutenção do 

maquinário temos a informar: 

 

- Nos exercícios 2014 e 2015 foi realizada a manutenção das máquinas 

adquiridas por meio do Contrato, conforme consta na documentação 

relativa ao pagamento dos serviços, em anexo; 

 

- No exercício 2016 foi iniciado um processo para a realização de 

manutenção, porém devido ao encerramento das atividades da Gestão não 

foi possível concluir. Anexo as manutenções realizadas 

 

(...)” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando que foram apresentados elementos suficientes pelo Ex-Prefeito, o texto do 

relato foi adequado para elidir a parte que tocava a ausência de manutenção da patrulha 

mecanizada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, concluiu-se que a aplicação dos recursos federais foi 

adequada, porém, detectaram-se pontos frágeis que merecem atenção.  

 

No que concerne à utilização das máquinas adquiridas, embora a garagem contasse com uma 

infraestrutura adequada, não existia controle formal de uso das mesmas, o que pode favorecer 

eventual utilização em desacordo com as finalidades para as quais foram adquiridas. Também 

não há registros de que os operadores estejam fazendo uso das máquinas para as quais foram 

capacitados. Verificou-se ainda que havia máquinas paradas na garagem por falta de verba 

para a compra de combustível. 

 

Finalmente, quanto à conservação das máquinas da patrulha, verificaram-se desgastes de 

maior ou menor grau em praticamente todo o maquinário fiscalizado. Apesar disso, embora a 

Prefeitura tenha comprovado a ocorrência de manutenções nos anos anteriores ao desta 

fiscalização, não foi apresentado um plano periódico de serviços com a finalidade de evitar a 

paralização da patrulha por falta de manutenção. 

 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201700697 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 

Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 825288 

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE MAZAGAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 493.500,00 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no município de Mazagão/AP, no período de 21 até 

25 de agosto de 2017, sobre a aplicação dos recursos do programa/ação 

20608201420ZV0001 - AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL, ABASTECIMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO / FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO.  

 

Os recursos em questão foram disponibilizados ao Município por meio do Contrato de 

Repasse nº 825288/2015, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ) e a 

União, e contou com valores da ordem de R$493.500,00. Os valores em questão foram 

empregados, em sua totalidade, na aquisição de grupos geradores a diesel para atender às 

comunidades ribeirinhas e terrestres residentes no Município. 

 

Não foram impostas restrições aos trabalhos de fiscalização realizados. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Ausência de justificativa para realização de Pregão presencial em detrimento da 

forma eletrônica e presença de cláusulas restritivas à competitividade. 
 



 

 

Fato 
 

Trata-se de fiscalização da CGU no âmbito da execução do Contrato de Repasse n° 

825288/2015, celebrado em 30/12/2015, entre a Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ) 

e a União, na figura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tendo 

a CAIXA por interveniente. 

 

O Contrato de Repasse teve por objeto a aquisição de grupos geradores a diesel para atender 

às comunidades ribeirinhas e terrestres residentes no Município. O Instrumento conta com 

recursos totais no valor de R$493.500,00, destes, R$487.500,00 dizem respeito ao repasse 

da União e R$6.000,00 se referem ao valor da contrapartida Municipal. 

 

A execução do Contrato de Repasse se deu por meio do Pregão 007/2016-PMMZ e os 

pagamentos foram realizados em nome da empresa vencedora do certame, W. B. de Assis 

Lobato ME, CNPJ 24.092.674/0001-21, situada à Alameda Oiapoque n° 36 - Conjunto 

Cabralzinho – Macapá/AP. No total, foram adquiridos vinte e um (21) grupos geradores no 

valor total de R$489.300,00 conforme especificado no quadro abaixo: 

 
Tabela 1 – Grupos geradores adquiridos com os recursos do Contrato de Repasse nº 825288/2015  

Bem Marca Modelo 
Data da 

Nota 
Qtde 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Grupos 

Gerador a 

Diesel de 

10 kVA 

com motor 

de 16,5CV 

YANMAR 

YTGD100ME 

(motor 

YT18E) 

26/12/2016 21 R$23.300,00 R$489.300,00 

Fonte: Dados obtidos das notas fiscais constantes do SICONV em 22 de agosto de 2017 e Processo nº 

713/2016-PMMZ 

 

Ocorre que o Pregão foi realizado na forma presencial em detrimento da eletrônica com base 

em justificativas insuficientes, prejudicando a competição no certame. De acordo com a 

pregoeira, as principais motivações para a adoção da forma presencial do Pregão teriam sido 

a carência de “equipamentos” e o entendimento de que empresas vencedoras de fora do 

Município/Estado teriam dificuldade em dar suporte quando da vistoria do objeto licitado.  

 

Contudo, ambos os argumentos apresentados são insuficientes para afastar a necessidade do 

pregão eletrônico. O primeiro não prospera pela imprecisão em definir quais seriam os 

“equipamentos faltantes”, haja vista que o único equipamento necessário para a realização 

de pregões eletrônicos é um computador com acesso à internet, equipamento e condição de 

que a Prefeitura dispunha. Já o segundo se constitui em opinião pessoal, sem respaldo da Lei 

ou de jurisprudência ou decisões da Corte Federal de Contas. 

 

Sobre a preferência pela forma eletrônica, o próprio regulamento da Lei nº 10.520/2002, 

Decreto nº 5.450/2005, em seu Art. 4º, dispõe que o pregão deve ser utilizado na forma 

eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade 

competente. Também o parágrafo único do Art. 5º do mesmo regulamento prega que as 

normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

 

Quanto a este mesmo assunto, observe-se o que tem a dizer a Tribunal de Contas da União: 



 

 

 
“O pregão eletrônico é obrigatório para licitações que visam à aquisição 

de bens e serviços comuns, só não sendo utilizado se, comprovada e 

justificadamente, nos termos do Decreto nº 5.450/2005, houver 

inviabilidade, que não se confunde com a opção discricionária.” 

(Acórdão 1700/2007 - Plenário) 

 

“Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns, empregando o pregão presencial 

exclusivamente quando inquestionável a excepcionalidade prevista no art. 

4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005, devidamente justificada no procedimento 

licitatório.” 

(Acórdão 604/2009 – Plenário) 

 

Outro ponto verificado no edital do certame em análise, foi a presença de cláusula restritiva 

no item que trata da vistoria dos equipamentos adquiridos (Processo nº 713/2016-PMMZ, fl. 

153 – subitem 11.1). De acordo com o dispositivo, a pregoeira poderia solicitar amostras dos 

produtos ofertados pelos licitantes a serem encaminhadas no prazo de 3 (três) dias úteis, 

prazo este insuficiente para empresas de fora do Estado. 

 

Ademais, o prazo para o saneamento de questões afetas à regularidade fiscal e trabalhista de 

microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) é inferior ao estabelecido em Lei. 

De acordo com o Edital (Processo nº 713/2016-PMMZ, fl. 154 – Edital de Pregão, item 

12.1.1, alínea “e”), ME e EPP teriam 02 (dois) dias úteis, contados a partir da fase de 

habilitação jurídica, para o referido saneamento, enquanto que o § 1º do Art. 43 da Lei 

123/2006 disponibiliza um total de 05 (cinco) dias úteis, contabilizados a partir do momento 

em que a proponente seja declarada vencedora do certame. 

 

Por fim registre-se que, diferente do que dispõe o Plano de Trabalho (Processo nº 713/2016-

PMMZ, fl. 27), a minuta de contrato constante do edital de Pregão em análise (Processo nº 

713/2016-PMMZ, fls. 178-181) não conta com previsão de plano de manutenção periódica 

para os geradores adquiridos.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar por meio do Ofício nº 16385/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 

22 de setembro de 2017, o atual Prefeito do Município de Mazagão não apresentou 

justificativas, porém o Ex-Prefeito, CPF ***.879.162-**, manifestou-se mediante o Ofício nº 

14/2017, de 04 de outubro de 2017, conforme segue: 

 
“Senhor Chefe, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 16390/2017-CGURegional/AP, de 

22/09/2017, venho por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos sobre o relatório preliminar acima 

epigrafado, decorrente da fiscalização realizada por esse órgão federal, nesta PMMZ, a respeito a execução de 

recursos públicos federais no âmbito de Mazagão/AP. 

 

Nº CONSTATAÇÃO/ CGU MANIFESTAÇÃO / MUNICÍPIO DE MAZAGAO 

01 Realização de Pregão 

Presencial sem a 

devida justificativa e 

presença de cláusulas 

restritivas à 

competitividade. 

A Comissão juntamente com setor Jurídico internamente elaborou o Edital 

do processo disponibilizando para os interessados ao certame, de acordo 

com a Lei 8666/93. 

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto, o Prazo 

de entrega, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e análise dos 

documentos. Julgamento do Recurso, Documento aplicável. Obrigações da 

Contratada, e Disposições gerais, ou seja, dentro da previsão da Lei do 



 

 

Pregão Lei 10.520, bem como, amparada pela Lei 8.666, também houve a 

publicação no D.O.E Jornal de Grande circulação e D.O. da união, para 

garantia publicidade dos atos. O artigo 37 da Constituição Federal 

estampa o princípio da publicidade, aplicável a todos os Poderes, em todos 

os níveis de governo. Como regra geral, os atos praticados pelos agentes 

administrativos não devem ser sigilosos. Portanto, salvo as ressalvas 

legalmente estabelecidas e as decorrentes de razões de ordem lógica, o 

processo administrativo deve ser público, acessível ao público em geral, 

não apenas às partes envolvidas. A Lei sempre determina que seja atendida 

sua forma, a sua obrigatoriedade, esta estritamente condicionada a seus 

órgãos. 

 

02 Outro ponto verificado 

no edital do certame em 

análise foi a presença 

de cláusula restritiva 

no item que trata da 

vistoria dos 

equipamentos 

adquiridos (Processo 

n° 713/2016- PMMZ, fl. 

153-subitem 11.1) 

A Própria CAIXA ECONOMICA, orienta que para o pagamento é 

necessário vistoriar o objeto licitado, com a nota fiscal e solicitação de 

desbloqueio do mesmo, através do RRE(RELATORIO DE RESUMO DE 

EMPREENDIMENTO). Portanto esta administração apenas atendeu 

requisito do próprio órgão concedente do recurso. 

(...)” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação o Gestor se refere apenas aos aspectos que considera estar em 

conformidade com a legislação e que não foram apontados como falha pela equipe de 

auditoria. No entanto, não apresenta justificativas para o que foi de fato constatado, 

“ausência de justificativa para realização de pregão presencial em detrimento da forma 

eletrônica e presença de cláusulas restritivas à competitividade”.  

Ademais, a afirmação de que “A Lei sempre determina que seja atendida sua forma, a sua 

obrigatoriedade, esta estritamente condicionada a seus órgãos.”(sic), embora nebulosa, dá 

a entender que o Gestor pressupõe que os Órgãos são livres para determinar a forma da 

licitação conforme lhes convier, o que não é o caso. O Pregão, por exemplo, só pode ser 

aplicado a bens comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, 

preferencialmente em sua forma eletrônica. 

Finalmente, quanto ao item de nº 02 da manifestação do Ex-Prefeito, o mesmo faz menção à 

vistoria dos equipamentos adquiridos antes da efetivação do pagamento ao fornecedor 

contratado. Todavia, a constatação da equipe de fiscalização se refere à pratica restritiva do 

caráter competitivo de que, a qualquer tempo durante a realização certame, a pregoeira 

pudesse solicitar amostras dos produtos ofertados pelos licitantes a serem encaminhadas em 

prazo não factível para empresas de fora do Estado, inviabilizando sua participação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Dos 04 geradores fiscalizados, 01 não foi localizado e 03 não estavam cumprindo 

o objetivo de beneficiar as comunidades para as quais foram doados em decorrência da 

falta de apoio e de planejamento da Prefeitura. 
 

Fato 
 



 

 

Em 24 de agosto de 2017, realizou-se visita a uma amostra das localidades para as quais os 

geradores adquiridos com os recursos do Contrato de Repasse nº 825288/2015 haviam sido 

doados. Em virtude de o deslocamento aos locais de interesse demandar transporte fluvial, a 

escolha dos mesmos foi determinada por suas distâncias em relação à sede do Município de 

Mazagão e pelo orçamento e tempo de que a equipe de fiscalização dispunha. Dessa maneira, 

visitaram-se as seguintes localidades: Mazagão Velho, Vila do Curuçazinho, Vila Canaã e 

Filadélfia Derno. 

 
Quadro 1 – patrimônio do gerador doado x localidade  

Patrimônio Localidade 

5288 Mazagão Velho 

5284 Vila do Curuçazinho 

5294 Vila Canaã 

5289 Filadélfia Derno 

Fonte: Termos de doação fornecidos pela Prefeitura Municipal de Mazagão. 

 

Das visitas, com exceção do gerador doado a Mazagão Velho, todas as outras máquinas foram 

localizadas. Contudo, apenas duas contavam com o número de patrimônio da Prefeitura, a 

máquina doada à Vila Canaã e a máquina doada a Fialdélfia Derno.  

 

As fotos a seguir foram obtidas no decorrer da fiscalização: 

 

 
Foto 1 – Gerador servindo apenas a uma residência 

na Vila do Curuçazinho, Município de Mazagão/AP 

em 24 de agosto de 2017. 

 
Foto 2 – Gerador em plena utilização, patrimônio 

5294, na Vila Canaã, Município de Mazagão/AP em 

24 de agosto de 2017. 



 

 

 
Foto 3 – Gerador sem marcas de uso em Filadélfia Derno, Município de Mazagão/AP em 24 de agosto de 

2017. 

 

Conforme se pode observar das imagens acima, o estado de conservação dos geradores em 

geral é bom e vê-se que estão abrigados das intempéries climáticas. Contudo, apenas 01 (um) 

dos 03 (três) geradores localizados estava devidamente instalado e cumprindo a justificativa 

de necessidade do Contrato de Repasse prevista no seu Plano de Trabalho: beneficiar a 

comunidade em que se encontra e não a determinados indivíduos. 

 

Em entrevista com os habitantes das localidades visitadas, apurou-se que a Prefeitura tão 

somente doou os geradores, não tendo se responsabilizado por sua instalação ou fornecimento 

dos insumos necessários a esta. Dessa maneira, apenas na Vila Canaã, local em que o gerador 

doado veio a substituir um antigo é que o objetivo do Contrato de repasse foi alcançado, e isso 

só foi possível graças à fiação elétrica pré-existente. 

 

Na vila do Curuçazinho, o gerador foi interligado apenas a uma casa. De acordo com os 

residentes, isso se deu por falta de dinheiro para a aquisição do restante da fiação. 

 

Finalmente, quanto ao gerador localizado em Filadélfia Derno, este se encontrava guardado 

sem quaisquer marcas de uso. Isso porque, de acordo com os residentes, havia outros 

geradores instalados que ainda supriam a demanda da comunidade. 

     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar por meio do Ofício nº 16385/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 

22 de setembro de 2017, o atual Prefeito do Município de Mazagão não apresentou 

justificativas 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada, a análise do Controle Interno sobre 

a constatação consta registrada acima, no campo ‘fato’. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ocorrência de superfaturamento em decorrência de sobrepreço de, pelo menos, 

R$ 216.398,28 na compra dos geradores. 



 

 

 

Fato 
 

Das análises realizadas sobre o processo de aquisição dos geradores, detectou-se a ocorrência 

de superfaturamento em razão de sobrepreço de pelo menos R$ 216.398,28, equivalente a 

43.85% do valor disponibilizado para a execução do Pregão. 

 

Do processo de Pregão 007/2016-PMMZ, verificou-se que o preço de aquisição por gerador 

foi de R$23.300,00. Assim, a empresa vencedora do certame, W. B. de Assis Lobato ME, 

CNPJ 24.092.674/0001-21, recebeu um total de R$489.300,00 pelos 21 (vinte e um) 

geradores entregues à Prefeitura Municipal de Mazagão (PMMZ), Processo nº 713/2016-

PMMZ, fl. 327. 

 

Contudo, há que se questionar o critério de aceitabilidade da proposta ofertada pela empresa 

vencedora, haja vista que a pesquisa de preços que balizou o certame em questão restringiu-

se às empresas de dentro do Estado do Amapá situação que, conforme já abordado em ponto 

anterior, limitou a competitividade do certame. A tabela a seguir representa a pesquisa de 

preços realizada pela equipe de compras da PMMZ à época: 

 
Tabela 1 – Pesquisa de preços para o Pregão 007/2016-PMMZ 

Empresa CNPJ Preço 

Data do 

Orçamento 

Norte Peças e Serviços ME 21.116.976/0001-02 R$ 23.400,00 11/02/2016 

L.A. Gonçalves de Assis Junior ME 11.508.344/0001-22 R$ 24.000,00 01/02/2016 

Comercial Lobrito 34.936.211/0001-52 R$ 23.500,00 02/02/2016 

Média R$ 23.633,33  

Fonte: Processo nº 713/2016-PMMZ, fls. 34-38. 

 

Ocorre que em pesquisa realizada dia 24 de agosto de 2017, no sistema de compras 

governamentais, foi identificado um pregão realizado no mesmo ano, para a compra do 

mesmo objeto, com preço 61,38% inferior à média pesquisada pela Prefeitura de Mazagão 

(R$ 23.633,33) e 61,37%% inferior ao preço praticado pela licitante vencedora (R$ 

23.300,00). 

 
Quadro 1 – Preço para aquisição do mesmo objeto de que trata o Pregão 007/2017-PMMZ em pregão 

eletrônico da mesma época. 

Certame UASG Data do 

Pregão 

Descrição do Objeto Valor do 

Objeto 

Pregão 

Eletrônico nº 

34/2016  

160433 - 19° 

Batalhão De 

Infantaria 

Motorizado 

20/02/2017 

Grupo gerador diesel, 

automático, potência de 10 

kva/8 kw, acoplamento polia 

e correia, tensão de saída 

monofásica, bifásica e 

trifásica, frequência de 

rotação: 60 hz/1800 rpm, 

capacidade do tanque, 10,0 

litros (mínimo). Garantia 

mínima: 12 meses 

R$ 9.000,00 

Fonte: Consulta ao sistema de compras governamentais (Comprasnet) em 24 de agosto de 2017. 

 

Já uma pesquisa na internet, realizada no dia 23 de agosto de 2017, para o mesmo modelo 

de gerador adquirido pela Prefeitura Municipal de Mazagão, obteve um preço 46,19% 



 

 

inferior, em média, em relação aos mesmos R$23.633,33 pesquisados pela Prefeitura e 

56,42% inferior ao preço praticado pela licitante vencedora (R$ 23.300,00): 

 
Tabela 2 – Preço para aquisição do mesmo objeto de que trata o Pregão 007/2017-PMMZ em sítios virtuais 

Empresa Site Descrição Valor 

S&S Geradores http://www.lojassgeradores.com.br Gerador de Energia Diesel 

1 0kva Monofásico 

YTGD1 00ME - Yanmar 

R$ 12.784,01 

GENSETec http://www.gensetec.com.br Gerador de Energia 

Yanmar YTGD100ME 

10kva Monofásico 

R$ 12.650,00 

Média R$ 12.717,01 

Fonte: Consulta aos sítios indicados na própria tabela em 23 de agosto de 2017. 

 

Para efeitos de estimativa, considerando-se as características físicas dos geradores 

adquiridos pela PMMZ e o trecho de referência São Paulo-Macapá, pesquisaram-se os custos 

em que se incorreria no transporte desses equipamentos. O quadro abaixo demonstra as 

cotações obtidas no dia 31 de agosto de 2017 com empresas aéreas e terrestres para o 

transporte de 01 (um) gerador: 

 
Quadro 2 – Custo com transporte de um gerador para o trecho de referência São Paulo - Macapá 

Empresa Tipo 

Transporte 

Valor do 

Frete 

Raça Rodoviário R$ 1.227,96 

Atual Cargas Rodoviário R$ 1.296,01 

Jad Log Rodoviário R$ 1.446,81 

Pacífico Log Rodoviário R$ 2.098,51 

Fedex Rodoviário Rodoviário R$ 4.535,09 

Tecnolog Rodoviário Rodoviário R$ 6.415,58 

Gol Log Aéreo R$ 7.348,13 

Latam Cargo Aéreo R$ 7.638,40 

Azul Cargo Aéreo R$ 6.148,40 

Fonte: Consulta aos sítios virtuais das empresas listadas em 31 de agosto de 2017. 

 

Do quadro acima, verifica-se que a opção mais viável de transporte seria o terrestre. Nesse 

caso, excluindo-se os valores extremos dessa modalidade logística (Fedex Rodoviário e 

Tecnolog Rodoviário), tem-se que o transporte de 01 (um) gerador, idêntico ao adquirido 

pela Prefeitura de Mazagão no Pregão 007/2016-PMMZ, de São Paulo à Macapá custaria, 

em média, R$ 1.517,32: 

 
Tabela 3 – Média de custo com o transporte de um gerador para o trecho de referência São Paulo - Macapá 

Empresa Tipo 

Transporte 

Valor do 

Frete 

Raça Rodoviário R$ 1.227,96 

Atual Cargas Rodoviário R$ 1.296,01 

Jad Log Rodoviário R$ 1.446,81 

Pacífico Log Rodoviário R$ 2.098,51 

Média R$ 1.517,32 

Fonte: Consulta aos sítios virtuais das empresas listadas em 31 de agosto de 2017. 

 

Embora a utilização dos preços obtidos do sistema de compras do Governo Federal (Quadro 

1), acrescidos da estimativa de frete, já fosse suficiente para caracterizar o sobrepreço que 

culminou no superfaturamento do Pregão 007/2016-PMMZ, optou-se, em nome de uma 

análise conservadora, por ponderá-los com as cotações obtidas das lojas virtuais na tabela 2. 



 

 

Assim, a média de preço considerada pela equipe de fiscalização para a compra de um 

gerador de fora do Estado, acrescida de frete, figura em R$ 12.995,32: 

 
Tabela 4 – Média de preço considerada para o cálculo do superfaturamento  

Preços - Comprasnet 

e Lojas Virtuais 
Média de Preços 

Valor Médio do 

Frete 
Total 

R$ 12.784,01 

R$ 11.478,00 R$ 1.517,32 R$ 12.995,32 R$ 12.650,00 

R$ 9.000,00 

Fonte: Pesquisas realizadas no sistema de compras do governo federal (Quadro I) e sítios virtuais de empresas 

de logística (Quadro 3) e revendedores especializados (Tabela 2). 

 

Já no mercado local, a equipe encontrou apenas duas empresas que comercializavam 

geradores idênticos ou com especificações compatíveis com os adquiridos por meio do 

certame analisado. Inclusive, uma delas é a própria Comercial Lobrito, empresa consultada 

para a composição da pesquisa de preços que balizou o Pregão 007/2016-PMMZ), todavia 

com um preço muito abaixo do oferecido no ano anterior: 

 
Tabela 5 – Pesquisa de preços no mercado local 

Empresa CNPJ Preço 

Nortemaq – Peças e Motores 04.870.286/0001-17 R$ 11.000,00 

Comercial Lobrito 34.936.211/0001-52 R$ 10.700,00 

Média R$ 10.850,00 

Fonte: Orçamentos obtidos mediante visita às empresas citadas na tabela. 

 

Da tabela acima verifica-se que, no mercado local, a média de preços obtida para os 

geradores compatíveis com os adquiridos por meio do Pregão em análise é de R$ 10.850,00. 

 

Como o valor médio dos geradores no mercado local foi inferior ao estimado pela equipe de 

fiscalização, em homenagem ao princípio da prudência, adotou-se o segundo como 

referência para o cálculo do superfaturamento detectado: 

 
Tabela 6 – Apuração do superfaturamento 

Quantidade de itens adquiridos – A 21 

Preço Unitário – Licitante Vencedor – B R$ 23.300,00 
Preço Unitário – Estimado - C R$ 12.995,32 
Preço Total – Licitante Vencedor - A*B R$ 489.300,00 
Preço Total – Estimado - A*C R$ 272.901,72 

Superfaturamento - A*(B-C) R$ 216.398,28 

Fonte: dados obtidos do Processo nº 713/2016-PMMZ, fls. 314, e pesquisa de preços realizada pela equipe de 

fiscalização. 

 

Conforme a tabela acima, deixando-se de lado as atualizações monetárias, o valor do 

superfaturamento em que incorreu a empresa W. B. de Assis Lobato ME corresponde a, pelo 

menos, R$ 216.398,28, quer dizer, 43.85% do valor disponibilizado para a execução do 

Pregão.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar por meio do Ofício nº 16385/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 

22 de setembro de 2017, o atual Prefeito do Município de Mazagão não apresentou 

justificativas, porém o Ex-Prefeito, CPF ***.879.162-**, manifestou-se mediante o Ofício nº 

14/2017, de 04 de outubro de 2017, conforme segue: 

 



 

 

“Senhor Chefe, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 16390/2017-CGURegional/AP, de 

22/09/2017, venho por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos sobre o relatório preliminar acima 

epigrafado, decorrente da fiscalização realizada por esse órgão federal, nesta PMMZ, a respeito a execução de 

recursos públicos federais no âmbito de Mazagão/AP. 

 

Nº CONSTATAÇÃO/ CGU MANIFESTAÇÃO / MUNICÍPIO DE MAZAGAO 

 

(...) 

 

03 Ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço de, pelo menos, R$ 

216.398,28 na compra dos geradores. 

Foi solicitado ao licitante da época que apresentasse sua composição de 

custos referentes ao objeto, a empresa W.B. ASSIS, enviou sua composição( 

anexo). 

 

(...)” 

 

Em sua manifestação, o Ex-Prefeito informou ainda que solicitou a composição do preço 

adotado pela W. B. de Assis Lobato ME e a encaminhou a esta Controladoria Regional da 

União: 

 
Tabela 7 – Composição de custo – Equipamentos 

Item Und Qtde Preço Unitário Preço Total 

MOTOR YANMAR MODELO 

(YT18E) DE PARTIDA 

ELETRICA COM REGULADOR 

DE VOLTAGEM E PAINEL DE 

PARTIDA 16.5CV 

UN 1 R$ 7.600,00 R$ 7.600,00 

GERADOR BOMBOZZI DE 

10KVA 
UN 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

BASE DE FERRO REFORÇADA 

COM REGULAGEM 
UN 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

PROTETOR DE VOLANTE UN 1 R$ 300,00 R$ 300,00 

PROTETOR DE CORREIA UN 1 R$ 400,00 R$ 400,00 

CORREIA DE ACOPLAMENTO UN 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

COXIN ANTIVIBRATORIO UN 4 R$ 60,00 R$ 240,00 

POLIA DO MOTOR UN 1 R$ 180,00 R$ 180,00 

POLIA DO GERADOR UN 1 R$ 140,00 R$ 140,00 

PAINEL DE ENERGIA COM 

AMPERIMENTRO E 
VOLTIMETRO 

UN 1 R$ 800,00 R$ 800,00 

BATERIA MOURA 55A UN 1 R$ 310,00 R$ 310,00 

OLEO LUBRIFICANTE DO 

MOTOR 
LT 4 R$ 20,00 R$ 80,00 

TOTAL GERAL R$ 14.610,00 

Fonte: Ofício nº 14/2017, de 04 de outubro de 2017. 

 

Tabela 8 – Composição de custo – Frete 

Item Valor do Frete 

FRETE RODOVIÁRIO DE MACAPÁ PARA MAZAGÃO E MÃO DE OBRA 

INCLUSO DESEMBARQUE 
R$ 400,00 

FRETE FLUVIAL DE MAZAGÃO PARA COMUNIDADE DO ARIRAMBA COM 

MÃO DE OBRA INCLUSA (EMBARQUE E DESEMBARQUE) 
R$ 500,00 

TOTAL GERAL R$ 900,00 

Fonte: Ofício nº 14/2017, de 04 de outubro de 2017. 

 
Tabela 9 – Impostos incidentes 



 

 

Imposto Alíquota Valor 

ICMS 14% R$ 2.171,40 

IMPOSTO FEDERAL 9,95% R$ 1.543,25 

TOTAL GERAL R$ 3.714,65 

Fonte: Ofício nº 14/2017, de 04 de outubro de 2017. 

 
Tabela 10 – Composição de preço 

Item Valor do Frete 

Equipamentos R$ 14.610,00 

Frete R$ 900,00 

Impostos R$ 3.714,65 

Lucro R$ 4.075,35 

TOTAL GERAL R$ 23.300,00 

Fonte: Ofício nº 14/2017, de 04 de outubro de 2017. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Sobre as informações apresentadas, a equipe de fiscalização ressalta que o alvo do 

questionamento não foi a forma como a empresa vencedora do certame montou sua proposta, 

mas que esta estaria muito acima dos valores encontrados no mercado nacional e local, fato 

comprovado pelas pesquisas apresentadas no relato. Portanto, as informações trazidas não 

afetam o fato apontado. 

 

Faz-se necessário ainda relatar que novas inconsistências foram observadas quando do 

cotejamento da composição de preço trazida pela manifestação ora em apreço com os fatos 

observados durante a fiscalização. Na composição do grupo gerador, por exemplo, constam 

itens que não foram localizados quando da inspeção física relatada em ponto anterior desse 

relatório, são eles o “PAINEL DE ENERGIA COM AMPERIMENTRO E VOLTIMETRO” 

e a “BATERIA MOURA 55A”. Ademais, observa-se que a vencedora cobrou R$1.200,00 

pelo item “BASE DE FERRO REFORÇADA COM REGULAGEM”.  

 

Em contato telefônico com a filial do próprio grupo YANMAR em São Paulo, no dia 05 de 

outubro de 2017, a equipe de fiscalização foi informada de que a base não é vendida 

separadamente e sempre integra o conjunto dos grupos geradores que já vem montados de 

fábrica. De certo, quando da inspeção física, observou-se a etiqueta da empresa presente nas 

bases metálicas, confirmando que se tratavam mesmo das bases vindas de fábrica. Assim, não 

tem amparo o argumento de que este seja um item cobrado separadamente quando da 

composição do preço ofertado pela W. B. de Assis Lobato ME. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Descaracterização da pesquisa de preços por meio de empresas pertencentes a 

familiares do proprietário da empresa vencedora do pregão. Indícios de constituição de 

empresa exclusivamente para beneficiamento em decorrência da participação no pregão 

com valor superfaturado. 
 

Fato 
 

Das evidências colhidas quando da análise do processo de Pregão 007/2016-PMMZ, 

verificaram-se indícios de direcionamento. Os indicativos, suportados por exames adicionais 

realizados pela equipe de fiscalização, apontam para a manipulação dos critérios de 

aceitabilidade das propostas e constituição de empresa com a finalidade precípua de participar 

do certame em análise. 

 



 

 

A começar pela análise da pesquisa de mercado efetuada pela equipe de compras da Prefeitura 

Municipal de Mazagão (PMMZ) à época: 

 
Tabela 11 – pesquisa de preços para o Pregão 007/2016-PMMZ 

Empresa CNPJ Preço 
Data do 

Orçamento 

Norte Peças e Serviços ME 21.116.976/0001-02 R$ 23.400,00 11/02/2016 

L.A. Gonçalves de Assis Junior ME 11.508.344/0001-22 R$ 24.000,00 01/02/2016 

Comercial Lobrito 34.936.211/0001-52 R$ 23.500,00 02/02/2016 

Média R$ 23.633,33  

Fonte: Processo nº 713/2016-PMMZ, fls. 34-38. 

 

Conforme sustentado em ponto anterior, o preço médio apresentado na tabela acima supera 

aqueles praticados no mercado em, pelo menos, R$10.638,01. Contudo, além do sobrepreço, 

verificou-se que 02 (duas) das 03 (três) empresas pesquisadas pertencem a familiares da 

empresa vencedora, W. B. de Assis Lobato ME, CNPJ 24.092.674/0001-21. 

 

Em consultas às bases de dados do Governo Federal, constatou-se que a empresa L.A. 

Gonçalves de Assis Junior ME e a Comercial Lobrito pertencem ao irmão e ao sogro da 

proprietária da W. B. de Assis Lobato ME, respectivamente.  

 

Ademais, no dia 12 de setembro de 2017, quando realizado contato telefônico com a empresa, 

a Norte Peças e Serviços ME afirmou não mais trabalhar com equipamentos do porte daqueles 

que foram objeto do certame em análise. Já a L.A. Gonçalves de Assis Junior ME não mais 

funcionava no endereço indicado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e não se 

obteve êxito em contatá-la. Quanto à Comercial Lobrito, conforme consta em ponto anterior, 

forneceu orçamento menor que aquele constante do Pregão 007/2016-PMMZ quando 

consultada em 15 de setembro de 2017. 

 



 

 

 
Foto 4 – Fachada da W. B. de Assis Lobato ME, Alameda Oiapoque nº 36 no bairro Cabralzinho em 

Macapá/AP em 15 de setembro de 2017. 

 

Por fim, a foto acima tirada pela equipe de fiscalização, em 15 de setembro de 2017, demonstra 

que a única participante do pregão presencial e vencedora do certame, W. B. de Assis Lobato 

ME funciona no endereço residencial – Alameda Oiapoque nº 36 no bairro Cabralzinho em 

Macapá/AP. Tal situação, aliada à data de constituição da referida microempresa, 01 de 

fevereiro de 2016, data coincidente com as das propostas averiguadas na pesquisa de preço 

para o Pregão 007/2016-PMMZ, reforça a tese de que a mesma fora constituída com o intuito 

principal de participar do certame em análise. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar por meio do Ofício nº 16385/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 

22 de setembro de 2017, o atual Prefeito do Município de Mazagão não apresentou 

justificativas, porém o Ex-Prefeito, CPF ***.879.162-**, manifestou-se mediante o Ofício nº 

14/2017, de 04 de outubro de 2017, conforme segue: 

 
“Senhor Chefe, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 16390/2017-CGURegional/AP, de 

22/09/2017, venho por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos sobre o relatório preliminar acima 

epigrafado, decorrente da fiscalização realizada por esse órgão federal, nesta PMMZ, a respeito a execução de 

recursos públicos federais no âmbito de Mazagão/AP. 

 

Nº CONSTATAÇÃO/ CGU MANIFESTAÇÃO / MUNICÍPIO DE MAZAGAO 

 

(...) 



 

 

 

04 Manipulação do critério de 

aceitabilidade das propostas 

do Pregão, por meio da 

descaracterização da 

pesquisa de preços, e 

indícios de montagem de 

empresa. 

Esta administração não concorda com essas alegações de favorecimento e 

indícios de montagem, pois houve dois pregões para aquisição desse 

material sendo o primeiro deserto e o segundo com a participação da 

referida empresa, não sendo do conhecimento da administração esses 

indícios. 

 

(...)” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o Ex-Prefeito do Município de Mazagão restringe-se a discordar do 

relato apresentado, tomando por argumento a realização de dois pregões, tendo sido o primeiro 

deserto. Além disso, reforça que a Administração Municipal desconhecia os indícios 

apontados pela equipe de fiscalização. Em suma, não foram apresentados argumentos que 

pudessem ter qualquer impacto no fato relatado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência de comprovação da notificação da liberação de recursos federais para 

os respectivos Municípios, em atendimento à Lei nº 9.452/97. 
 

Fato 
 

Das análises efetuadas, embora constasse declaração de atendimento à Lei nº 9.452/97 

(Processo nº 713/2016-PMMZ, fl. 325), não se localizou, nem foi disponibilizada 

documentação comprobatória de que a Câmara Municipal, os partidos políticos, os sindicatos 

de trabalhadores ou as entidades empresariais tenham sido notificados sobre a liberação dos 

recursos financeiros federais, inclusos aqueles afetos à aquisição dos geradores.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Instado a se manifestar por meio do Ofício nº 16385/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 

22 de setembro de 2017, o atual Prefeito do Município de Mazagão não apresentou 

justificativas, porém o Ex-Prefeito, CPF ***.879.162-**, manifestou-se mediante o Ofício nº 

14/2017, de 04 de outubro de 2017, conforme segue: 

 
“Senhor Chefe, 

 

 

Com os cordiais cumprimentos, em resposta ao Ofício nº 16390/2017-CGURegional/AP, de 

22/09/2017, venho por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos sobre o relatório preliminar acima 

epigrafado, decorrente da fiscalização realizada por esse órgão federal, nesta PMMZ, a respeito a execução de 

recursos públicos federais no âmbito de Mazagão/AP. 

 

Nº CONSTATAÇÃO/ CGU MANIFESTAÇÃO / MUNICÍPIO DE MAZAGAO 

 

(...) 

 

02 Ausência de 

comprovação de 

atendimento à Lei n° 

9.452197 

Segue em anexo a OGU. 

 

(...)” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação do Ex-Prefeito limitou-se a apresentar a mesma documentação já relacionada 

no fato, uma declaração de que a Prefeitura cumprira as exigências demandadas pela Lei nº 

9.452/97. Contudo, esse documento não constitui evidência de que a comunicação da 

liberação dos recursos às partes relacionadas no diploma tenha de fato ocorrido. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, concluiu-se que a aplicação dos recursos federais não foi 

adequada e que a finalidade do Contrato de Repasse está em risco. 

 

No que concerne ao processo de aquisição oriundo do Convenio Federal nº 825288/2015, 

verificou-se a utilização injustificada da modalidade presencial do Pregão, bem como a 

presença de cláusulas restritivas à competitividade no edital do certame. Além disso, na 

realização da fase interna da licitação, foi evidenciada distorção no critério de aceitabilidade 

das propostas que culminou na ocorrência de um superfaturamento por sobrepreço de, pelo 

menos, R$216.398,28. 

 

Quanto ao atingimento dos objetivos pretendidos pelo Instrumento avaliado, inspeção física 

realizada sobre uma amostra dos geradores adquiridos, apontou a ausência de suporte para a 

instalação dos equipamentos, bem como o beneficiamento de comunidades que já dispunham 

de energia elétrica. Além disso, já haviam partes dos equipamentos instalados que careciam 

de manutenção, proposta contemplada no plano de trabalho do Contrato de Repasse, porém, 

não refletida no contrato com o fornecedor. 

 

Por fim, é de relevo mencionar que a Prefeitura não apresentou comprovações de que dera 

ciência à Câmara Municipal, aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores ou às 

entidades empresariais de que os recursos financeiros federais analisados tivessem sido 

liberados. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701666 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE MAZAGAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 760.987,62 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21 a 25 de agosto de 2017 sobre a 

aplicação dos recursos do programa 1230 - Educação de qualidade para todos / 6208 – Apoio 

à alimentação escolar na Educação Básica (Pnae) no município de Mazagão/AP. 

 

A ação fiscalizada destina-se a alocar recursos financeiros, via transferência direta, nas 

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, às prefeituras municipais e às 

escolas federais para atender alunos na educação básica matriculados em escolas públicas ou 

filantrópicas, que tenham registro e certificado no Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) e que oferecem alimentação escolar.  

 

O período objeto de análise está compreendido entre 01 de janeiro de 2015 a 30 de dezembro 

de 2016, tendo se estendido, para fins de verificação da atuação das escolas na execução do 

programa, em especial quanto à regularidade da armazenagem, preparo e fornecimento da 

alimentação escolar, até 25 de agosto de 2017. 

Na consecução dos trabalhos, foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 

repassados ao município pelo Ministério da Educação, no período compreendido entre 1º de 

janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2016, que perfizeram o seguinte montante: R$ 

373.080,00 referente ao exercício de 2015 e R$ 324.920,00 referente ao exercício de 2016, 

não havendo contrapartida do município no período. 

As seguintes ações foram realizadas para fins de verificação da execução do programa de 

governo pelo gestor municipal: verificação da atuação do profissional de nutrição responsável 

técnico pelo Pnae na elaboração dos cardápios, ocorrência do atendimento às resoluções do 

FNDE quanto à aplicação de testes de aceitabilidade dos alimentos da merenda, análise da 

regularidade da movimentação dos recursos repassados pela União e das contratações 

realizadas no âmbito do programa. 

Realizou-se visita às escolas para verificar a atuação destas na execução do Pnae, em especial 

para verificação das condições de armazenagem dos alimentos, preparo da alimentação 

escolar e fornecimento da alimentação escolar aos alunos da rede pública. 
 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 



 

 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros legais previstos 

pelo Conselho Federal de Nutricionistas - CFN 
 

Fato 
 

A Secretaria Municipal de Educação de Mazagão, em resposta à Solicitação de Fiscalização 

Prévia nº 201701666/01, informou a existência de somente uma nutricionista, nomeada em 06 

de março de 2012 por meio do Decreto Municipal n° 072/2012, que atende ao Programa 

Nacional de Alimentação Escolar nas escolas da rede municipal. Foi também informado que 

a quantidade de alunos matriculados em 2017 foi de 2.796 alunos. Assim sendo, o quantitativo 

de nutricionistas, de acordo com art. 10 da Resolução nº 465, de 23 de agosto de 2010, do 

Conselho Federal de Nutrição deveria obedecer a seguinte expressão: um RT (responsável 

técnico) + três QT (quadro técnico). Ou seja, segundo esta Resolução, a Secretaria Municipal 

de Educação de Mazagão, Entidade Executora, deveria ter em seu quadro funcional quatro 

nutricionistas para atender a totalidade de alunos matriculados. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Para compensar tal falta, a nutricionista da rede municipal atuou na fiscalização das escolas. 

Assim, não houve prejuízo efetivo à execução do PNAE no âmbito do município do Mazagão, 

em decorrência dessa constatação.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O quantitativo estipulado pelo Conselho Federal de Nutrição leva em consideração o 

quantitativo de alunos a serem atendidos para se ter um bom acompanhamento do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, sendo estipulado treze atribuições para os nutricionistas 

constantes no art.3° da Resolução CFN n° 465/2010, dentre as quais destacam-se as seguintes: 

“II – Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para 

que recebam o atendimento adequado [...] 

VI – Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, 

produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação 

dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; 

[...] 

X – Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de 

alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição;” 



 

 

 

Considerando, portanto, a importância das atividades a serem desempenhadas e a quase 

impossibilidade de realização a contento de todas as atividades previstas para uma clientela 

tão grande contando com somente uma nutricionista, entende-se que a Secretaria Municipal 

de Educação de Mazagão necessita buscar atingir o quantitativo mínimo de nutricionistas 

necessários para atender ao total de alunos matriculados nas escolas municipais. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.2. Cardápios elaborados não contêm os elementos que possam permitir cálculos 

sobre a cobertura nutricional mínima exigida pela legislação. 
 

Fato 
 

Verificou-se que os cardápios disponibilizados para análise pela Secretaria Municipal de 

Educação de Mazagão não se encontram afixados nas escolas visitadas e também não contêm 

as informações sobre o per capita de cada alimento que o compõe discriminado em 

quantidades (ex: grama, miligramas, mililitros). Também não contêm as seguintes 

informações nutricionais: proteína, lipídios, carboidratos, vitamina A, cálcio, ferro e os 

valores calóricos totais por alimento, contrariando, assim, o disposto nos §4° e 7° do art. 14 

da Res. FNDE n° 26, de 17 de junho de 2013. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Os cardápios dos anos de 2015 e 2016 não apresenta a versão quantitativa e qualitativa por 

motivo da perda de toda documentação armazenada no programa de computador que 

apresentou defeito, porém o problema já está se regularizando com a utilização da plataforma 

CONVIVA que dar o suporte para a execução da tarefa.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O texto normativo da Resolução FNDE n° 26/2013 é taxativo ao afirmar que os cardápios 

deverão conter as informações elencadas anteriormente, o fato de perda de dados de 

computador não justifica a ocorrência, haja vista que os cardápios apresentados já estavam 

impressos desde sua utilização. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Instalações em condições inadequadas para garantir o bom acondicionamento 

dos produtos alimentícios. 
 

Fato 



 

 

 

As instalações físicas utilizadas para o armazenamento dos gêneros alimentícios, em todas as 

escolas visitadas, apresentaram problemas, conforme relatado a seguir: 

1 – Tela milimétrica danificada, possibilitando assim o acesso de insetos, roedores, aves e 

expondo os alimentos a infestação ou contaminação na escola Pré Escolar Tia Raimunda 

Pureza, além de espaço pequeno com alimentos armazenados em contato com o chão em 

decorrência da quantidade de estantes ser insuficiente; 

 

2 – Armazenamento realizado no mesmo ambiente da cozinha nas escolas: 

a) Otávio Caldeira Afonso – prédio anexo; 

b) Jardim de Infância Branca de Neve; 

c) Centro de Atendimento Infantil Tia Chica. 

 

3 - Inexistência de tela milimétrica na janela do local de armazenamento, possibilitando assim 

o acesso de insetos, roedores, aves e expondo os alimentos à infestação ou contaminação na 

escola Domingos Valente Barreto, bem como armazenamento de produtos de limpeza no 

mesmo ambiente; 

 

4 – Sala com janela sem tela milimétrica e inadequada, haja vista não ficar aberta todo o 

tempo, diminuindo assim a ventilação necessária no Centro de Atendimento Infantil Vó Olga, 

como também alimentos armazenados diretamente em contato com o chão em virtude da falta 

de estantes ou prateleiras; 

 

5 – Janela sem tela milimétrica, ambiente sem forro, com piso apresentando problemas e 

fiação exposta no Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira. 

 

  
Foto - Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão 

(AP), 21 de agosto de 2017, tela de proteção 

danificada. 

Foto - Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, 

Mazagão (AP), 21 de agosto de 2017, espaço 

para armazenamento insuficiente. 



 

 

 

 
Foto – Escola Otávio Caldeira Afonso – prédio anexo, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, armazenamento 

realizado na cozinha. 

Foto - Jardim de Infância Branca de Neve – prédio 

anexo, Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, 

armazenamento realizado na cozinha. 

  
Foto - Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, armazenamento 

realizado na cozinha. 

Foto - Escola Domingos Valente Barreto, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, cobogós 

sem tela de proteção, improvisado com isopor. 



 

 

  
Foto - Escola Domingos Valente Barreto, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017, produtos de limpeza 

armazenados no mesmo ambiente. 

Foto - Centro de Atendimento Infantil Vó Olga, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, janela 

inadequada e sem tela de proteção. 

  
Foto - Centro de Atendimento Infantil Vó Olga, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, falta de estantes 

ou prateleiras para armazenar os alimentos. 

Foto - Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima 

Ferreira, Mazagão (AP), 24 de agosto de 2017, 

janela sem tela milimétrica. 



 

 

  
Foto - Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira, 

Mazagão (AP), 24 de agosto de 2017, piso danificado. 

Foto - Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima 

Ferreira, Mazagão (AP), 24 de agosto de 2017, 

teto sem forro e com fiação exposta. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“A Secretaria Municipal de Educação fez o levantamento situacional, de fato constatou a falta 

de vários itens de primeira necessidade, contudo, devido à falta de recursos financeiros não 

foi possível suprir as necessidades de cada espaço escolar.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Não ficou claro a que os gestores estavam se referindo quando citaram “itens de primeira 

necessidade”, não ficando comprovado também que realmente foi feito os levantamentos, 

tendo em vista a não comprovação do alegado. 

 

Necessário se faz que os problemas sejam corrigidos o mais rápido possível para garantir o 

perfeito armazenamento dos gêneros alimentícios nas escolas. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Instalações físicas/equipamentos inadequados para o preparo das refeições. 
 



 

 

Fato 
 

Identificaram-se problemas na infraestrutura e equipamentos das cozinhas em todas as sete 

escolas visitadas, conforme detalhado a seguir: 

 

 

 

Foto – Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão 

(AP), 21 de agosto de 2017, freezer com ferrugem. 

Foto – Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão 

(AP), 21 de agosto de 2017, presença de cupim. 

  
Foto – Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão 

(AP), 21 de agosto de 2017, lixeira inadequada. 

Foto – Escola Otávio Caldeira Afonso, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017, lixeira inadequada. 



 

 

  
Foto – Anexo da Escola Otávio Caldeira Afonso, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, sifão da pia 

danificado. 

Foto – Anexo da Escola Otávio Caldeira Afonso, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, lixeira 

inadequada. 

  
Foto – Jardim de Infância Branca de Neve, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, geladeira 

com ferrugem. 

Foto – Jardim de Infância Branca de Neve, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, lixeira 

inadequada. 



 

 

  
Foto – Escola Domingos Valente Barreto, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017, geladeira com 

ferrugem. 

Foto – Escola Domingos Valente Barreto, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017, lixeira inadequada. 

  
Foto – Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, geladeira 

com ferrugem e danificada. 

Foto – Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, fogão sem as 

tampas protetoras. 



 

 

 

 
Foto – Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, paredes e 

teto inadequados. 

Foto – Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, piso 

danificado. 

  
Foto – Centro de Atendimento Infantil Vó Olga, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, freezer com 

ferrugem. 

Foto – Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima 

Ferreira, Mazagão (AP), 24 de agosto de 2017, 

sifão da pia danificado. 



 

 

 

 

Foto – Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima 

Ferreira, Mazagão (AP), 24 de agosto de 2017, 

lixeira inadequada. 

 

 

As janelas das cozinhas não têm tela milimétrica, fato somente não identificado nas escolas 

Otávio Caldeira Afonso e Centro de Atendimento Infantil Vó Olga pois estas não dispõem de 

janela. 

 

Além disso, o gás de cozinha se encontra instalado indevidamente dentro do local de preparo 

de todas as escolas visitadas. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“A Secretaria iniciou em 2016 os estudos para reformas e adaptações, tanto do Depósito 

Central quanto das unidades escolares, estabelecendo como prioridade cozinhas e depósitos 

para armazenamento dos gêneros alimentícios, porém a execução não foi realizada devido a 

indisponibilidade orçamentária. 

 

Entretanto registra-se que, o tempo de permanência dos alimentos armazenados nas escolas é 

pequeno, pois a utilização é constante justamente por conta do espaço.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

O procedimento de visita às unidades escolares para identificação de necessidades de reparos, 

adequações e aquisições de equipamentos é procedimento que deveria fazer parte do 

cronograma da Secretaria Municipal de Educação todos os anos antes do início do ano letivo, 

como forma de corrigir os problemas identificados e suprir as carências existentes em cada 

escola. 

 

Mesmo estando em pleno funcionamento, os equipamentos identificados com ferrugem 

precisam ser reformados e a demora em corrigir esse problema faz com que os gastos sejam 

ainda maiores ante o aumento da área de ferrugem e também pela possibilidade de causarem 

cortes nas merendeiras, inclusive com risco de tétano. 

 

As lixeiras inadequadas e os sifões com defeito precisam ser corrigidos para não comprometer 

a higiene dos ambientes. As cozinhas necessitam de janelas para arejar o ambiente, porém 

estas necessitam de tela milimétrica para evitar a entrada de insetos. Os botijões de gás devem 

ficar do lado de fora das cozinhas para evitar acidentes e não é seguro cozinhar com o fogão 

nas condições que foi verificado no Centro de Atendimento Infantil Tia Chica. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.5. Falta de alimentação escolar com dano ao erário de R$ 66.287,36 e gênero 

alimentício com prazo de validade expirado. 
 

Fato 
 

Foi informada pelos profissionais das escolas a falta de fornecimento de merenda escolar em 

todas as sete escolas visitadas em decorrência da quantidade entregue ser insuficiente para 

atender a clientela até a próxima entrega realizada. 

 

Quadro – Prejuízo em decorrência da falta de merenda 
Escola Dias sem merenda Quantidade de alunos Prejuízo 

calculado 

total 
2015 2016 2017 

(*) 

2015 2016 2017 

Pré Escolar Tia Raimunda Pureza 50 60 10 207 219 230 12.964,00 

Otávio Caldeira Afonso 100 120 10 192 193 198 13.420,80 

Jardim de Infância Branca de Neve 50 50 23 165 151 158 9.826,02 

Domingos Valente Barreto 130 150 13 204 184 195 17.148,60 

Centro de Atendimento Infantil Tia 

Chica 

30 30 20 90 93 101 3.815,60 

Centro de Atendimento Infantil Vó 

Olga (**) 

50 77 02 116 160 188 7.954,04 

 

Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima 

Ferreira 

15 15 05 70 59 72 1.158,30 

Total do Prejuízo 66.287,36 

(*) Considerado o período até o dia das visitas, que foi 21/08 para a primeira escola, 22/08 para a 

segunda, terceira e quarta, 23/08 para a quinta e sexta e 24/08/2017 para a última; 

(**) Escola com alunos do pré-escolar e ensino fundamental, sendo 2015 (82 e 34), 2016 (99 e 61) e 

2017 (112 e 76), respectivamente. 

Memória de cálculo: 

Per capta 2015 e 2016 (Pré escolar – R$ 0,50 e Ensino fundamental – R$ 0,30); 

Per capta 2017 (Pré escolar – R$ 0,53 e Ensino fundamental – R$ 0,36); 

Prejuízo por ano = Dias sem merenda x Quantidade de alunos x Per capta 



 

 

Fonte: Elaborado pela Equipe da CGU 

 

Como forma de identificar indícios relacionados a falta de merenda, foram analisadas todas 

as requisições apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação referentes às sete escolas 

da amostra nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. Foram avaliadas as entregas de doze dos 

quarenta itens constantes dos formulários, especificamente as entregas dos seguintes itens: 

a) Feijão; 

b) Macarrão; 

c) Milharina; 

d) Massa para sopa; 

e) Proteína de soja; 

f) Charque; 

g) Carne sem osso; 

h) Carne com osso; 

i) Carne moída; 

j) Frango; 

k) Pão doce; e 

l) Bolo. 

 

Da análise ficou evidenciado que a falta foi bem maior, haja vista o seguinte: 

1) Quantidade de produtos entregues não proporcionais ao de alunos: 

A quantidade de cada produto entregue deve condizer com as preparações constantes do 

cardápio, espera-se, portanto, que para quantidades de alunos semelhantes, com pouca ou 

nenhuma alteração do cardápio, as quantidades de produtos entregues sejam proporcionais, o 

que não se verificou nos anos de 2015, 2016 e 2017. Segue planilha exemplificativa referente 

ao Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, o qual contou com 90 alunos em 2015, 93 em 

2016 e 101 em 2017. 

 

Tabela – Entregas realizadas (Centro de Atendimento Infantil Tia Chica) 

Produtos 

Totais entregues 

2015 2016 2017 (*) 

Feijão 57 kg 26 kg 39 kg 

Macarrão 77 kg 20 kg 79 kg 

Milharina 71 kg 15 kg 54 kg 

Massa p/sopa 29 kg 21 kg 24 kg 

Proteína de soja 39 kg 15 kg 21 kg 

Charque 53 kg 23 kg 34 kg 

Carne s/osso 100,16 kg 0 0 

Carne c/osso 100 kg 20 kg 40 kg 

Carne moída 130 kg 10 kg 40 kg 

Frango 66 kg 15 kg 0 

Pão doce 468 unid 0 76 unid 

Bolo 468 fatias 0 76 fatias 

(*) Primeiro semestre. 

Fonte: Requisições entregues pela Secretária Municipal de Educação. 

 

2) Escolas com total de alunos diferentes recebendo quantidades semelhantes: 

Para atender as necessidades nutricionais dos alunos, portanto a quantidade de alimentos 

distribuído precisa atender ao per capta de cada produto, não se verificou nas escolas visitadas 



 

 

coerência entre esses quantitativos. Como exemplo apresenta-se a seguir a realidade de duas 

escolas com total de alunos bem diferente, ocorrendo casos de entregas de produtos na mesma 

quantidade e até nos quais a escola com menos alunos recebeu mais alimentos. 

 

Tabela – Entregas realizadas (Centro de Atendimento Infantil Tia Chica e Jardim da Infância 

Branca de Neve) 

Produtos 

Totais entregues 

2015 2016 2017 (*) 

Feijão 57 kg 56 kg 26 kg 18 kg 39 kg 53 kg 

Macarrão 77 kg 65 kg 20 kg 10 kg 79 kg 66 kg 

Milharina 71 kg 65 kg 15 kg 14 kg 54 kg 54 kg 

Massa p/sopa 29 kg 40 kg 21 kg 12 kg 24 kg 21 kg 

Proteína de soja 39 kg 38 kg 15 kg 12 kg 21 kg 20 kg 

Charque 53 kg 65 kg 23 kg 10 kg 34 kg 25 kg 

Carne s/osso 100,16 kg 135 kg 0 20 kg 0 0 

Carne c/osso 100 kg 140 kg 20 kg 20 kg 40 kg 50 kg 

Carne moída 130 kg 200 kg 10 kg 0 40 kg 50 kg 

Frango 66 kg 130 kg 15 kg 15 kg 0 10 kg 

Pão doce 468 unid 1142 unid 0 0 76 unid 160 unid 

Bolo 468 fatias 1310 fatias 0 0 76 fatias 160 fatias 

(*) Primeiro semestre. 

Alunos 

Escola 

A B A B A B 

90 165 93 151 101 158 

Legenda Escola: 

A - Centro de Atendimento Infantil Tia Chica 

B - Jardim da Infância Branca de Neve 

Fonte: Requisições entregues pela Secretária Municipal de Educação. 

 

Verificou-se, também, que alguns gêneros alimentícios, necessários para a preparações 

constantes dos cardápios apresentados, não foram entregues, implicando na falta de merenda 

escolar nos dias em que a preparação estava prevista ou na substituição por outra preparação 

e consequente falta em dia posterior. A seguir apresenta-se tabela com o detalhamento dos 

itens não distribuídos. 

 

Tabela – Produtos não entregues 
Escola Gênero Preparação Ano 

Tia Chica 

Frango Frango guisado com arroz 2017 

Pão doce Suco com pão doce 
2016 

Bolo Suco com bolo 

Branca de Neve 

Carne moída Macarronada de carne moída e soja 

2016 Pão doce Suco com pão doce 

Bolo Suco com bolo 

Tia Raimunda 

Macarrão 

Macarronada de carne moída e soja 

2016 

Frango desfiado com macarrão parafuso 

Sopa de feijão com macarrão e soja 

Pão doce Suco com pão doce 

Bolo Suco com bolo 

Sal Quase todas 

Vó Olga Bolo Suco com bolo 2016 

Otávio Caldeira Pão Suco com pão 2016 



 

 

Fonte: Requisições entregues pela Secretária Municipal de Educação e cardápios. 

 

Identificou-se, ainda, pacotes de feijão com validade expirada no Pré Escolar Tia Raimunda 

Pureza. 

 

  
Foto – Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão (AP), 21 de agosto de 2017, 07 quilos de feijão com 

validade expirada em 15 de julho de 2017. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Algumas razões pontuais para a falta de merenda escolar nos períodos de 2015 e 2016: 

Desistência do Processo pro parte do Fornecedor L. SAMPAIO DE SOUSA -ME e 

fornecimento parcial por parte do fornecedor C. MARQUES; 

 

Mudança na gestão SEMED no final do exercício de 2015, o que ocasionou a saída de muitas 

chefias de diversos setores, dificultando assim a continuidade dos procedimentos 

administrativos; 

 

Demora no Processo Licitatório e por fim foi necessária a realização de Termo Aditivo para 

que os fornecedores pudessem cumprir com os seus Contratos.” 

 

O atual gestor não se pronunciou sobre este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

O art. 5° da Resolução FNDE n° 26/2016 elenca os participantes do PNAE, discriminando no 

inciso II a responsabilidade da Entidade Executora, nesse caso o Município de Mazagão/AP: 

“responsável pela execução do PNAE, inclusive pela utilização e complementação dos 

recursos financeiros transferidos pelo FNDE, pela prestação de contas do Programa, pela 

oferta de alimentação nas escolas por, no mínimo 800 horas/aula, distribuídas em, no 

mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, e pelas ações de educação 

alimentar e nutricional a todos os alunos matriculados” 

 

Como se vê o Município precisa ofertar merenda para todos os alunos da rede municipal por 

no mínimo duzentos dias, não havendo nenhuma exceção a regra, ou seja, não há motivo que 

tire a responsabilidade do município em providenciar a merenda para a clientela atendida. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Não realização do teste de aceitabilidade nos exercícios de 2015, 2016 e 2017. 
 

Fato 
 

O art. 17 da Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, impõe às Entidades Executoras 

a obrigatoriedade de realização de teste de aceitabilidade aos alunos sempre que introduzir no 

cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao 

preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente. 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Mazagão informou que nos anos de 2015 e 2016 não 

foram realizados testes de aceitabilidade, em virtude da não introdução de alimento e 

respectiva preparação nova no cardápio. Entretanto, ao comparar, por exemplo, os cardápios 

do pré-escolar da zona urbana dos anos de 2016 e 2017, observa-se a introdução das seguintes 

preparações: achocolatado com cuscuz, salada de frutas, suco com pão doce, vitamina de 

banana e aveia com bolacha salgada, vitamina de abacate e aveia com bolacha doce e suco 

com cachorro quente. 

 

A aplicação do teste de aceitabilidade, de acordo com o parágrafo 1º do art. 17 da já citada 

resolução, é de responsabilidade do responsável técnico (nutricionista) do Pnae, o qual é 

responsável pela elaboração de relatório detalhando as etapas da execução, devendo ser 

utilizadas as metodologias Resto Ingestão ou Escala Hedônica. 

 

  
##/Fato## 
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Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“O teste de aceitabilidade com os produtos alimentícios adquiridos pela prefeitura através de 

licitação foi realizado regularmente e emitindo parecer para aprovação ou não dos produtos. 

No entanto, não ocorreu o teste de aceitabilidade com as preparações diretamente com as 

crianças, pois não tivemos a introdução de novas preparações nas escolas. As novas 

preparações encontradas no cardápio não foram cumpridas pelo fato da não aquisição dos 

novos alimentos.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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Análise do Controle Interno 
 

O teste de aceitabilidade é uma imposição normativa do programa para avaliar se as 

preparações constantes do cardápio estão adequadas aos gostos dos alunos, havendo a 

necessidade de realização do mesmo quando houver inclusão de preparação nova ou pelo 

menos uma vez a cada ano para avaliação. Portanto, mesmo que os cardápios dos anos de 

2015, 2016 e 2017 tivessem sido iguais, deveria ter sido realizado um teste de aceitabilidade 

em cada ano. 
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2.2.2. Falta de capacitação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, 

não elaboração do plano de ação, ausência de infraestrutura para o CAE desenvolver 

suas atividades e consequente ausência de atuação no acompanhamento da execução do 

PNAE. 
 

Fato 
 

O Conselho de Alimentação Escolar – CAE do município de Mazagão foi regulamentado pela 

Lei Municipal nº 263, de 26 de março de 2001, tendo por finalidade exercer o controle social 

e assessorar o governo municipal na execução das ações relacionadas à alimentação escolar. 

Os últimos membros foram nomeados por meio da Portaria n° 186, de 01 de julho de 2013, 

para um mandato de quatro anos, tendo sua composição de acordo com o art. 34 da Resolução 

FNDE nº 26/2013. O mandato destes membros encerrou-se em 30 de junho de 2017, estando 

o município sem Conselho de Alimentação Escolar desde então. 

 

Durante todo o seu mandato, o CAE não possuía nenhuma infraestrutura para atendimento e 

desempenho de suas atribuições. Não foi informado se seus membros receberam treinamento 

ou se foram capacitados para cumprir com suas obrigações. 

 

Entre as atribuições do referido conselho elencadas no art. 35 da Resolução FNDE nº 26/2013, 

encontra-se a elaboração de plano de ação do ano em curso ou subsequente, com o objetivo 

de acompanhar a execução do Pnae e com previsão de despesas necessárias para o exercício 

destas atribuições. Este plano deve ser encaminhado à Entidade Executora antes do início do 

ano, não tendo havido sua elaboração para os exercícios 2015, 2016 e 2017. 

 

Em análise do livro de atas do CAE, constatou-se a realização de apenas duas reuniões após 

a eleição da diretoria, uma em 09 de maio de 2014 e outra em 19 de junho de 2015, ambas 



 

 

tendo como único assunto tratado a análise e aprovação da prestação de contas do exercício 

anterior. 

 

Isso demonstra que o referido conselho não teve nenhuma participação nas seguintes 

atividades: 

a) Processo licitatório; 

b) Divulgação dos recursos recebidos pelo município; 

c) Verificação das condições de armazenamento dos alimentos nos depósitos (secretaria e 

escolas); 

d) Verificação da quantidade/qualidade dos alimentos que chegam às escolas; 

e) Verificação da quantidade/qualidade das refeições servidas aos alunos; 

f) Acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes do programa. 

 

Ressalta-se que as competências dos membros do CAE encontram-se descritas no art. 19 da 

Lei n° 11.947, de 16 de junho de 2009. 
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Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Apesar de não possuir um espaço próprio a Secretaria Municipal de Educação sempre que 

solicitado disponibiliza o espaço físico dentro das suas dependências, com total infraestrutura, 

a fim de viabilizar os trabalhos do CAE/MAZAGÂO. 

 

A Secretaria de Educação sempre atendeu todas as solicitações do Conselho, tanto no sentido 

de prestar informações quanto para apresentação de documentos para pestação de contas e 

acompanhamento, porém, registre-se que a secretaria não poderia interferir nas ações do 

Conselho e de seus os membros, considerando que o CAE é autônomo.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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Importante destacar que compete ao Município instituir no âmbito de sua jurisdição o CAE, 

conforme elencado no art. 34 da Resolução FNDE nº 26/2013, além disso deve dar condições 

administrativas e orçamentárias para o pleno funcionamento do mesmo, devendo, portanto, 

oferecer ao mesmo infraestrutura própria para funcionamento, bem como promover a 

capacitação de seus membros para que possam desempenhar suas atribuições a contento, o 

que não veio a ocorrer nesse caso.  
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2.2.3. Refeitórios inexistentes. 
 

Fato 
 

Em visita realizada às sete escolas constantes da amostra selecionada, foi constatado que 

nenhuma delas dispõe de refeitório, havendo, em alguns casos, equipamentos (mesas e 

bancos) em quantidades insuficientes para a demanda, estando dispostos nos pátios das 

mesmas, locais que deveriam servir exclusivamente para recreação dos alunos. 



 

 

 

Escolas com equipamentos no pátio: 

a) Otávio Caldeira Afonso; 

b) Jardim de Infância Branca de Neve; 

c) Domingos Valente Barreto; 

d) Centro de Atendimento Infantil Tia Chica. 

 

Escolas sem nenhum tipo de equipamento: 

a) Pré Escolar Tia Raimunda Pureza; 

b) Centro de Atendimento Infantil Vó Olga; 

c) Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira. 

 

Apresentamos, a seguir, fotos das constatações verificadas: 

 

  
Foto – Anexo da Escola Otávio Caldeira Afonso, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, ausência de 

refeitório e equipamentos insuficientes. 

Foto – Jardim de Infância Branca de Neve, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, ausência de 

refeitório e equipamentos insuficientes. 



 

 

  
Foto – Escola Domingos Valente Barreto, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017, ausência de refeitório 

e equipamentos insuficientes. 

Foto – Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, ausência de 

refeitório e equipamentos insuficientes. 
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Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Mesmo tendo conhecimento de tal situação não foi possível resolver tal demanda devida a 

indisponibilidade orçamentária para o atendimento da referida despesa.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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É primordial que todas as escolas disponham de refeitório e que o mesmo tenha espaço físico 

adequado para a clientela atendida em cada turno. Gestores não comprovaram que os 

secretários municipais de educação apontaram essa demanda e que à época solicitaram 

providências por parte do município, nem que tal pleito não foi atendido por falta de condições 

financeiras.   
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2.2.4. Cardápios não seguidos de forma completa. 
 

Fato 
 

Nas visitas realizadas nas sete escolas da amostra, foi constatado que os cardápios elaborados 

pela nutricionista não têm sido seguidos pelas escolas. Elas realizam adaptações em virtude, 

por exemplo, do atraso na entrega dos gêneros alimentícios quando ocorrem em data posterior 

ao previsto no cardápio, bem como pela falta de alguns gêneros alimentícios. 



 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“O cardápio em algumas situações não foi seguido continuamente, por atrasos na entrega de 

alimentos, porém foram substituídos por outros gêneros de igual valor nutricional, por isso o 

cardápio está sujeito a alterações.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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O texto normativo da Resolução FNDE n° 26/2013 é taxativo ao afirmar que os cardápios 

deverão conter as informações elencadas anteriormente. Quanto a substituição citada por 

alimentos de igual valor nutricional, isso dificilmente ocorreu, haja vista que as substituições 

são realizadas pelas merendeiras, sem nenhum conhecimento nutricional e de forma aleatória 

pela preparação que tenha disponível. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência da comprovação de realização de controle de pragas e roedores. 
 

Fato 
 

Em nenhuma das sete escolas visitadas foi comprovado o controle de pragas, roedores e 

animais por programa preventivo e periódico, nas áreas externas ao local de armazenagem dos 

alimentos e áreas internas, contrariando o item 4.3 da Resolução RDC n° 216, de 15 de 

setembro de 2004, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
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Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Não houve contratação de empresa especializada no controle de pragas, entretanto, 

periodicamente a prefeitura realiza a limpeza da área externa com serviço de capina, retirada 

de entulhos e trabalho de FUMACÊ contra mosquitos pela equipe de saúde da própria 

prefeitura de Mazagão.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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O controle de pragas e roedores é procedimento que necessita ser realizado em todas as escolas 

de forma periódica, haja vista a necessidade de se evitar que possa ocorrer a contaminação de 

alimentos da merenda escolar. O trabalho com o chamado Fumacê somente combate 



 

 

mosquitos, já com relação ao trabalho periódico de capina e retirada de entulho, não pode ser 

comprovado nas visitas realizadas, conforme fotos a seguir: 

 

  
Foto – Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão 

(AP), 21 de agosto de 2017, área externa com mato 

por cortar e entulhos. 

Foto – Jardim de Infância Branca de Neve, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017, área externa 

com mato por cortar e entulhos. 

  
Foto – Escola Domingos Valente Barreto, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017, área externa com mato 

por cortar. 

Foto – Centro de Atendimento Infantil Tia Chica, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, área externa 

com mato por cortar e entulhos. 



 

 

 

 

Foto – Centro de Atendimento Infantil Vó Olga, 

Mazagão (AP), 23 de agosto de 2017, área externa 

com mato por cortar. 
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2.2.6. Merendeiras não receberam treinamento, nem realizaram exame médico 

periódico. 
 

Fato 
 

De acordo com informação prestada pelo Secretário Municipal de Educação do município, as 

merendeiras de toda rede municipal de ensino de Mazagão são responsáveis pelas seguintes 

atividades: 

1 – Verificar o cardápio do dia; 

2 – Separar os alimentos que serão utilizados no dia; 

3 – Preparar a merenda escolar; 

4 – Distribuir para os alunos; 

5 – Lavar toda a louça e utensílios utilizados; 

6 – Limpeza e higienização da cozinha. 

 

Em resposta à solicitação de comprovação dos treinamentos/capacitações realizadas para as 

merendeiras, o município informou que em 2015 e 2016 não ocorreu e que atualmente as 

orientações ocorrem na escola em pequenas reuniões para sanar as dúvidas, o que não ficou 

comprovado. 

 

Verificou-se, ainda, que nenhuma das merendeiras passou por exame médico periódico 

ofertado pelo município, o qual também não realiza supervisão do estado de saúde das 

mesmas. 

 

  
##/Fato## 
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Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“As merendeiras tiveram em dois anos seguidos de treinamento 2013 e 2014, nos anos 

seguintes 2015 e 2016 foi realizado um trabalho de avaliação e orientação nas dificuldades 

individuais baseados nos treinamentos anteriores, tais atividades foram realizadas com a 

nutricionista e as merendeiras por meio de visitas na própria escola.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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Não houve nenhuma comprovação da realização dos treinamentos em 2013 e 2014, nem tão 

pouco das visitas e orientações prestadas nas escolas nos anos seguintes. 

 

Portanto, faz-se necessário que todas as merendeiras sejam treinadas periodicamente para que 

possam estar aptas a realizar todas as atividades, bem como que realizem exclusivamente 

atividades correlatas às suas funções. 

 

Em relação aos exames médicos, o gestor não se pronunciou, e faz-se necessário que o 

Município os realize anualmente para todas as merendeiras. 
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2.2.7. Armazém central sem equipamentos adequados para pesagem, conservação e 

transporte dos gêneros alimentícios. 
 

Fato 
 

Em visita ao local atual do armazém central da merenda escolar do município de Mazagão, 

localizado na rua Veiga Cabral, S/N – Centro, foram identificados os seguintes problemas: 

 

a) Inexistência de balança para realizar a conferência das quantidades entregues pelo 

fornecedor de gêneros alimentícios in natura (tomate, cebola, batata inglesa, batata doce, 

macaxeira, abacaxi, etc.), bem como para realizar a separação das quantidades para cada uma 

das escolas, o que pode acarretar no recebimento de quantidades inferiores as que deveriam 

ser entregues pelo fornecedor, com consequente pagamento a maior, bem como entregas a 

maior ou menor que a necessidade de cada escola; 

 

b) Inexistência de freezers para guarda dos gêneros alimentícios perecíveis (polpas, carnes, 

etc.), os quais têm sido transportados para as escolas sem observância das condições de 

temperatura, o que pode causar a sua perda, principalmente naquelas escolas mais distantes 

do centro da cidade e com deslocamentos em estradas em condições ruins ou através de rios. 

Importante acrescentar que a nutricionista do município solicitou o conserto do freezer 

existente em 08 de fevereiro e 26 de junho de 2017, não tendo sido atendido até a presente 

data. Acrescente-se que a quantidade de alimentos congelados não é compatível para serem 

armazenados em um único freezer, havendo necessidade de alocação de quantidade suficiente 

para a totalidade das aquisições. 

 



 

 

O espaço anterior utilizado até junho de 2016 era menor e tinha condições piores que as atuais, 

conforme pode se verificar nas fotos a seguir: 

 

  
Foto – Depósito anterior, Mazagão (AP), 21 de agosto de 2017, condições inadequadas. 

 

A nutricionista do município solicitou sua reforma e ampliação reiteradamente nos anos de 

2015 e 2016. 

 

Em decorrência disso houve a alteração do espaço, para uma sala situada no mesmo endereço, 

apesar de ter melhorado em relação ao anterior, ainda não está adequado, sendo pequeno para 

a quantidade de merenda a ser estocada. Seguem fotos do dia da verificação, em que 

constavam apenas alguns itens: 

 

  
Foto – Depósito atual, Mazagão (AP), 21 de agosto de 2017, espaço pequeno para comportar os gêneros 

alimentícios. 

 

Não houve comprovação da realização do controle de pragas roedores e animais realizado por 

programa preventivo e periódico com início nas áreas externas ao armazém estendendo-se às 

áreas internas. 

 

Não há controle de estoques dos gêneros alimentícios estocados, nem houve a comprovação 

da existência de laudos técnicos que comprovassem a especificação e qualidade estabelecida. 

A inexistência do laudo demonstra o descumprimento do Termo de Compromisso firmado 

com o FNDE, infringindo assim o exigido nas normas do programa. 

 

Não há cronograma de distribuição para as escolas, nem veículo para transporte da merenda. 

A chefe da divisão de alimentação escolar, após receber os gêneros alimentícios e separá-los 

por escola, avisa os diretores das escolas para que estes venham buscá-los. 



 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“O depósito central onde se armazenava os de gêneros alimentícios funcionou por mais de 

uma década em espaço inapropriado, em 2016 foi transferido para uma sala maior e ampla, 

mesmo não sendo o padrão o ideal para tal armazenamento, houve melhora nas condições 

físicas do local. A prefeitura, em 2016 iniciou os procedimentos para aquisição dos 

equipamentos e contratos de empresa para transporte, porém não foram executados devido a 

falta de disponibilidade orçamentária.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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Quanto ao espaço anterior os gestores apenas ratificaram o contido na constatação, 

acrescentando que aquela situação perdurou por uma década. A aquisição de balança e 

freezers precisa ser realizado urgentemente, pois são itens indispensáveis para a conferência 

das quantidades entregues e a conservação dos itens. 

 

Os equipamentos faltantes no armazém central são de suma importância, seja uma balança 

para grandes capacidades para que possa ser confirmado o real peso dos gêneros alimentícios 

entregues, uma balança para quantidades menores para separação das quantidades adequadas 

para cada escola, como também caixas térmicas para que os gêneros alimentícios refrigerados 

possam chegar aos seus destinos em condições de utilização. 

 

Não houve manifestação quanto a não realização do controle de pragas e roedores, a 

inexistência de controle de estoques e de laudos técnicos comprovando a especificação e 

qualidade previstas e também quanto a ausência de cronograma de distribuição. 

 

O espaço para recebimento e armazenamento da merenda antes de sua distribuição para as 

escolas precisa contar com equipamentos e ser adequado para que possa propiciar que os 

gêneros alimentícios mantenha suas qualidades nutricionais. 
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2.2.8. Escolas sem equipamentos adequados para pesagem dos gêneros alimentícios. 
 

Fato 
 

Em visita aos armazéns ou locais de armazenamento da merenda nas sete escolas da amostra, 

foi identificada a inexistência de balança para realizar a conferência das quantidades entregues 

de gêneros alimentícios in natura (tomate, cebola, batata inglesa, batata doce, macaxeira, 

abacaxi, etc.), o que pode acarretar no recebimento de quantidades inferiores às que deveriam 

ser entregues, com consequente não atendimento da necessidade de cada escola (per capta). 
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Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“A Secretaria iniciou em 2016 os estudos para reformas e adaptações, tanto do Depósito 

Central quanto das unidades escolares, estabelecendo como prioridade cozinhas e depósitos 

para armazenamento dos gêneros alimentícios, porém a execução não foi realizada devido a 

indisponibilidade orçamentária. 

 

Entretanto registra-se que, o tempo de permanência dos alimentos armazenados nas escolas é 

pequeno, pois a utilização é constante justamente por conta do espaço.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 
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O equipamento faltante no armazém das escolas, balança para pequenas quantidades, é de 

suma importância para que possa ser confirmado o real peso dos gêneros alimentícios 

entregues e assim atestar corretamente os recebimentos realizados. 
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2.2.9. Acondicionamento do lixo em área externa realizado de forma inadequada. 
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O lixo após ser retirado da cozinha de quatro das sete escolas visitadas não tem ficado em 

local fechado isento de moscas, roedores e outros animais, deixando assim o ambiente 

propenso à contaminação, conforme fotos a seguir. 

 

 

 



 

 

Foto - Pré Escolar Tia Raimunda Pureza, Mazagão 

(AP), 21 de agosto de 2017. 
Foto - Escola Otávio Caldeira Afonso, Mazagão 

(AP), 22 de agosto de 2017. 

  
Foto - Jardim de Infância Branca de Neve, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017. 

Foto - Escola Domingos Valente Barreto, 

Mazagão (AP), 22 de agosto de 2017. 

 

Já nas demais ele tem sido queimado diariamente pelas merendeiras. Segue relação das 

escolas: 

a) Anexo da Escola Otávio Caldeira Afonso; 

b) Centro de Atendimento Infantil Tia Chica; 

c) Centro de Atendimento Infantil Vó Olga; e 

d) Pré Escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“As merendeiras são orientadas para a correta retirada do lixo da cozinha e demais 

dependências das escolas, os mesmos são queimados ou colocados para ser recolhido pela 

equipe de limpeza pública do município, não sabemos informar a razão pela qual o mesmo foi 

encontrado e tal condições.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O problema verificado nas quatro escolas citadas foi exatamente o local e a forma que tem 

sido utilizada para acondicionar o lixo antes dele ser recolhido pelo serviço de coleta. Nas 

áreas internas às escolas ele precisa estar em recipientes com tampa e na área externa em local 

fechado evitando o risco de contaminação do ambiente. 



 

 

 

Sendo necessário a queima do mesmo, em decorrência da deficiência do serviço de coleta, 

isso deve ser feito em aterros sanitários ou similar por pessoas devidamente treinadas para 

isso. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.10. Prestação de contas do exercício 2016 não realizada. 
 

Fato 
 

O prazo para apresentação da prestação de contas dos recursos do Pnae, conforme art. 45 da 

Resolução CD/FNDE n° 26 é até o dia 15 de fevereiro do exercício subsequente, mas em 

relação ao exercício 2016 ocorreram duas prorrogações, estendendo o prazo até 21 de agosto 

de 2017. Apesar disso a prestação de contas do Município de Mazagão, referente à 2016 não 

foi enviada, até porque o município encontra-se sem Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar desde o dia 01 de julho de 2017, haja vista encerramento do mandato sem a nomeação 

de um novo conselho. 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Não se aplica, por se tratar de competência da atual gestão.” 

 

O atual gestor não se pronunciou sobre este item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A falta de prestação de contas dos recursos do PNAE pode acarretar na suspensão dos repasses 

dos recursos por parte do ente federal, o que pode prejudicar ou até paralisar a disponibilização 

de merenda aos alunos da rede municipal do município, deve portanto o atual gesto 

providenciar o mais rápido possível a correção de tal situação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.11. Aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar em percentual abaixo de 

30% dos recursos repassados e sem justificativa para o ocorrido. 
 

Fato 
 

Do total de recursos repassados pelo FNDE para os municípios à conta do Pnae, no mínimo 

30% devem ser gastos com gêneros alimentícios oriundos diretamente da Agricultura Familiar 

e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, conforme prescrito no art. 24 da 

Resolução FNDE n° 26/2013. Constatamos que nos exercícios de 2015 e 2016 não foi atingido 

o percentual mínimo infringindo assim o previsto. Segue quadros com o detalhamento: 

 

Quadro – Despesas realizadas com agricultura familiar 2015 
Fornecedor Valor 

identificado 

Percentual 

CPF ***.260.902-** 

 

15.600,00 4,18% 

CPF ***.946.662-** 8.360,00 2,24% 



 

 

Fornecedor Valor 

identificado 

Percentual 

CPF ***.368.812-** 4.642,50 1,24% 

CPF ***.994.282-** 3.784,00 1,01% 

CPF ***.397.302-** 3.428,00 0,92% 

CPF ***.398.352-** 3.000,00 0,80% 

CPF ***.870.602-** 3.000,00 0,80% 

CPF ***.690.202-** 2.876,00 0,77% 

CPF ***.417.132-** 2.856,00 0,77% 

CPF ***.842.152-** 2.340,00 0,63% 

CPF ***.533.742-** 2.160,00 0,58% 

CPF ***.573.642-** 2.000,00 0,54% 

CPF ***.320.902-** 1.869,04 0,50% 

CPF ***.412.857-** 1.060,00 0,28% 

CPF ***.576.302-** 700,00 0,19% 

CPF ***.397.302-** 600,00 0,16% 

CPF ***.191.652-** 562,50 0,15% 

CPF ***.673.272-** 428,00 0,11% 

CPF ***.543.822-** 428,00 0,11% 

Valor efetivamente gasto 59.694,04 16,00% 

Repasse efetuado pelo FNDE 373.080,00 100,00% 

Valor mínimo a ser gasto com agricultura familiar (30% do repasse 

efetuado) 

111.924,00 30,00% 

Diferença 52.229,96 14,00% 

Fonte: Processos de pagamento, extrato bancário e SIGPC. 

 

Quadro – Despesas realizadas com agricultura familiar 2016 
Fornecedor Valor 

identificado 

Percentual 

CPF ***.417.132-** 2.568,00 0,74% 

CPF ***.576.302-** 3.624,00 1,05% 

CPF ***.397.302-** 2.495,00 0,72% 

CPF ***.398.352-** 1.702,00 0,49% 

CPF ***.842.152-** 900,00 0,26% 

CPF ***.870.602-** 2.068,00 0,60% 

CPF ***.690.202-** 1.400,00 0,40% 

CPF ***.994.282-** 3.536,00 1,02% 

CPF ***.397.302-** 1.102,00 0,32% 

Valor efetivamente gasto 19.395,00 5,60% 

Repasse efetuado pelo FNDE 346.120,00 100,00% 

Valor mínimo a ser gasto com agricultura familiar (30% do repasse 

efetuado) 103.836,00 30,00% 

Diferença 84.441,00 24,40% 

Fonte: Processos de pagamento, extrato bancário e SIGPC. 

 



 

 

Em 2017, até o mês de julho não houve aquisição proveniente da agricultura familiar, tendo 

ocorrido repasses do FNDE no montante de R$ 33.411,20. Desta forma, seria esperado que já 

houvesse pagamentos da agricultura familiar no valor de R$ 10.023,36. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“A prefeitura do município de Mazagão ao dar início aos processos de aquisição de gêneros 

pela Agricultura familiar seja no exercício 2015 como também em 2016 tinha como objetivo 

atingir o percentual de 30% dos recursos repassados, porém no curso de sua execução a 

administração encontrou dificuldades para tal aquisição, principalmente no que diz respeito a 

ausência de documentos obrigatórios por parte dos agricultores do município que em sua 

maioria não possuem a DAP. Outro impedimento se deu pelo fato de alguns agricultores da 

região se recusar a participar da Chamada Pública.” 

 

Por meio do Ofício nº 179/2017, de 04/10/2017, o atual Secretário Municipal de Educação 

apresentou manifestação idêntica à apresentada pelo ex-gestor. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A norma é bem clara nesse sentido, impondo ao município o gasto de no mínimo 30% do total 

repassado pelo governo federal com gêneros alimentícios da agricultura familiar. Ao se 

analisar os pagamentos realizados com este fim nos anos de 2015 e 2016, verifica-se uma 

quantidade razoável de fornecedores, não havendo, portanto, indícios de que a falta de DAP 

foi um impedimento para atingir o quantitativo mínimo exigido. A possível recusa de alguns 

em participar da Chamada Pública pode ter como motivo a demora nos pagamentos realizados, 

haja vista que estes demoraram em média bem mais que os pagamentos realizados aos demais 

fornecedores, mesmo estes sendo bem maiores que aqueles. 

 

Deve, portanto, o município envidar todos os esforços necessários para adquirir gêneros 

alimentícios da agricultura familiar, tendo em vista que estes além de atenderem as 

necessidades nutricionais das crianças, tendem a ser bem mais saudáveis que aqueles 

adquiridos em terceiros. 

 

É preocupante observar que no ano de 2017, passado a meta do ano não tenha sido adquirido 

nenhum valor proveniente da agricultura familiar. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.12. Falta de comprovação documental das despesas realizadas no valor total de R$ 

188.143,16. 
 

Fato 
 

Em análise do extrato bancário da conta específica que movimenta os recursos do Pnae do 

município de Mazagão, referentes ao período de janeiro de 2015 a junho de 2017, não foram 

disponibilizados os comprovantes das despesas a seguir identificadas. Acrescente-se que tais 

documentos foram solicitados por meio da Solicitação de Fiscalização Prévia n° 20170166/01, 



 

 

de 11 de agosto de 2017, com reiteração em 23 de agosto de 2017, tendo ocorrido 

disponibilização apenas parcial pelo ex-prefeito: 

 

Quadro – Despesas não comprovadas 
Data Documento Fornecedor Valor 

10/03/2015 660261000072483 A R GOIS - ME 18.882,25 

16/04/2015 41608 CPF ***.260.902-** 750,00 

17/04/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

17/04/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.559,65 

17/04/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 4.355,85 

17/04/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.840,55 

17/04/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

17/04/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

22/04/2015 42202 CPF ***.260.902-** 2.400,00 

23/04/2015 42303 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 951,55 

23/04/2015 42302 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 1.521,30 

23/04/2015 42301 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 858,25 

06/05/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 9.233,00 

06/05/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 4.271,20 

07/05/2015 50703 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.922,60 

07/05/2015 50704 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.750,00 

07/05/2015 50706 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

07/05/2015 50705 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

07/05/2015 50702 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

07/05/2015 50701 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.876,20 

13/05/2015 51301 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 889,48 

13/05/2015 51302 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

13/05/2015 51304 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

13/05/2015 51303 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

18/05/2015 51802 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 5.040,35 

18/05/2015 51801 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 3.897,19 

18/05/2015 51803 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

18/05/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.980,90 

07/07/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 8.297,60 

07/07/2015 70717 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 466,51 

07/07/2015 70716 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 828,94 

07/07/2015 70724 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 951,55 

07/07/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.335,80 

07/07/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.045,50 

07/07/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.559,65 

07/07/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 4.355,85 

07/07/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.840,55 

07/07/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

07/07/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

07/07/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 



 

 

Data Documento Fornecedor Valor 

07/07/2015 70709 CPF ***.573.642-** 500,00 

07/07/2015 70705 CPF ***.573.642-** 500,00 

07/07/2015 70720 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 4.928,95 

07/07/2015 70718 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 3.785,79 

07/07/2015 70719 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 889,48 

07/07/2015 70723 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

07/07/2015 70722 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

07/07/2015 70721 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

15/07/2015 71506 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/07/2015 71502 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/07/2015 71501 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/07/2015 71504 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.876,20 

15/07/2015 71503 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.750,00 

15/07/2015 71505 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.922,60 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.440,85 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 4.276,65 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.621,69 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

27/08/2015 82705 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 3.805,39 

27/08/2015 82703 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

27/08/2015 82702 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

27/08/2015 82701 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

27/08/2015 82707 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 951,55 

27/08/2015 82706 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 828,94 

27/08/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 8.102,60 

27/08/2015 82704 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 4.948,55 

27/08/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.803,50 

15/09/2015 91509 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/09/2015 91510 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/09/2015 91511 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/09/2015 91501 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 209,75 

15/09/2015 91502 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 271,85 

15/09/2015 91514 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 763,00 

15/09/2015 91513 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 773,00 

15/09/2015 91503 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 851,10 

15/09/2015 91504 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 1.164,50 

15/09/2015 91505 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 2.449,40 

15/09/2015 91508 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.750,00 

15/09/2015 91506 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.876,20 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 1.556,16 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.295,05 



 

 

Data Documento Fornecedor Valor 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 2.255,00 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.045,50 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.270,30 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 6.255,70 

07/10/2015 100705 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 153,60 

07/10/2015 100702 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 206,65 

07/10/2015 100706 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 466,51 

07/10/2015 100701 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 674,42 

07/10/2015 100703 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 937,32 

07/10/2015 100704 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 2.747,13 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

07/10/2015 100707 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 889,48 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 3.205,05 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.334,65 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 3.284,25 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 1.556,16 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

13/11/2015 111308 CPF ***.576.302-** 700,00 

13/11/2015 111311 CPF ***.397.302-** 500,00 

13/11/2015 111307 CPF ***.320.902-** 1.549,04 

13/11/2015 111306 CPF ***.368.812-** 500,00 

13/11/2015 111305 CPF ***.994.282-** 500,00 

13/11/2015 111301 CPF ***.870.602-** 500,00 

13/11/2015 111310 CPF ***.870.602-** 500,00 

13/11/2015 111309 CPF ***.690.202-** 520,00 

13/11/2015 111314 CPF ***.260.902-** 3.900,00 

13/11/2015 111304 CPF ***.842.152-** 900,00 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 1.580,00 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 2.636,20 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.302,60 

13/11/2015 111302 CPF ***.397.302-** 500,00 

13/11/2015 111313 CPF ***.397.302-** 600,00 

23/11/2015 112301 CPF ***.573.642-** 500,00 

23/11/2015 112303 CPF ***.573.642-** 500,00 

06/01/2016 10605 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

06/01/2016 10606 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

06/01/2016 10608 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 889,48 

06/01/2016 10609 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 3.257,39 



 

 

Data Documento Fornecedor Valor 

06/01/2016 10604 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 

06/01/2016 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.078,00 

06/01/2016 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 1.995,80 

06/01/2016 10602 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 690,39 

06/01/2016 10607 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 4.702,05 

06/01/2016 10603 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 335,93 

06/01/2016 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 6.046,20 

06/01/2016 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.228,40 

06/01/2016 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 2.213,10 

06/01/2016 10601 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 567,78 

09/03/2016 30912 CPF ***.576.302-** 1.050,00 

09/03/2016 30905 CPF ***.397.302-** 600,00 

09/03/2016 30907 CPF ***.397.302-** 402,00 

09/03/2016 30904 CPF ***.417.132-** 600,00 

09/03/2016 30902 CPF ***.417.132-** 500,00 

09/03/2016 30901 CPF ***.398.352-** 600,00 

09/03/2016 30906 CPF ***.398.352-** 402,00 

09/03/2016 30909 CPF ***.994.282-** 600,00 

09/03/2016 30908 CPF ***.397.302-** 427,00 

09/03/2016 30911 CPF ***.842.152-** 900,00 

09/03/2016 30910 CPF ***.690.202-** 600,00 

09/03/2016 30903 CPF ***.870.602-** 600,00 

11/03/2016 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

11/03/2016 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

11/03/2016 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 3.284,25 

11/03/2016 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 1.556,16 

11/03/2016 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

07/04/2016 40701 M. D. B. MONTEIRO - ME 24.880,43 

06/05/2016 50601 W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME 29.500,00 

24/05/2016 52401 W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME 10.000,00 

24/05/2016 52402 W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME 13.000,00 

03/06/2016 60301 W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME 25.506,62 

19/07/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 4.355,85 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.840,55 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA – EPP 219,20 

07/10/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA – EPP 4.355,85 

08/11/2016 668123000001523 PREMIERE COMERCIO LTDA – ME 4.221,55 

08/11/2016 110811  FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO 700,00 

08/11/2016 110813  FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO 800,00 

09/11/2016 110902  FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO 668,00 

07/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.698,61 

07/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.840,55 



 

 

Data Documento Fornecedor Valor 

09/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 8.901,00 

12/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 11.211,50 

12/12/2016 668123000001523 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 4.764,80 

Total 445.451,87 

Fonte: Extrato bancário e SIGPC. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“No termino da gestão, todos os documentos referentes à execução dos recursos foram 

arquivados nas dependências da Secretaria de Educação e/ou Prefeitura Municipal de 

Mazagão, em busca realizada no local foram localizados algumas das notas solicitadas, porém 

os documentos não localizados nesse momento poderão ser encontrados mais com maior 

facilidade pela atual gestão. 

Segue abaixo relação dos documentos localizados, anexo consta cópia de seus respectivos 

comprovantes das despesas referentes ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 

localizados nas dependências da Secretaria de Educação. 

 



 

 

r



 

 



 

 

 



 

 

” 

 

O atual Gestor não se pronunciou sobre este item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Ex-Gestor apresentou vários comprovantes de despesas, entretanto continuaram sem 

comprovação as despesas a seguir elencadas: 

 

Quadro – Despesas não comprovadas após manifestação 
Data Documento Fornecedor Valor 

10/03/2015 660261000072483 A R GOIS - ME 18.882,25 

22/04/2015 42202 CPF ***.260.902-** 2.400,00 

18/05/2015 51803 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 47,25 



 

 

Data Documento Fornecedor Valor 

07/07/2015 70717 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 466,51 

07/07/2015 70709 CPF ***.573.642-** 500,00 

07/07/2015 70705 CPF ***.573.642-** 500,00 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.440,85 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 4.276,65 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.621,69 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

07/08/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

15/09/2015 91509 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/09/2015 91510 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/09/2015 91511 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

15/09/2015 91501 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 209,75 

15/09/2015 91502 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 271,85 

15/09/2015 91514 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 763,00 

15/09/2015 91513 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 773,00 

15/09/2015 91503 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 851,10 

15/09/2015 91504 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 1.164,50 

15/09/2015 91505 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 2.449,40 

15/09/2015 91508 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.750,00 

15/09/2015 91506 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.876,20 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 1.556,16 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 7.295,05 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 2.255,00 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 3.270,30 

07/10/2015 664544000033647 C MARQUES NUNES - ME 6.255,70 

07/10/2015 100705 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 153,60 

07/10/2015 100702 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 206,65 

07/10/2015 100701 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 674,42 

07/10/2015 100703 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 937,32 

07/10/2015 100704 L. SAMPAIO DE SOUSA - ME 2.747,13 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

07/10/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 3.205,05 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 3.284,25 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 1.556,16 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 219,20 

11/11/2015 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

13/11/2015 111308 CPF ***.576.302-** 700,00 

13/11/2015 111311 CPF ***.397.302-** 500,00 

13/11/2015 111307 CPF ***.320.902-** 1.549,04 

13/11/2015 111306 CPF ***.368.812-** 500,00 



 

 

Data Documento Fornecedor Valor 

13/11/2015 111305 CPF ***.994.282-** 500,00 

13/11/2015 111301 CPF ***.870.602-** 500,00 

13/11/2015 111310 CPF ***.870.602-** 500,00 

13/11/2015 111309 CPF ***.690.202-** 520,00 

13/11/2015 111304 CPF ***.842.152-** 900,00 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 59,40 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 1.580,00 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 2.636,20 

13/11/2015 668123000000918 P FONSECA DE FARIAS ME - ME 3.302,60 

13/11/2015 111302 CPF ***.397.302-** 500,00 

13/11/2015 111313 CPF ***.397.302-** 600,00 

23/11/2015 112301 CPF ***.573.642-** 500,00 

23/11/2015 112303 CPF ***.573.642-** 500,00 

11/03/2016 664544000019512 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

24/05/2016 52402 W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME 13.000,00 

03/06/2016 60301 W. B. DE ASSIS LOBATO & CIA LTDA - ME 25.506,62 

19/07/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 4.355,85 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 464,60 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 63,20 

10/08/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA – EPP 219,20 

07/10/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA – EPP 4.355,85 

08/11/2016 668123000001523 PREMIERE COMERCIO LTDA – ME 4.221,55 

08/11/2016 110811  FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO 700,00 

08/11/2016 110813  FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO 800,00 

09/11/2016 110902  FORNECEDOR NÃO IDENTIFICADO 668,00 

07/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.698,61 

07/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 2.840,55 

09/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 8.901,00 

12/12/2016 661902000007168 E. M. FRANKLIN BRAGA - EPP 11.211,50 

12/12/2016 668123000001523 PREMIERE COMERCIO LTDA - ME 4.764,80 

Total 188.143,16 

Fonte: Extrato bancário e SIGPC. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.13. Aquisições sem licitação no montante total de R$ 604.556,39 
 

Fato 
 

Não foram disponibilizados os processos licitatórios porventura realizados nos exercícios de 

2015 e 2016 que tiveram uma pessoa jurídica como fornecedor, houve apenas comprovação 

da realização de chamadas públicas para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar. Já para o exercício de 2017 houve a apresentação do Pregão Eletrônico n° 006/2017, 

cuja ata foi assinada somente em 04 de agosto de 2017, motivo pelo qual não foi analisado. 

 



 

 

Nos três exercícios constam pagamentos realizados para empresas nos montantes de R$ 

237.125,84, R$ 328.204,75 e R$ 39.225,80, respectivamente, desta forma estão sem 

comprovação de suporte licitatório despesas no montante total de R$ 604.556,39. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, o ex-Prefeito de Mazagão/AP apresentou a 

seguinte manifestação: 

“Em relação a tal afirmação informamos que nos exercícios 2014 e 2015 os recursos oriundos 

do PNAE/FNDE foram executados por meio de Pregão na modalidade Presencial, tal 

modalidade foi utilizado devido às limitações para o uso de Internet no município. 

 

No que diz respeito a 2016, alguns contratempos relacionados à mudança no gestor da pasta 

(educação) e o anseio em evitar a falta de merenda escolar o que acarretaria na interrupção e 

atraso no período letivo, levaram a administração a realização de Termo aditivo ao contrato 

das empresas vencedoras do processo licitatório 2015. 

 

Os documentos relativos ao termo aditivo e aos processos da licitação (Pregão Presencial) dos 

recursos do PNAE/FNDE de 2014 e 2015, não foram localizados pela equipe durante a 

elaboração deste relatório. 

 

Consta anexo cópias das publicações feitas no Diário Oficial da União referente aos dois 

processos realizados nos dois exercícios para execução dos recursos.” 

 

O atual gestor não se pronunciou sobre este item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O art. 20 da Resolução FNDE n° 26/2013 afirma explicitamente o seguinte: 

“A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser realizada por meio de licitação 

pública, nos termos da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ou, 

ainda, por dispensa do procedimento licitatório, nos termos do art. 14 da Lei nº 11.947/2009.” 

 

Logo não pode o município deixar de realizar o devido procedimento licitatório em 

decorrência de problemas administrativos que não podem fazer a gestão municipal parar. 

Reafirmamos que não ficou comprovado a realização no montante total de R$ 604.556,39 nos 

três anos analisados, 2015, 2016 e 2017. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, verificou-se a regularidade da movimentação financeira 

dos recursos repassados, houve restrição as análises, haja vista a não disponibilização dos 

processos licitatórios e de grande quantidade de processos de pagamento. 

  

Com relação à execução do programa no município, foram constatadas várias 

impropriedades, tanto no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, quanto no âmbito 



 

 

das escolas municipais. Cita-se algumas das impropriedades constatadas, como: o 

descumprimento da Resolução CFN nº 465/2010, em virtude da quantidade de nutricionistas 

contratados para acompanhamento da execução do Pnae estar abaixo do previsto no referido 

normativo; atuação praticamente inexistente do Conselho de Alimentação Escolar nos 

exercícios de 2015 e 2016; e falta de estrutura básica para o exercício das suas funções. 

 

Com relação à atuação das escolas na execução do PNAE, verificou-se deficiência na sua 

infraestrutura, todas as escolas sem refeitório, escolas com instalações para armazenamento 

de alimentos em condições inadequadas; e instalações físicas das cozinhas e equipamentos 

inadequados para o preparo das refeições. 

 

Ademais, conforme consignado em item próprio deste relatório, em todas as escolas 

visitadas, constatou-se falta de fornecimento de merenda nos exercícios de 2015, 2016 e 

2017. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701668 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE MAZAGAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 645.552,65 

 

1. Introdução 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) tem como finalidade garantir o 

acesso e a permanência, nos estabelecimentos escolares, dos alunos do ensino fundamental 

público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência 

financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. 

 

As transferências de recursos no âmbito do Pnate, realizadas pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), ocorrem sem necessidade de convênio, ajuste, 

acordo, contrato ou instrumento congênere. Além disso, o cálculo do montante de recursos 

toma como referência o número de alunos da educação básica pública, residentes em área rural 

e que utilizam o transporte escolar, constantes do Censo Escolar do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) do Ministério da Educação do ano 

imediatamente anterior. 

 

As ações de fiscalização se deram no Município de Mazagão/AP e tiveram como escopo a 

execução do Pnate no período de 01 de janeiro de 2014 a 26 de agosto de 2017. Quanto aos 

recursos envolvidos, as análises se concentraram na execução das transferências realizadas 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Município de Mazagão/AP, nos 

exercícios de 2014 a 2016, as quais somaram R$645.552, 65. 

A fiscalização teve como objetivo verificar a atuação do gestor municipal na execução do 

Pnate, em especial quanto à: 

1 - execução do programa, tendo como referência os normativos editados pelo FNDE e a 

legislação aplicável aos procedimentos de contratação, e de movimentações financeiras, bem 

como no tocante à conformidade da execução do transporte escolar com o Código de Trânsito 

Brasileiro  (CTB) e com as normas de segurança da Marinha do Brasil; 

2 - atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(CACS/Fundeb). 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 



 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Informação sobre a execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar pela Prefeitura Municipal de Mazagão.  
 

Fato 
 

No período de 01 janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura Municipal de 

Mazagão, que é a entidade executora municipal, recebeu do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação R$645.552,65, referente a transferências financeiras do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). 

As transferências se deram para a conta do Pnate no Banco do Brasil, agência n.º 3346-4, 

conta n.º 17045-3, cuja titularidade é da Prefeitura Municipal de Mazagão. 

De 2014 a 2016 a maior parte dos recursos recebidos foram destinados a pagamento de 

fornecedor de combustível. Em 2017, o Município está utilizando os recursos do Pnate para 

pagamentos dos contratados que estão realizando o transporte fluvial dos alunos localizados 

na zona rural do Município.    

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Falta de comprovação documental de despesas realizadas no montante de 

R$89.173,00. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização realizou consulta no Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

(SiGPC) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), referente às 

prestações de contas do Pnate (exercícios 2014, 2015 e 2016), realizadas pelo Município de 

Mazagão, e cruzou com as informações de pagamentos constantes nos extratos bancários da 

conta que movimentou os recursos do Pnate, bem como com os processos de pagamentos e 

notas fiscais que foram disponibilizados, constatando-se despesas sem comprovação 

documental, conforme se detalha no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela – Não apresentação dos documentos fiscais que foram informados no SiGPC 

Fornecedor / CNPJ Nota Fiscal* 
Valor da Nota 

Fiscal 

Data do 

Débito 

Valor 

Pago 

 (R$) 

Exercício 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 

Nota Fiscal – 

000000273 

Só consta a nota 

empenho, nota de 

liquidação e 

comprovante de 

pagamento. A 

Nota Fiscal não 

foi apresentada. 

28.013,00 08/04/2014 28.013,00 2014 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 

Não foi informado 

no SiGPC o nº da 

NF 
Não informado 12/01/2016 6.160,00 2016 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 

Não foi informado 

no SiGPC o nº da 

NF 
Não informado 09/12/2016 31.000,00 

 

 

2016 

 

Total 65.173,00  

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização de n.º 201701668/04, de 04 de setembro de 2017, a 

equipe de fiscalização solicitou ao ex-Prefeito de Mazagão que apresentasse os documentos 

fiscais, notas de empenhos, notas de liquidação para as despesas destacadas na tabela anterior, 

entretanto, até o fechamento deste relatório, a documentação não foi disponibilizada. 

 

Além do que foi relatado, o ex-Prefeito apresentou o documento fiscal abaixo como 

comprovante de despesa da execução do Pnate no exercício de 2015, entretanto, não foi 

informado no SiGPC, mas consta débito para a empresa destacada, no mesmo dia da emissão 

da Nota Fiscal, porém, com valor inferior à desta. A tabela abaixo resume o que foi relatado. 

 

Tabela - Documento fiscal apresentado como comprovante de despesa de recursos do 

Pnate não informado no SiGPC, mas com débito na conta do Pnate 

Fornecedor / CNPJ 
Nota 

Fiscal 

Valor da 

Nota Fiscal 
Data do débito 

Valor pago 

 (R$) 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 
530 29.700,00 08/09/2015 24.000,00 

Total 
29.700,00 

Total 24.000,00 

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201701668/04, de 04 de setembro de 2017, a 

equipe de fiscalização solicitou ao ex-Prefeito de Mazagão que informasse se a nota fiscal de 

n.º 530 foi paga com recursos do Pnate  e se o débito de R$24.000,00 ocorrido na conta se 

refere a mesma e que, em caso afirmativo, justificasse a diferença entre o valor da nota fiscal 

e o valor debitado. 

 

Por meio do Ofício de n.º 8/2017–Informações, de 06 de setembro de 2017, o ex-Prefeito não 

apresentou às informações e justificativas solicitadas, mas disponibilizou cópias da nota fiscal, 



 

 

empenho, nota de liquidação, ordem de pagamento e comprovante de transferência da conta 

do Pnate que estariam relacionadas a comprovação da despesa. 

 

Embora a data da emissão da nota fiscal de n.º 530, coincida com as datas da Nota de 

Liquidação 14/14, ordem de pagamento de n.º 1173 e com a data do débito de R$24.000,00,  

a saber 8 de setembro de 2015, o gestor não comprovou que o valor debitado se refere à nota 

fiscal de n.º 530 e nem esclareceu a diferença do valor debitado em relação ao valor da nota 

fiscal apresentada. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Os itens pontuados nesta contestação dependem de informações de cunho exclusivo do setor 

financeiro da prefeitura de Mazagão, que na ocasião tinha como Secretario de Finanças o 

titular do CPF de n.º ***.323.454-**, que exerceu tal função durante os exercícios de 2013 a 

dezembro de 2016. Partindo deste ponto de vista, qualquer esclarecimentos sobre os 

procedimentos realizados no exercício financeiro, referentes a 

pagamentos, movimentações bancárias e outros relativos ao setor seria inconsistente.  

 

Durante todo o período de fiscalização desta CGU e na elaboração deste relatório procuramos 

o ex-secretário de Finanças, titular do CPF de n.º ***.323.454-**, para justificar os 

questionamentos ora pontuados, porém o mesmo encontra-se fora do estado, por motivo de 

doença, o que impossibilitou sua comunicação com a equipe responsável no atendimento desta 

Ordem de Serviço. Diante disso, seremos prudentes em adiar tal questionamento para 

posterior ocasião em que o titular do CPF de n.º ***.323.454-** estará presente. 

 

Segue anexo, laudo médico que comprova o deslocamento do titular do CPF de n.º 

***.323.454-** do estado.” (Sic).  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o ex-Prefeito informou não ser possível esclarecer o que foi apontado 

pela equipe de fiscalização pelo fato do ex-secretário de finanças estar fora do estado. 

 

Diante de não se ter justificado o que foi apontado pela equipe de fiscalização, mantem-se o 

que foi apontado no campo fato.    

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Divergências entre as informações constantes no SiGPC e os documentos 

apresentadas pelo gestor para comprovar as despesas executadas com recursos do Pnate. 
 

Fato 
 

Por meio da Solicitação de Fiscalização 201701668/01, de 11 de agosto de 2017, reiterada em 

23 de agosto de 2017, a equipe de fiscalização solicitou que fossem disponibilizados os 



 

 

comprovantes de todas as despesas (empenhos, documentos de liquidação, pagamentos, notas 

fiscais, etc.) realizadas nos exercícios de 2014 a 2017. 

 

Tanto o gestor atual, quanto o anterior apresentaram alguns documentos do que foi solicitado. 

 

A equipe de fiscalização realizou consulta no Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

(SiGPC) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), referente às 

prestações de contas dos recursos do Pnate (exercícios 2014, 2015 e 2016) realizadas pela 

Prefeitura Municipal de Mazagão, e cruzou com as informações de pagamentos constantes 

nos extratos bancários da conta que movimentou os recursos, bem como com os processos de 

pagamentos e notas fiscais que foram disponibilizados, constatando-se divergências entre as 

informações cruzadas, conforme se detalha a seguir: 

 

a) Notas fiscais, no montante de R$77.784,00, informadas no SiGPC sem identificação 

de débito na conta que movimentou recursos do Pnate. 

 

Para os documentos fiscais abaixo, destacam-se os valores das notas fiscais que foram 

informados no SiGPC, entretanto, não se identificou os respectivos débitos na conta do Pnate 

e nem foram apresentadas a equipe de fiscalização.  

 

Tabela – Documentos Fiscais Informados no SiGPC Sem Respectivo Débito na 

Conta do Pnate  e nem Apresentados a Equipe de Fiscalização  

Fornecedor / CNPJ Nota Fiscal 
Valor da 

Nota Fiscal 

Data do 

débito 

Valor 

pago 

 (R$) 

Exercício 

da 

prestação 

de contas 

SiGPC 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 

460* 30.330,00 
Não foi 

identificado 

Não saiu 

da conta 

do Pnate 

2015 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 
422* 29.440,00 

Não foi 

identificado 
Não saiu 

da conta 

do Pnate 
 

2015 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 
413* 18.014,00 

Não foi 

identificado 
Não saiu 

da conta 

do Pnate 
2015 

Total 
77.784,00 

  
 

* Não foram disponibilizadas as Notas Fiscais a equipe de fiscalização, mas foram informadas no SiGPC.  

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201701668/04, de 04 de setembro de 2017, a 

equipe solicitou ao ex-Prefeito de Mazagão que justificasse o motivo de as referidas despesas 

terem sido informadas no SiGPC, já que não foram identificadas saídas da conta do Pnate. 

 

Quanto ao item, o ex-Prefeito, por meio do Ofício de n.º 008/2017, de 06 de setembro de 2017,  

se manifestou nos seguintes termos: 

 



 

 

“Valores das referidas despesas, embora informadas no SIGPC, não 

foram utilizados por recurso do PNATE. Estas despesas foram 

utilizadas em outras ações da educação.”  

 

Portanto, percebe-se que foram inseridas no SiGPC dados de despesas que não se referem a 

recursos do Pnate. 

 

b) Divergência entre os valores das notas fiscais e os valores debitados na conta do Pnate.  

 

Para os documentos fiscais a seguir, informados no SiGPC e apresentados à equipe de 

fiscalização, identificaram-se divergências entre os valores das notas fiscais e os valores que 

foram debitados na conta que movimenta os recursos do Pnate. 

 

Tabela – Divergência entre os valores de notas fiscais e os valores debitados na 

Conta do Pnate 

Fornecedor / CNPJ Nota Fiscal 

Valor da 

Nota 

Fiscal 

Data do 

débito 

Valor 

pago 

 (R$) 

Exercício 

da 

prestação 

de contas 

SiGPC 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 
556 29.920,00 06/10/2015 23.000,00 2015 

J. R. P. LACERDA – 

EPP/07126271000137 514 29.900,00 
05/08/2015 24.000,00  

2015 

Total 59.820,00 
Total 47.000,00 

 

  

Cabe a observação que consta no SiGPC de que as duas notas fiscais teriam sido pagas 

integralmente com recursos do Pnate. 

 

A equipe de fiscalização, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201701668/04, de 04 de 

setembro de 2017,  solicitou ao ex-Prefeito de Mazagão que justificasse as divergências entre 

os valores das notas fiscais destacadas e os valores pagos. 

 

Por meio do Ofício de n.º 8/2017 – Informações, de 06 de setembro de 2017, o ex-Prefeito 

não apresentou justificativas, mas disponibilizou cópias das notas fiscais, empenhos, notas de 

liquidações, ordens de pagamentos e comprovantes de transferências da conta do Pnate que 

estariam relacionadas à comprovação da despesa. 

 

Após análise da documentação apresentada pelo ex-Prefeito, chegou-se à conclusão de que a 

ordem de pagamento 01388, de 9 de novembro de 2015, que ordena a saída de R$24.200,00 

da conta do Pnate e que o valor de R$5.000,00, sairia da conta do Fundeb (Banco do Brasil, 

agência 5463, conta 23447) não guardam relação com o valor de R$23.000,00 que saiu da 

conta e nem com o valor da nota fiscal de n.º 556.  

 

Além disso, a ordem de pagamento 01388, de 9 de novembro de 2015, foi apresentada na 

documentação da nota fiscal de n.º 574, de 10 de novembro de 2015, no valor de R$29.000,00. 

Portanto, o ex-gestor não esclareceu a diferença de valores apontados pela equipe de 

fiscalização. 

 



 

 

Quanto à divergência entre o valor de R$29.900,00 da nota fiscal n.º 514, de 5 de agosto de 

2015 - e o valor de R$24.000,00 que foi debitado na conta do Pnate no mesmo dia da emissão 

da nota fiscal, cabe destacar que foi informado no SiGPC que a referida nota foi paga 

integralmente com recursos do Pnate, o que não foi comprovado pela documentação que foi 

disponibilizada, haja vista que só foi identificado o débito de R$24.000,00. 

 

Por meio do ofício n.º 11/2017-Informações, de 14 de setembro de 2017, o ex-Prefeito 

informou o seguinte: 

 

“Em resposta a solicitação de ordem de serviço n.º 201701668, temos 

a informar: no que diz respeito a divergência entre os valores das 

notas fiscais e o pagamento realizado informamos que devido a contra 

corrente, especifica do pagamento PNATE, não disponibilizar saldo 

suficiente para sanar a despesa, foram utilizados outros recursos do 

TESOURO disponíveis. 

Tal medida foi necessária para que não tivesse interrupção nos 

serviços de transporte escolar, o que acarretaria transtornos e 

prejuízos imensuráveis para a educação municipal.” (Sic). 

 

Embora o ex-Prefeito tenha informado que a diferença entre os valores das notas fiscais e os 

valores que foram debitados na conta do Pnate foram pagos com recursos do tesouro 

municipal, o mesmo não comprovou de onde saíram os pagamentos. Além disso, não 

justificou o porquê de se ter informado no SiGPC que os valores das notas fiscais n.º  514 e 

556 foram pagas integralmente com recursos do Pnate, o que não ficou comprovado.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Os itens pontuados nesta contestação dependem de informações de cunho exclusivo do setor 

financeiro da prefeitura de Mazagão, que na ocasião tinha como Secretario de Finanças, titular 

do CPF de n.º ***.323.454-**, que exerceu tal função durante os exercícios de 2013 a 

dezembro de 2016. Partindo deste ponto de vista, qualquer esclarecimentos sobre os 

procedimentos realizados no exercício financeiro, referentes a 

pagamentos, movimentações bancárias e outros relativos ao setor seria inconsistente.  

 

Durante todo o período de fiscalização desta CGU e na elaboração deste relatório procuramos 

o ex-secretário de Finanças, titular do CPF de n.º ***.323.454-**, para justificar os 

questionamentos ora pontuados, porém o mesmo encontra-se fora do estado, por motivo de 

doença, o que impossibilitou sua comunicação com a equipe responsável no atendimento desta 

Ordem de Serviço. Diante disso, seremos prudentes em adiar tal questionamento para 

posterior ocasião em que o titular do CPF de n.º ***.323.454-** estará presente. 

 

Segue anexo, laudo médico que comprova o deslocamento do titular do CPF de n.º 

***.323.454-** do estado.” (Sic).  

 

  

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o ex-Prefeito informou não ser possível esclarecer o que foi apontado 

pela equipe de fiscalização pelo fato do ex-secretário de finanças estar fora do estado. 

 

Diante de não se ter justificado o que foi apontado pela equipe de fiscalização, mantem-se o 

que foi apontado no campo fato.    

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.4. Despesas realizadas, no montante de R$18.812,79, incompatíveis com o objetivo 

do Pnate. 
 

Fato 
 

Das análises dos extratos bancários da conta que movimenta os recursos do Pnate; Banco do 

Brasil, Agência 3346-4, Conta Corrente 17045-3; identificou-se que, em 16 de novembro de 

2016, ocorreu a transferência da importância de R$11.154,89 para depósito judicial.  

 

Não se identificou o retorno do recurso para a conta. A equipe de fiscalização solicitou à 

Prefeitura Municipal de Mazagão que informasse se o referido valor foi devolvido, 

devidamente atualizado, para a conta do Pnate.  

 

Por meio do ofício de n.º 245/2017 – Gabinete/PMMZ, de 25 de agosto de 2017, informou-se 

o seguinte: 

 

“O valor raptado aleatoriamente da conta do PNAT por ordem do 

Tribunal de Justiça do Amapá, não foi devolvido pelo tesouro 

municipal, uma vez que o mesmo na ocasião, não possuía capacidade 

financeira de efetuar a referida devolução”.(SIC). 

 

Ressalta-se que art. 2º, § 4º, da Lei n.º 10.080, de 09 de junho de 2014, determina que a 

assistência financeira fornecida por meio do Pnate, destina-se, exclusivamente, ao transporte 

escolar do aluno. Portanto, os recursos financeiros não devem ser utilizados para fins diversos 

do Programa. 

 

Além disso, das análises dos documentos apresentados para justificar despesas pagas com 

recursos do Pnate, verificou-se que as mesmas não guardam compatibilidade com os objetivos 

do programa. 

 

Tabela – Despesas que não guardam relação com os objetivos do Pnate. 

Fornecedor / 

CNPJ 

Nota 

Fiscal 

Data de 

Emissão 

Veículo - 

Serviço 

Realizado Valor 

Valor 

pago 

Data do 

Pagamento 

A.C.L. Sousa / 

00.915.924/0001-

18 

Avulsa 

415 
27/04/2015 

MMC L200 

Placa 

NEM-2948 

1.452,80 

1.932,80 28/04/2015 
A.C.L. Sousa / 

00.915.924/0001-

18 

NFS-e 

138 
27/04/2015 

MMC L200 

Placa 

NEM-2948 

480,00 



 

 

A.C.L. Sousa / 

00.915.924/0001-

18 

Avulsa 

426 29/05/2015 

MMC L200 

Placa 

NEM-2948 5.725,10 5.725,1 09/06/2015 

Total 7.657,90   

 

As notas fiscais avulsa 415 e a NFS-e n.º 138, ambas de 27 de abril de 2015, foram pagas com 

recursos da conta do Pnate no dia 28 de abril de 2015, por meio de transferência eletrônica no 

valor de R$1.932,80.  

 

A nota fiscal avulsa de n.º 426, de 29 de maio de 2015,  no valor de R$5.725,10, foi paga com 

recursos do Pnate no dia 09 de junho de 2015, por meio de transferência eletrônica.  

 

Conforme informação contida nos ofícios de n.º 191/2015-SEMED/PMMz, de 01 de junho de 

2015, o veículo MMC L200 GL – Placa n.º NEM-2948 é utilizado para dar apoio à SEMED. 

Logo, a despesa realizada não guarda relação com o objetivo do Pnate. 

 

De acordo com o art. 14, inciso I, da Resolução de n.º 5, de 28 de maio de 2015, os recursos 

repassados à conta do Pnate poderão ser utilizados com manutenção de veículos escolares 

rodoviários, o que não foi o caso, já que o veículo  MMC L200 GL – Placa n.º NEM-2948 é 

utilizado em atividades de apoio à SEMED e não transporta alunos. 

    

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Os itens pontuados nesta contestação dependem de informações de cunho exclusivo do setor 

financeiro da prefeitura de Mazagão, que na ocasião tinha como Secretario de Finanças, titular 

do CPF de n.º ***.323.454-**, que exerceu tal função durante os exercícios de 2013 a 

dezembro de 2016. Partindo deste ponto de vista, qualquer esclarecimentos sobre os 

procedimentos realizados no exercício financeiro, referentes a pagamentos, movimentações 

bancárias e outros relativos ao setor seria inconsistente. Durante todo o período de fiscalização 

desta CGU e na elaboração deste relatório procuramos o ex-secretário de Finanças, titular do 

CPF de n.º ***.323.454-**, para justificar os questionamentos ora pontuados, porém o mesmo 

encontra-se fora do estado, por motivo de doença, o que impossibilitou sua comunicação com 

a equipe responsável no atendimento desta Ordem de Serviço. Diante disso, seremos 

prudentes em adiar tal questionamento para posterior ocasião em que o titular do CPF de n.º 

***.323.454-** estará presente. 

 

Segue anexo, laudo médico que comprova o deslocamento do titular do CPF de n.º 

***.323.454-** do estado.” (Sic). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o ex-Prefeito informou não ser possível esclarecer o que foi apontado 

pela equipe de fiscalização pelo fato do ex-secretário de finanças estar fora do estado. 

 

Diante de não se ter justificado o que foi apontado pela equipe de fiscalização, mantem-se o 

que foi apontado no campo fato.      ##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.1.5. Inexistência de prestação de contas no SiGPC do montante de R$241.556,95, 

transferido durante o exercício de 2016. 
 

Fato 
 

Durante o exercício de 2016, o Município de Mazagão recebeu do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, referente ao Programa Nacional de Transporte Escolar, o 

montante de R$241.556,95.  

 

A equipe de fiscalização realizou consulta, em 31 de agosto de 2017, no Sistema de Gestão 

de Prestação de Contas (SiGPC), e verificou-se que apesar de constarem algumas informações 

sobre a execução dos recursos recebidos, a prestação de contas não foi concluída.  

 

O prazo para prestar contas encerrou-se no dia 31 de maio de 2017, conforme consta no 

SiGPC, Ofício nº 1120E/2017-SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, de 01 de junho de 

2017. 

 

Por meio do ofício mencionado, o FNDE notificou o atual prefeito de Mazagão, CPF n.º 

***.158.902-**, por omissão no dever de prestar contas. Foi concedido o prazo de 30 dias, a 

contar da data da ciência do Ofício, que foi no dia 23 de junho de 2017, para que seja 

encaminhada a prestação de contas ou providenciada a devolução dos recursos.  

 

Ressalta-se que consoante a Súmula n.º 230 do Tribunal de Contas da União, compete ao 

prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu 

antecessor, quando este não tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas 

legais visando o resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada 

de Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

Ainda de acordo com o Ofício nº 1120E/2017-SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, de 01 

de junho de 2017, após esgotado o prazo estabelecido, caso não tenham sido adotadas as 

providências necessárias, será registrada a inadimplência da entidade, bem como levadas a 

efeito, em relação aos responsáveis, as medidas previstas na Instrução Normativa/TCU n° 

71/2012, incluindo, se for o caso, instauração de Tomada de Contas Especial ou registro no 

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), sendo que 

este último ocorrerá em 75 (setenta e cinco) dias a contar da ciência do Ofício. 

 

Observa-se que devido ao não envio da prestação de contas referente aos recursos recebidos 

no exercício de 2016, ainda não foi emitido o Parecer do Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB no Sistema de Gestão de Conselhos (SIGECON), embora o 

Conselho já tenha deliberado a respeito, conforme se verá em ponto específico.  

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Não se aplica, por se tratar de competência da atual gestão.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação o ex-Prefeito se resumiu em informar que o que foi apontado pela equipe 

de fiscalização é de responsabilidade da atual gestão. Não houve manifestação da atual gestão.  

 

Considerando que os recursos recebidos a título do Pnate foram executados pelo ex-Prefeito, 

o mesmo possui a responsabilidade de prestar contas, sendo que não fazendo, cabe ao atual 

gestor tomar as medidas cabíveis, conforme se depreende da Súmula n.º 230 do Tribunal de 

Contas da União mencionada no campo fato.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.6. Atuação insipiente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundeb. 
 

Fato 
 

A equipe de fiscalização solicitou ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundeb que disponibilizasse as atas de reuniões bem como os relatórios, ou documentos 

equivalentes, referentes às ações de fiscalização realizadas nos exercícios de 2014, 2015 e 

2016. 

 

Por meio do Ofício de n.º 245/2017 – Gabinete/PMMZ, de 25 de agosto de 2017, apresentou-

se apenas a ata de reunião do exercício de 2016 e alguns ofícios emitidos no referido exercício.   

 

Na ata de 2016 consta uma reunião datada de 21 de março de 2016 que tratou sobre a 

renovação de mandatos e eleições dos novos conselheiros. 

 

Em 14 de setembro de 2016 o CACS/FUNDEB de Mazagão emitiu o Ofício de n.º 

01/2016/CASC/FUNDEB/FNDE ao prefeito do Município de Mazagão solicitando do 

mesmo, no prazo de 10 dias contados da data de recebimento, informações circunstanciadas 

acerca da prestação de contas e notas fiscais e demais documentos relativos ao Termo de 

Compromisso n.º 5757/2013, conforme foi apontado no Ofício n° 

21292/2016/Coace/Cgame/Dirae-FNDE, de 05 de setembro de 2016. O conselho não 

disponibilizou documentos que comprovassem o atendimento do que foi solicitado.     

 

Em 03 de outubro de 2016, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

Fundeb/Mazagão encaminhou, ao gestor municipal, o ofício de n.º 

002/2016/CACS/FUNDEB, por meio do qual solicitou a prestação de recursos referente aos 

recursos do Pnate recebidos em 2016. 

 

Em 24 de outubro de 2016, o CACS/FUNDEB de Mazagão emitiu o Ofício Circular de n.º 

001/2016/CACS/FUNDEB convocando, para o dia 26 de outubro de 2016, reunião para 

análise das contas da Prefeitura Municipal de Mazagão referente aos recursos do Pnate 

recebidos em 2016.       

 

Em 26 de outubro de 2016, foi registrado em ata a reunião extraordinária para analisar as 

contas do Pnate referente ao exercício de 2016. Registrou-se, que foi colocado em pauta a 

análise de documentos fornecidos pela SEMED/PMMz e a emissão do parecer conclusivo na 

prestação de contas de 2016 e que tal iniciativa se deu diante da mudança de gestão municipal 



 

 

que ocorreria no final do exercício e do risco de o Conselho não ter acesso aos documentos 

referentes aos recursos executados no exercício de 2016, o que dificultaria a emissão do 

parecer e consequentemente a liberação dos recursos do Governo Federal para o Município. 

 

Em 26 de outubro de 2016, o CACS/FUNDEB emitiu parecer conclusivo sobre a execução 

dos recursos do Pnate do exercício de 2016. No referido parecer foi informado que foram 

disponibilizados extratos bancários do exercício de 2016, processos licitatórios e de 

pagamentos de fornecedores referente a aquisição de combustível, rotas de transporte escolar 

e as notas fiscais de execução das respectivas despesas, todos referentes ao exercício de 2016.  

 

Na referida ata, foi informado que os responsáveis pelas análises foram os titulares dos CPF 

de números ***.657.652-**, ***.750.742-**, ***.514.322-**, ***.940.892-**, os quais 

assinaram-na.  

 

Consta no parecer que devido ao fato de que em 2016 não ocorreu falta dos serviços para os 

alunos das escolas da rede municipal de ensino, a manifestação do Conselho foi pelo parecer 

favorável – aprovado com ressalva aos documentos apresentados pelo Município de Mazagão. 

 

Quanto à emissão do parecer do CACS antes do encerramento do exercício de 2016 cabem as 

observações a seguir. 

  

O mesmo foi assinado somente pelo Presidente do CACS/FUNDEB, titular do CPF de n.º 

***.657.652-** e pelo representante dos pais de alunos, titular do CPF de n.º ***.514.322-

**.  

 

A informação que consta no parecer de que os serviços de transporte escolar não sofreram 

interrupção está em desacordo com os relatos dos professores, colhidos pela equipe de 

fiscalização da CGU para o período de 2016, os quais informaram a ocorrência de falta de 

transporte escolar, tanto via terrestre quanto fluvial.  

 

Além disso, cabe a observação de que o parecer do conselho foi emitido em outubro de 2016, 

ou seja, antes do final do exercício, logo, não foram considerados os valores transferidos após 

a data do parecer, conforme se detalha no quadro abaixo. 

 

Tabela – Transferências de recursos pelo FNDE após a emissão do parecer pelo 

CACS/FUNDEB 
Data da Transferência FNDE Número da OB Valor 

04/11/2016 2016OB834113 14.933,21 

04/11/2016 2016OB834148 6.855,15 

02/12/2016 2016OB837175 6.855,17 

02/12/2016 2016OB837188 14.933,19 

Total 43.576,72 

Fonte: < https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes/resultado-

entidade/ano/2016/municipio/160040/programa/D8/cnpj/05986427000124>. Consulta em 01 de 

Setembro de 2017. 

        

Quanto aos exercícios de 2014 e 2015, não foram disponibilizados quaisquer atas e relatórios, 

ou documentos equivalentes, referentes às ações de fiscalização realizadas nos mencionados 

exercícios. 

 

https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes/resultado-entidade/ano/2016/municipio/160040/programa/D8/cnpj/05986427000124
https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes/resultado-entidade/ano/2016/municipio/160040/programa/D8/cnpj/05986427000124


 

 

Diante do que foi apresentado, pode-se concluir que o Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social Fundeb/Mazagão não acompanhou adequadamente a execução dos recursos 

do FNDE transferidos por meio do Pnate. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Apesar de não possuir um espaço próprio a Secretaria Municipal de Educação sempre que 

solicitado disponibiliza o espaço físico dentro das suas dependências, com total infraestrutura, 

a fím de viabilizar os trabalhos do CACS/FUNDEB/MAZAGÃO. 

 

A Secretaria de Educação sempre atendeu todas as solicitações do Conselho, tanto no sentido 

de prestar informações quanto para apresentação de documentos para prestação de contas e 

acompanhamento, porém, registre-se que a secretaria não poderia interferir nas ações do 

Conselho e de seus os membros, considerando que 0 CACS tem autonomia para tomar 

decisões que dizem respeito ao conselho e ainda obrigações no conhecimento e na aplicação 

de suas atribuições.” (Sic). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pelo ex-Prefeito não sana o que foi constatado pela equipe de 

fiscalização, já que foram examinados atas e documentos do CACS/FUNDEB que não 

demonstraram uma atuação tempestiva no acompanhamento da execução do Pnate. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Não comprovação da realização do devido processo licitatório, 

dispensa/inexigibilidade. 
 

Fato 
 

Por meio da Solicitação de Fiscalização 201701668/01, de 11 de agosto de 2017, reiterada em 

11 de agosto de 2017, a equipe de fiscalização solicitou à Prefeitura Municipal de Mazagão 

que disponibilizasse os processos de contratação (licitatórios, dispensa de licitação, 



 

 

inexigibilidade de licitação) concluídos no período de 2014 a 2017 referentes às utilizações 

dos recursos do Pnate. 

 

O atual prefeito comprovou, por meio do ofício de n.º 236/2017 - Gabinete/PMMZ, de 14 de 

agosto de 2017, e da notificação extrajudicial de n.º 04/2017, de 22 de agosto de 2017,  que 

solicitou ao ex-Prefeito, titular do CPF de n.º ***.879.162-**, que apresentasse os processos 

e informações que foram solicitados pela equipe de fiscalização, referentes ao período de sua 

gestão.   

 

Embora se tenha observado que os recursos recebidos foram gastos em pagamentos a 

fornecedores de produtos e serviços, até o término do fechamento deste relatório, nenhum 

processo de contratação foi apresentado, seja pelo gestor anterior, seja pelo gestor atual. 

 

O art. 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece que os serviços, compras e locações 

da Administração Pública, quando contratados com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses prevista na própria Lei. 

 

Considerando que nenhum processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade foi 

disponibilizado à equipe de fiscalização para justificar as contratações realizadas no período 

de 2014 a 2017, que utilizaram recursos do Pnate, constatou-se o descumprimento da 

legislação.   

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Nos exercícios 2014 e 2015 foi realizado processo licitatório —INEXIGIBILIDADE para 

aquisição de combustível para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Mazagão, 

tendo como vencedora a EMPRESA J. R. DE LACERDA-ME. Tal processo foi aditivado 

para o exercício posterior 2016. 

Os documentos relativos ao processo de Inexigibilidade dos recursos do PNATE/FNDEde 

2014, 2015 e ainda do termo Aditivo de 2016 não foram localizados pela equipe durante a 

elaboração deste relatório.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o ex-Prefeito informou que, em 2014 e 2015, foi realizada 

inexigibilidade para aquisição de combustível visando atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Mazagão, tendo sido contratada a Empresa  J. R. de Lacerda – ME. Segundo 

ele, o processo de contratação foi aditivado para o exercício de 2016. Acrescentou que os 

documentos relativos a contratação por meio de inexigibilidade não foram encontrados. 

 

Cabe a observação de que durante os exames verificaram-se, além dos pagamentos para à 

Empresa J. R. de Lacerda – ME (CNPJ n.º 07.126.271/0001-37), pagamentos para a empresa 

A. C. L. Sousa – ME (CNPJ n.º 00.915.924/0001-18) referente a serviços de manutenção de 

veículos. 

 



 

 

Para nenhuma das empresas mencionadas foram apresentados os processos contratação 

(licitatórios, dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação).  

 

Considerando que não houve comprovação por parte do gestor de ter realizado o regular 

processo de contratação, o mesmo não conseguiu justificar o que foi apontado pela equipe de 

fiscalização. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Fracionamento da despesa, em 2017, com fuga a modalidade licitatória adequada.  
 

Fato 
 

No exercício de 2017, o Município de Mazagão está utilizando os recursos do Pnate para 

pagamento dos contratados que realizam os transportes fluviais dos alunos localizados na zona 

rural.  

 

O gestor apresentou à equipe de fiscalização 73 contratos que teriam sido firmados com 

pessoas físicas referente à locação de embarcações para o transporte escolar fluvial de alunos 

localizados na zona rural do Município de Mazagão. O montante dos 73 contratos atingiu o 

valor de R$569.279,79.  

 

Nos presentes contratos, consta a informação de que a fundamentação legal é o art. 24, inciso 

II, e demais disposições da Lei 8.666/93. Ressalta-se que não foi apresentado o processo que 

deu origem às dispensas de licitação. Além disso, apesar de os contratos possuírem espaço 

para a numeração do processo de dispensa, estes não foram preenchidos. Outra impropriedade 

verificada foram as ausências, em todos os 73 contratos, das assinaturas dos contratados. 

 

É imperioso destacar que a s aquisições e contratações públicas devem seguir, em regra, o 

princípio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição. Porém, o 

próprio texto constitucional já enuncia que a lei poderá estabelecer exceções à regra geral. 

 

O art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 permite a contratação direta quando o valor do objeto 

for inferior a R$8.000,00 (oito mil reais).  

 

O caso em tela não guarda respaldo no dispositivo legal mencionado pelo fato de o somatório 

da natureza da despesa que foi contratada ser superior ao valor de R$8.000,00.  

 

Além disso, constatou-se que em 39 contratos os valores superaram individualmente o 

estabelecido no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, a saber: contratos 01/2017, 02/2017, 

04/2017, 05/2017, 06/2017, 08/2017, 09/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 16/2017, 19/2017, 

21/2017, 22/2017, 23/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017, 

39/2017, 41/2017, 42/2017, 45/2017, 46/2017, 47/2017, 48/2017, 49/2017, 51/2017, 53/2017, 

55/2017, 57/2017, 58/2017, 64/2017, 68/2017, 72/2017, 73/2017. 

 

O art. 1º, § 1º, do Decreto 5.504/2005 e o art. 4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005, estabelecem 

que quando as contratações de bens e serviços comuns envolverem recursos de repasses 

voluntários da união, que deva ser utilizada a modalidade de licitação denominada Pregão, 

preferencialmente na forma eletrônica.  

 

Considerando a norma do Pnate (art. 14, § 4º, das resoluções n.º 05/2015 do MEC/FNDE), 

que estabelece que na utilização dos recursos do Pnate os Entes Executores deverão observar 



 

 

os procedimentos previstos na Lei 8.666/93 e no decreto 5.450/2005 e em suas respectivas 

legislações, resta evidente a obrigatoriedade do uso da modalidade pregão, preferencialmente, 

na sua forma eletrônica (exceto se comprovada a inviabilidade).  

 

O Município de Mazagão deveria ter provido o certame licitatório na modalidade de pregão, 

preferencialmente eletrônico, para a contratação de empresa para o gerenciamento do 

transporte escolar fluvial.   

  

Cabe a observação de que o Tribunal de Contas da União, por meio dos acórdãos de n.ºs 

1084/2017-Plenário, 324/2009-Plenário, 589/2010-Primeira Câmara,  deixou assente sobre a 

necessidade de se planejar adequadamente as compras e contratações de serviços de modo a 

evitar a prática de fracionamento de despesa.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 179/2017 – SEMED/PMMz, de 04 de outubro de 2017, o secretário 

de educação se manifestou nos seguintes termos: 

 

“Informamos que a contratação de transportadores de alunos via fluvial se faz neste sentido, 

pois as comunidades onde se localizam as escolas, serem muito distante e sendo um meio de 

valorizar as pessoas que possuem barcos, fazendo com que circule os recursos nas localidades 

e gerando emprego e renda para os moradores; 

 

Baseou-se a contratação dos transportadores em consonância com a fundamentação legal no 

Art. 24, Inciso II e demais disposições da Lei 8666/93; foi expedida uma Portaria de n.° 010 

de 23/02/2017, por esta Secretaria, convocando os proprietários de embarcação que tenham 

interesse em prestar serviços como transportadores escolares, nas Escolas da Rede Municipal 

localizadas nas suas comunidades; que originou-se na reunião do dia 02/03/2017, conforme 

Ata Assinada pelos possuidores de embarcações que vai anexo ao relatório de justificativa; 

não tendo sido apresentada aos auditores no 

momento da visita técnica; as assinaturas dos prestadores de serviços não estavam postas no 

referido contrato, por estarmos aguardando a vinda dos transportadores até a SEMED, quando 

da baixada dos Professores; Mas já se encontram assinados os devidos contratos. 

 

Quanto à contratação de empresas para o gerenciamento de transporte escolar fluvial é 

inviável em decorrência de nossas peculiaridades de distância e rotas, e os transportadores não 

estarem organizados em cooperativas, uma empresa onerária ainda os custos com tal prestação 

de serviços, pois o custo de prestadores de serviços em nossa rede municipal está além da 

capacidade financeira do Poder Municipal.” (Sic). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor informou que as contrações diretas realizadas foi uma forma 

de valorizar as pessoas que possuem barcos e uma forma de gerar emprego e renda. 

Acrescentou que a fundamentação legal foi o art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e demais 

disposições. 

 



 

 

Informou que a contratação se deu após a expedição da Portaria n.º 010/2017, que convocou 

os proprietários de embarcações que tinham interesse em prestar o serviço. Relatou que as 

assinaturas dos transportadores não estavam nos contratos pelo fato de estarem aguardando a 

ida dos mesmos até a Semed, sendo que atualmente já se encontram assinados. 

 

Concluiu informando sobre a inviabilidade de se contratar uma empresa para o gerenciamento 

do transporte fluvial em decorrência da peculiaridade de distância e rotas, além de onerar os 

custos, além disso, os transportadores não estão organizados em cooperativas.  

  

Das justificativas apresentadas pelo gestor, cabe as observações que seguem. 

 

Primeiro, o gestor não comprovou que tentou realizar processo licitatório em que ficasse 

evidenciado o não comparecimento de empresas e cooperativas interessadas em gerenciar o 

transporte escolar da municipalidade.   

 

Segundo, conforme foi apontado no campo fato, a fundamentação utilizada para justificar as 

contratações, artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93, não justifica o que foi apontado pela equipe 

de auditoria, primeiro por haver contratos individuais que superam o valor limite (R$8.000,00) 

e segundo pelo fato de o somatório de todos os contratos superarem o valor limite disposto no 

dispositivo legal mencionado.  

 

Quanto a justificativa de não se poder contratar uma empresa pelo fato das peculiaridades das 

distâncias do município e das rotas, esse fato seria contornado se fosse realizado uma licitação 

por lotes, em que fosse levado em consideração as rotas e as distâncias.  

 

Cabe ressaltar que o município, como agente provedor do desenvolvimento local, pode e deve 

estimular a organização e criação de cooperativas, o que tornaria viável a participação de 

licitações destinadas ao transporte escolar.  

 

Em relação ao fato das ausências de assinaturas nos contratos, a formalização das mesmas 

após os apontamentos da equipe de fiscalização não sana a irregularidade apontada.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de identificação do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

nas notas fiscais apresentadas como comprovantes de despesas. 
 

Fato 
 

O  artigo 15, § 2º da Resolução n.º 12, de 17 de março de 2011 e o art. 14, § 5º, da Resolução 

n.º 5, de 28 de maio de 2015, ambas do MEC/FNDE, estabelecem que todos os comprovantes 

de despesas realizadas com recursos transferidos a conta do programa devem ser devidamente 

identificados com o nome do Pnate/FNDE e arquivados em sua sede, ainda que utilize serviços 

de contabilidade de terceiros, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data da aprovação da 

prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União (TCU), referente ao 

exercício de repasse dos recursos. 

 

Em nenhum dos documentos comprobatórios de despesas que foram apresentados à equipe de 

fiscalização houve a identificação com o nome Pnate/FNDE, descumprindo o disposto legal 

mencionado. 

 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Tal erro ocorreu devido a falhas técnicas no decorrer dos procedimentos administrativos. 

Ressaltando-se, essa impropriedade, por si só, não ocasionou prejuízo à execução dos recursos 

e atendimento do objeto do Programa.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor reconhece o que foi apontado pela equipe de fiscalização. 

Diante disso, mantem-se a análise realizada no campo fato.  

    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Utilização da conta do Pnate para movimentar recursos externos do transferido 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.  
 

Fato 
 

Nos extratos bancários da conta do Pnate, referente ao exercício de 2017, identificaram-se 

transferências de recursos de outras contas da prefeitura para a conta que movimenta recursos 

do Pnate, conforme se detalha no quadro abaixo. 

 

Quadro – Movimentação, na conta do Pnate, de recursos estranhos ao que foi 

transferido pelo FNDE   

Data Histórico (conforme extrato) 
Valor 

Creditado 

03/05/2017 Transferência on line 3346 11853-2 PMMZ FPM 25.000,00 

30/05/2017 Transf.  on line 3346 PMMZ F P 4.000,00 

30/05/2017 Transf.  on line 3346 11853-2 PMMZ F P M 6.000,00 

30/05/2017 Ted – Crédito em Conta 237 5052 5986427000124 Prefeitura muni 40.000,00 

05/06/2017 Transf. on line 3346 28279-0 ICS ICMS Estad 1.000,00 

03/07/2017 Transferência on line 3346 28279-0 ICS ICMS ESTAD 51.200,00 

03/07/2017 Transferência on line 3346 28279-0 ICS ICMS ESTAD 23.554,00 

10/07/2017 Transferência on line 3346 28279-0 ICS ICMS ESTAD 23.327,00 

Fonte: Extrato bancário, exercício 2017, da conta 17045-3, agência 3346-4, Banco do Brasil.  

 

Questionou-se ao gestor sobre o porquê da utilização da conta do Pnate para movimentar 

recursos estranhos ao do Programa. 

 

Por meio do Ofício de n.° 151/2017 – SEMED/PMMz, de 25 de agosto de 2017, o gestor se 

manifestou da seguinte maneira: 

 

“Em relação ao item 8, justificamos que os valores recebidos da 

transferência do PNATE é no montante de R$23.554,10 (Vinte e Três, 



 

 

Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Dez Centavos) e totaliza-se 

todo o pagamento dos transportadores fluviais em R$75.554,10 

(Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Cinqüenta e Quatro Reais e Dez 

Centavos), tendo como contra partida municipal os valores 

movimentado na referida de N.° Conta 28279-0 Agência 3346-4, por 

realizar o pagamento total das despesas com transportadores à 

municipalidade, deposita o restante que complementa o todo na conta do 

PNATE como contra partida.”(Sic). 

 

Em que pese a justificativa do gestor informar que os recursos transferidos para a conta terem 

sido utilizados como contrapartida do município para pagamento dos transportadores fluviais, 

a mistura de recursos, em uma mesma conta, de recursos federais e municipais, provoca o 

descontrole da verba federal, pois, uma vez misturado, torna-se difícil separar o que é de 

origem federal e o que é de origem municipal.    

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 179/2017 – SEMED/PMMz, de 04 de outubro de 2017, o secretário 

de educação se manifestou nos seguintes termos: 

 

“Convém informar aos senhores Auditores da CGU, que a partir da visita técnica feita por 

esse órgão ao município de Mazagão, já tomamos as providências de não mais utilizar a conta 

do PNATE, sendo feito os pagamentos de transportadores com recursos do Programa no valor 

repassado pelo FNDE (valor de R$23.554,10), o que ultrapassa esse valor está sendo pago 

com recursos da conta do ICMS, esse procedimento foi adotado já no pagamento de Agosto e 

Setembro do corrente ano.” (Sic). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor informou que, após a fiscalização da CGU, deixou de utilizar 

a conta do Pnate para movimentar recursos de outras fontes. Entretanto, cabe destacar que tal 

justificativa não sana o que foi apontado pela equipe de fiscalização para o momento da 

ocorrência dos fatos.  

   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Utilização de veículos para o transporte escolar em desacordo com as 

especificações contidas no código de trânsito brasileiro. 
 

Fato 
 

As escolas visitadas que são atendidas por transporte escolar tipo ônibus, foram as seguintes: 

 

Quadro – Escolas visitadas atendidas por transporte escolar tipo ônibus 

Nome da Escola Quantidade de Alunos atendidos Data da Inspeção 

Centro de Atendimento Tia Chica 91 23/08/2017 

Centro de Atendimento Vó Olga 127 23/08/2017 

Evilásio Pedro de Lima 54 24/08/2017 

 

A seguir, detalha-se, por escola, o que foi constatado pela equipe de fiscalização. 

 



 

 

a) Centro de Atendimento Tia Chica.  

A inspeção física ocorreu no dia 23 de agosto de 2017, turno da manhã. O ônibus que atende 

a Escola Centro de Atendimento Tia Chica é o de placa NEO-0813. O motorista responsável 

pelo veículo é o titular do CPF n.º ***.865.662-**. Em inspeção realizada no referido ônibus, 

constatou-se as seguintes irregularidades. 

a) A buzina não estava funcionando; 

b) Extintor com validade vencida; 

c) Limpador do para-brisas com defeito; 

d) Fusíveis queimados; 

e) Marcador do combustível não estava funcionando; 

f) Ausência de placa traseira. 

As fotos a seguir exemplificam o que foi constatado. 

 

  
Foto – Extintor com validade vencida desde 

o 2º trimestre de 2014. Mazagão, 

23/08/2017. 

Foto – Ônibus escolar sem placa traseira. 

Mazagão, 23/08/2017. 

 

b) Centro de atendimento Vó Olga 

 

A inspeção física ocorreu no dia 23 de agosto de 2017, turno da manhã. O ônibus que atende 

a Escola Centro de Atendimento Vó Olga é o de placa NEO-9876. O motorista responsável 

pelo veículo é o titular do CPF de n.º ***.106.942-**. Em inspeção realizada no referido 

ônibus, constatou-se as seguintes irregularidades: 

a) A buzina não estava funcionando; 

b) Carenagem danificada; 

c) Vidros de duas janelas quebrados; 

d) Tacógrafo não funcionando; 

e) Limpador do para-brisa com defeito; 



 

 

As fotos a seguir evidenciam o que foi constatado. 

 

 

 

 

 

 
 

Foto – Carenagem do ônibus danificada. 

Mazagão, 23/08/2017. 

Foto – Improviso em vidro de janela 

quebrada. Mazagão, 23/08/2017. 

  

Foto – Janela sem o vidro. Mazagão, 

23/08/2017. 

Foto – Tacógrafo com defeito. Mazagão, 

23/08/2017. 



 

 

 

 

Foto – Extintor  vencido desde o 1º trimestre 

de 2013. Mazagão, 23/08/2017. 

 

c) Pré-escolar Evilásio Pedro de Lima Ferreira 

A inspeção física ocorreu no dia 24 de agosto de 2017, turno da manhã. O ônibus que atende 

o pré-escolar é o de placa NEO 0782. O motorista responsável pelo veículo é o titular do CPF 

de n.º ***. 398.352-**. Em inspeção realizada no referido ônibus, constatou-se as seguintes 

irregularidades: 

a) A buzina não estava funcionando; 

b) Limpador do para-brisa com defeito; 

c) Os faróis e indicadores de setas não estava funcionando; 

d) Extintor fora da validade; 

e) Pneu dianteiro esquerdo careca; 

f) Espelhos dos retrovisores danificados. 

As fotos a seguir evidenciam o que foi relatado.  

  



 

 

Foto – Retrovisor esquerdo danificado. 

Mazagão, 24/08/2017. 

Foto – Retrovisor direito danificado. 

Mazagão, 24/08/2017. 

  

Foto – Pneu dianteiro esquerdo careca. 

Mazagão, 24/08/2017. 

Foto – Faróis dianteiros e indicador da 

seta não funcionam. Mazagão, 

24/08/2017.  

  
Foto – Indicador de seta traseiro com defeito. 

Mazagão, 24/08/2017. 

Foto – Extintor com validade vencida 

desde o 1º trimestre de 2016. Mazagão, 

24/08/2017. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 179/2017 – SEMED/PMMz, de 04 de outubro de 2017, o secretário 

de educação se manifestou nos seguintes termos: 

 
“Informamos que já estamos tomando as providências cabíveis para tornar os veículos em plenas 

condições de trafegabilidade e segurança para o transporte dos usuários habilitados para usufruir 

do mesmo. 



 

 

 
Pois encontramos no início da Gestão a partir de 01 de janeiro de 2017, uma frota de seis (06) 

ônibus do Programa Caminho da Escola, totalmente sucateados, todos paralisados; fizemos um 

esforço para colocarmos quatro (04) destes veículos para funcionar, muito embora 

precariamente por falta de recursos financeiros para colocarmos em perfeita condições de 

funcionamento, mas em condições de transportar as crianças até a Escola. 

 

A Gestão municipal está se empenhando para dotar os referidos transportes de plenas condições 

de funcionamento.” (Sic). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor informou que está tomando as providências cabíveis para 

deixar os veículos em condições de trafegabilidade e segurança, entretanto, não sana o que foi 

apontado pela equipe de fiscalização durante as visitas nos veículos. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Não observância aos padrões de segurança no transporte de alunos por 

embarcações. 
 

Fato 
 

A Prefeitura Municipal de Mazagão utiliza recursos do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar para pagar os catraieiros que realizam o transporte dos alunos localizados 

na zona rural até as escolas cujos acessos se dá por via fluvial. 

 

A equipe de fiscalização realizou visitas em duas escolas, a saber: Escola Professora Izidória 

da Silva Dias e Escola Rio Curuça.  

 

Observa-se que quando a equipe de fiscalização chegou à Escola Rio Curuça, por volta de 

10:45 da manhã, os alunos já haviam sido liberados, pelo motivo de ausência de merenda 

escolar. Para essa escola, colheu-se depoimentos dos professores e funcionários sobre a 

questão da segurança do transporte escolar. 

 

a) Escola Professora Izidória da Silva Dias. 

No dia 24 de agosto de 2017, turno da manhã, a equipe de fiscalização dirigiu-se à Escola 

Professora Izidória da Silva Dias. Verificou-se que o transporte dos alunos se dá por meio de 

cinco embarcações de madeira. 

Foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelas embarcações bem como registros 

fotográficos das mesmas. 

Constataram-se quantitativos de coletes insuficientes para atender a quantidade de alunos que 

cada embarcação transporta, e houve casos de inexistirem coletes nas embarcações, conforme 

quadro a seguir. 

Quadro – Quantitativo de coletes insuficientes para atender os alunos transportados 
Iniciais do responsável pela 

embarcação 

Quantidade de alunos 

transportados 

Quantidade de Coletes 

M. G. P. 23 0 



 

 

C. R. S 16 10 

R. C. B. da S. 16 0 

M. G. N. 23 4 

M. P. do N. 13 0 

As fotos a seguir exemplificam o que foi constatado. 

 

  
Fotos – Embarcações utilizadas nos 

transportes dos alunos. Mazagão, 24 de 

agosto de 2017. 

Foto – Embarcação sem coletes. Mazagão, 

24 de agosto de 2017. 

  
Foto – Embarcação com coletes em 

quantidade insuficiente. Mazagão, 24 de 

agosto de 2017. 

Foto – Embarcação sem coletes. Mazagão, 

24 de agosto de 2017. 

Além disso, constatou-se que uma embarcação não possuía a proteção do eixo do motor, o 

que pode provocar acidente de escalpelamento.  

A foto a seguir evidencia o que foi relatado. 



 

 

 
Foto – Eixo do motor desprotegido. Mazagão, 24 de 

agosto de 2017. 

 

b) Escola Rio Curuça 

 

Quando a equipe de fiscalização chegou à Escola Rio Curuça, os alunos já haviam sido 

liberados, conforme se informou anteriormente. Portanto, não foi possível registrar as 

condições das embarcações. Apesar dessa limitação, a equipe de fiscalização realizou 

entrevista com os professores e funcionários que ainda estavam na escola. 

 

Os entrevistados relataram que existem duas embarcações que transportam os alunos até a 

escola e que embora as mesmas possuam coletes, o quantitativo não é suficiente para todos. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 179/2017 – SEMED/PMMz, de 04 de outubro de 2017, o secretário 

de educação se manifestou nos seguintes termos: 

 

“Convém informa-los que já chamamos os proprietários de embarcações que prestam serviços 

como transportadores escolar, que se enquadre dentro das normas padrão de segurança fluvial, 

com coletes salva-vidas, cobertura do eixo do motor, capacidade de pessoas transportadas, 

documentação e laudo de verificação expedida pela Capitania de Portos (Marinha). Sob pena 

de quebra de contrato de prestação de serviços dos mesmos. Vale ressaltar que foram chamados 

todos os transportadores fluviais da Rede Municipal de Ensino.” (Sic). 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o gestor informou as medidas que já tomou para corrigir o que foi 

apontado pela equipe de fiscalização, entretanto, não sana o que foi observado no momento 

das visitas nas embarcações.   

   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Interrupções na prestação dos serviços de transporte escolar. 
 



 

 

Fato 
 

A equipe de fiscalização realizou visitas a cinco escolas que são atendidas pelo transporte 

escolar.   

 

As escolas visitadas foram as seguintes: 

 
Nome da Escola Quantidade de 

Alunos 

atendidos* 

Turmas 

Matriculadas 

Turmas em que se 

entrevistaram os 

professores 

Data da 

Inspeção 

Centro de 

Atendimento Tia 

Chica 

91 

1º Maternal 

2º Maternal 

1º Período 

2º Maternal 

2º Período 

2º Período 

-1º Maternal (Prof. CPF 

n.º ***.897.922-**) 

-2º Maternal (Prof. CPF 

n.º ***.518.902-**) 

-1º Período (Cuidadora. 

CPF n.º ***.605.352-**) 

 

23/08/2017 

Centro de 

Atendimento Vó 

Olga 

127 

1º Período 

2º Período 

2º Período 

2º Maternal 

1° Período 

2º Período 

1º Maternal 

2º Maternal 

 

- 2º Período (Prof. CPF 

n.º ***.667.482-**). 

 

-1º Maternal (Prof. CPF 

n.º ***.371.962-**) 23/08/2017 

Evilásio Pedro de 

Lima 
54 

2º Maternal 

1º Período 

2º Período 

 

-2º Maternal (Prof. CPF 

n.º ***.265.362-**). 

- 1° Período (Prof. CPF 

***.658.842-**). 

- 2º Período. (Prof. CPF 

n.º ***.969.982-**  

24/08/2017 

Professora Izidório 

da Silva Reis 
260 

1º Período  

2º Período 

1º Ano 

2º Ano 

3º Ano 

4º Ano 

5º Ano  

-1º Período (Prof. CPF 

n.º ***.564.102-**. 

 

-2º Período (Prof. CPF 

n.º ***.718.052-**. 

 

-1º Ano (CPF n.º 

***.150.402-**). 

 

- 2º Ano (CPF n.º 

***.354.722-**). 

24/08/2017 

Rio Curuça  

50 

1º Ano 

3º Ano  

4º Ano 

5º Ano 

Prof. CPF n.º 

***.232.662-** 

24/08/2017 

*Informações fornecidas pela Semed do Município de Mazagão.    

 

Informa-se que as entrevistas ocorreram com professores, e não com os alunos, pelo fato 

destes possuírem pouca idade.  

 

Dos entrevistados, todos relataram interrupções na prestação de serviço de transporte escolar 

e, como consequência, a afetação nos comprimentos dos calendários letivos. A seguir, detalha-

se, por escola, os relatos colhidos. 

 

a) Escola Centro de Atendimento Tia Chica. 



 

 

 

A equipe de fiscalização visitou à Escola Centro de Atendimento Tia Chica no dia 23 de 

agosto de 2017, pelo período da manhã. No horário da visita, estava tendo aula em três turmas, 

a saber: 1º Maternal (professor titular do CPF de n.º ***.897.922-**), 2º Maternal (professor 

titular do CPF n.º ***.518.902-**) e 1º Período (cuidadora titular do CPF de n.º ***.605.352-

**). As outras turmas funcionam no período da tarde. 

 

No momento da visita, verificou-se que os alunos são transportados por um ônibus escolar do 

Programa Caminho da Escola. 

 

Os três professores entrevistados informaram que, durante o período de 2014 até agosto de 

2017, houve ocorrências de interrupções na prestação dos serviços de transporte escolar. Os 

motivos informados foram os seguintes: 

 

- Veículo em manutenção devido a problema mecânico; 

- Ausência de combustível; 

- Ausência de motorista. 

 

Foi relatado que em 2016 houve muita evasão escolar, devido às ocorrências de interrupções 

na prestação dos serviços de transporte dos alunos. 

 

b) Escola Centro de Atendimento Vó Olga. 

 

A equipe de fiscalização visitou à Escola Centro de Atendimento Vó Olga no dia 23 de agosto 

de 2017, turno da manhã. Devido ao fato de se ter chegado próximo a liberação dos alunos 

(11 horas) só foi possível entrevistar os professores de duas turmas, a saber: 2º período 

(professor titular do CPF de n.º ***.667.482-**) e 1º maternal (professor titular do CPF de n.º 

***.371.962-**).  

 

No momento da visita, verificou-se que os alunos são transportados por um ônibus escolar do 

Programa Caminho da Escola. 

 

Os professores relataram que o transporte escolar do semestre letivo iniciou no dia 22 de 

agosto de 2017, ou seja, no dia anterior a visita da equipe de fiscalização. 

 

Relataram que em 2014 não foi disponibilizado transporte escolar, em 2015 foi 

disponibilizado até o mês de setembro e que em 2016 deixou de funcionar em torno de dois 

meses. 

 

 

c) Pré-Escolar Evilásio Pedro de Lima 

 

A equipe de fiscalização visitou o Pré-Escolar Evilásio Pedro de Lima, turno da manhã. A 

escola é atendida por ônibus escolar do Programa Caminho da Escola. No horário da visita, 

estava tendo aula nas três turmas, a saber: 2º Maternal (professor titular do CPF n.º 



 

 

***.265.362-**), 1° período (professor titular do CPF ***.658.842-**) e 2º Período 

(professor titular do CPF n.º ***.969.982-**).  

 

Os professores relataram que de 2014 a 2016 ocorreram suspensões do transporte escolar 

decorrente de falta de combustível e problemas na bateria do ônibus. Informaram que passava 

de uma e até de duas semanas sem a disponibilização do transporte. 

 

d) Escola Professora Izidório da Silva Reis. 

 

A equipe de fiscalização visitou à Escola Izidório da Silva Reis no dia 24 de agosto de 2017, 

turno da manhã. O transporte escolar para a referida escola é realizado por meio de 

embarcações, sendo que os responsáveis pelas mesmas são conhecidos como catraieiros.  

 

No horário da visita, estava tendo aula em três turmas, a saber: 1º período (professor titular do 

CPF de n.º ***.564.102-**, 2º período (professor titular do CPF de n.º ***.718.052-**), 1º 

ano (professor titular do CPF de n.º ***.150.402-**) e 2º ano (professor titular do CPF de n.º 

***.354.722-**). Realizou-se entrevistas com os três professores.  

 

Todos os professores relataram ocorrências de suspensão do transporte pelos catraieiros em 

decorrência de atraso de pagamento dos mesmos. A informação de atraso de pagamentos foi 

confirmada pelos catraieiros, os quais relataram, que em 2016, ficaram sem receber durante 

três meses. 

 

e) Escola Rio Curuça. 

 

O transporte escolar para a Escola Rio Curuça é realizado por meio de embarcações. A equipe 

de fiscalização visitou a referida escola no dia 24 de agosto de 2017, turno da manhã, por 

voltas das 10 horas e 45 minutos. Os alunos já haviam sido liberados pelo fato da ausência de 

merenda. 

 

Entrevistou-se o professor titular do CPF de n.º ***.232.662-**. Ele relatou que em 2016 

houve suspensão, em torno de três meses, do transporte escolar por atraso nos pagamentos dos 

catraieiros. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício de n.º 12/2017, de 04 de outubro de 2017, o ex-Prefeito se manifestou nos 

seguintes termos: 

 

“Não houve interrupção continua dos serviços de transporte escolar na rede municipal de 

ensino, esclarecemos que esporadicamente houve interrupção devido a motivos relacionados 

à inicio e termino de celebração de contratos; atrasos nos pagamentos decorrentes de 

procedimentos administrativos e/ou ausência de entrega na documentação dos prestadores de 

serviço.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua manifestação, o ex-Prefeito informou que não houve interrupção continua dos serviços 

de transporte escolar. Informou que esporadicamente houve interrupções relacionadas a início 

e término de celebração de contratos, atrasos de pagamentos relacionados a procedimentos 

administrativos bem como ausência de entrega de documentos por parte dos prestadores dos 

serviços. 

 

Embora o ex-Prefeito tenha alegado que não tenha ocorrido interrupções, de maneira 

continuada, dos serviços de transporte escolar, reconhece a ocorrência das mesmas pelos 

motivos expostos. Nesse sentido, ratifica o que foi apontado pela equipe de fiscalização. 

   

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Foram identificados problemas relacionados a execução dos recursos financeiros do Pnate.  

 

Não foram disponibilizados nenhum processo de contratação (licitatórios, dispensa de 

licitação, inexigibilidade de licitação) referente ao período de 01 de janeiro de 2014 a 31 de 

julho 2017. 

 

Apurou-se que não houve comprovação de realização de despesa para o montante de 

R$89.173,00, bem como houve desvios de finalidade que somaram R$18.812,79. 

 

Constatou-se que foram inseridos no SiGPC, referente a prestação de contas do exercício de 

2015, informações de despesas, no montante de R$77.784,00, que não guardam relação com 

os recursos do Pnate. Além disso, constatou-se diferenças entre valores de notas fiscais 

informadas no SiGPC e os valores pagos. 

 

No que tange ao exercício de 2016, não houve prestação de contas, no SiGPC, dos recursos 

recebidos a título do |Pnate, que somaram R$241.556,95.  

 

O Ente Executor não fez constar a identificação do Programa Nacional de Transporte Escolar 

em nenhum dos documentos de despesas que foram apresentados a equipe de fiscalização.  

 

Constatou-se que no exercício de 2017 a Prefeitura de Mazagão está utilizando a conta do 

Pnate para movimentar recursos estranhos dos transferidos pelo FNDE.  

 

Identificou-se que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social Fundeb / Mazagão 

não está acompanhando adequadamente a execução do Pnate.  

 

A equipe de fiscalização coletou relatos de ausências de transporte escolar e constatou que 

os ônibus escolares e embarcações utilizados no transporte escolar estão em desacordo, 

respectivamente, as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as normas de 

segurança da Marinha do Brasil.   

 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701670 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE MAZAGAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 151.290,00 

 

1. Introdução 

 

 A ação de fiscalização foi realizada no período de 21 a 25 de agosto de 2017, como parte 

integrante do 4º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos, e compreendeu a 

verificação da aplicação dos recursos recebidos à conta do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE),  programa que tem como objetivo aprimorar a infraestrutura física e 

pedagógica das escolas e reforçar a autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e 

didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica por meio da 

assistência financeira, em caráter suplementar. Os trabalhos focaram a execução da Ação 0515 

(Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica), nos exercícios 2015 e 2016, pelo 

município de Mazagão/AP e envolveu a avaliação dos procedimentos adotados para aquisição 

de bens e contratação de serviços, a legalidade dessas aquisições e contratações realizadas 

com recursos do programa, bem assim a avaliação da participação da comunidade escolar na 

gestão dos recursos. 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Movimentação de recursos em desacordo com as normas do PDDE gerando 

prejuízo de R$ 154.645,10. 
 

Fato 
 

A execução do Programa Dinheiro Direto na Escola nos exercícios 2015 e 2016 registrou 

diversas movimentações financeiras na conta corrente nº. 10786-7, agência nº 3.346-4, Banco 

do Brasil, incompatíveis com os objetivos do programa. Nesse sentido, constatou-se 

transferências a débito, de iniciativa da Entidade Executora, que importaram em R$ 

133.000,00, conforme tabela 1 abaixo: 



 

 

Tabela 1 – Transferências à débito de iniciativa da Entidade Executora 

Data Descrição Conta Creditada Valor R$ 

04/08/2015 Transferência online c/c 25.797 59.000,00 

12/11/2015 Transferência online c/c 25.797 62.000,00 

03/11/2016 Transferência online c/c 11.853 12.000,00 

Total das movimentações financeiras indevidas  133.000,00 

Fonte: Extrato bancário conta corrente nº 10786-7 (PDDE) 

 

De acordo com os registros contábeis disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 

Mazagão/AP, as duas contas correntes creditadas nessas transações pertencem também à 

Entidade Executora. De fato, a conta corrente nº 25.797-4, creditada em duas operações, que 

juntas somaram R$ 121.000,00, é a utilizada para realizar o pagamento de servidores da 

prefeitura. Desse modo, fica evidenciada a utilização indevida de recursos do PDDE para 

atender necessidade financeira relacionadas ao pagamento dos salários dos servidores 

municipais. Além disso, a conta corrente nº 11.853, destinatária na transação realizada em 

2016 no valor de R$ 12.000,00, é a utilizada para receber os recursos do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). 

No mesmo período foram identificadas também cinco transferências a débito para 

atendimento de depósito judicial, conforme discriminadas na tabela 2 a seguir, cuja soma 

importou em R$ 21.613,00:  

Tabela 2 – Transferências à débito por depósito judicial 

Data Descrição Valor R$ 

08/10/2015 Transferência Depósito Judicial  2.286,78 

02/06/2016 Transferência Depósito Judicial 888,80 

05/09/2016 Transferência Depósito Judicial 14.860,90 

05/09/2016 Transferência Depósito Judicial 2.797,18 

14/12/2016 Transferência Depósito Judicial 780,14 

Total das movimentações financeiras indevidas  21.613,00 

Fonte: Extrato bancário conta corrente nº 10786-7 (PDDE) 

 

Não foi possível identificar as razões que levaram às transferências contidas na tabela 2 por 

falta de documentos e informações, entre a documentação disponibilizada, pertinentes a 

eventuais processos judiciais em que a Entidade Executora figurasse como polo passivo. 

Além disso, a essas transações ainda foram adicionados 14 lançamentos a débito, a título de 

tarifa por emissão de extrato bancário, que somaram R$ 32,10.  

A realização dessas transações contraria as orientações contidas no art. 14 da 

Resolução/FNDE nº 10/2013, de 18 de abril de 2013, no que se refere à movimentação dos 

recursos financeiros recebidos no âmbito do PDDE.  

Salienta-se que a soma dos valores envolvidos nessas transações indevidas nos anos 2015 e 

2016 correspondeu a 83,65% de todos os recursos disponíveis na referida conta corrente do 

PDDE e superou, inclusive, o volume de recursos repassados pelo Fundo Nacional do 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) à Prefeitura Municipal de Mazagão/AP no mesmo 

período, que somou R$ 151.290,00, discriminado na tabela 3, a seguir; 

Tabela 3 – Repasses de recursos financeiros do PDDE no biênio 2015/2016 

Data Crédito Documento Competência Valor R$ 



 

 

09/02/2015 OB500285 2ª Parcela 2014 28.230,00 

11/11/2015 OB817504 Parcela única 2015 62.700,00 

25/08/2016 OB824986 1ª parcela 2016 30.180,00 

27/12/2016 OB842682 2ª parcela 2016 30.180,00 

Total de repasses recebidos nos anos de 2015 e 2016  151.290,00 

Fonte: Extrato bancário conta corrente nº 10786-7 (PDDE) 

 

A utilização desse expressivo volume de recursos financeiros em finalidade adversa à 

preconizada pelo Programa impediu que as escolas municipais tivessem suas necessidades 

atendidas tempestivamente no biênio 2015/2016, o que somente veio a acontecer de forma 

parcial no 1º semestre de 2017, a partir do recebimento da 2ª parcela de 2016, realizada em 

27/12/2016 por meio da Ordem Bancária nº 842682. 

Destaque-se as informações prestadas sobre esse fato, manifestada pelo gestor municipal à 

época da ocorrência, contida no âmbito da resposta dada à Solicitação de Fiscalização Prévia 

nº 201701668/02, encaminhada à CGU por meio do Ofício nº 008/2017 – INFORMAÇÕES, 

de 06 de setembro de 2017, quando se manifestou nos seguintes termos: 

“O Valor Identificado da conta do PDDE, transferido para 

conta corrente n° 10786-7, para conta corrente nº 2579-4, para 

pagamento de servidores efetivos e cargos comissionados, não 

foi devolvido pelo tesouro municipal, uma vez que o mesmo na 

ocasião, não possuía capacidade financeira de efetuar a 

referida devolução, a pois movimentação.” 

Não obstante essa situação, até o encerramento dos trabalhos de campo desta fiscalização, a 

Entidade Executora não havia procedido a correção do fato, permanecendo a necessidade de 

devolução dos recursos retirados indevidamente da referida conta corrente do PDDE, o que 

totalizou R$ 154.645,10, ao qual deverá se somar ainda os acréscimos legais pertinentes. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A respeito da constatação, o gestor à época das ocorrências, período 2013-2016, teve ciência 

dos fatos por intermédio do Ofício nº 16.390/2017-AUD/AP/CGU-Regional/AP, de 

22/0/2017, e manifestou-se por meio do Ofício nº 012/2017, datado de 04/10/2017, nos 

seguintes termos: 

 

“Os itens pontuados nesta contestação dependem de informações de cunho exclusivo do setor 

financeiro da prefeitura de Mazagão, que na ocasião tinha como Secretario de Finanças o 

Sr. Francisco Rossine Pinheiro Borges que exerceu tal função durante os exercícios de 2013 

a dezembro de 2016. Partindo deste ponto de vista, qualquer esclarecimentos sobre os 

procedimentos realizados no exercício financeiro, referentes a pagamentos, movimentações 

bancárias e outros relativos ao setor seria inconsistente. 

Durante todo o período de fiscalização desta CGU e na elaboração deste relatório 

procuramos o ex-secretário de Finanças, Sr. Rossine para justificar os questionamentos ora 

pontuados, porém o mesmo encontra-se fora do estado, por motivo de doença, o que 

impossibilitou sua comunicação com a equipe responsável no atendimento desta Ordem de 

Serviço. Diante disso, seremos prudentes em adiar tal questionamento para posterior ocasião 

em o Sr Rossine estará presente. 

Segue anexo, laudo medico que comprova o deslocamento do Sr. Rossine do estado.” 

 



 

 

Já o atual gestor municipal foi comunicado por meio do Ofício nº 16.385/2017-

AUD/AP/CGU-Regional/AP, de 22/0/2017, e nada contraditou a respeito dos fatos relatados. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Mantida a constatação. Os esclarecimentos prestados por meio do Ofício nº 012/2017 não 

trazem informações novas e elucidativas que posam elidir a constatação. Pelo contrário, o 

gestor deixou de contraditar ao atribuir ao secretário de finanças à época dos fatos a 

capacidade de dar as devidas justificativas e que isso não poderia ser feito no momento em 

razão do secretário encontrar-se fora do estado do Amapá a tratamento de saúde. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Informações gerais. 
 

Fato 
 

O Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE, executado no Município de Mazagão/AP, pela 

Entidade Executora Prefeitura Municipal de Mazagão/AP, CNPJ nº 10.377.679/0001-96, 

contou com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) no decorrer do biênio 2015/2016 que totalizaram R$ 151.290,00, conforme 

discriminado na tabela 1 a seguir: 

Tabela 1: Repasses de recursos financeiros do PDDE no biênio 2015/2016 

Exercício Saldo Anterior 
Recursos 

Recebidos 

Rendimento 

Financeiro 

Recursos 

Executados 
Saldo Final 

2015 30.573,58 90.930,001 2.661,17 123.295,78 868,97 

2016 868,97 60.360,00 333,91 31.350,47 30.212,41 

Totais R$ 151.290,00 2.995,08 154.646,25  

1) R$ 28.230,00 correspondem à 2ª parcela do exercício 2014, repassado em 09/02/2015, conforme OB 

nº 500285. 

Fonte: Extrato bancário conta corrente nº 10786-7 (PDDE) 

 

De acordo com o Censo Escolar 2016, a rede municipal de ensino de Mazagão/AP conta com 

cinquenta e duas escolas, das quais seis estão localizadas na zona urbana, de modo que há 

predominância no município de escolas em localidades rurais. De fato, as escolas em zona 

rural correspondem a 88,5% do total de escolas municipais e possuem 63,1% dos 2.551 alunos 

matriculados na rede municipal.  



 

 

Dessas cinquenta e duas escolas municipais somente duas (Escola Municipal Professor Otavio 

Caldeira Afonso e Escola Municipal Domingos Valente Barreto) possuem caixa escolar 

devidamente criado e por conta disso são cadastradas como unidades executoras do PDDE. 

Porém, em razão de pendências não solucionadas junto à Receita Federal do Brasil ou por 

falta de atuação da diretoria empossada, esses caixas escolares encontram-se não operacionais. 

Desse modo, a Prefeitura Municipal de Mazagão, como Entidade Executora, atende 

praticamente toda a rede municipal, fazendo a aplicação dos recursos recebidos por meio do 

PDDE. 

Da documentação apresentada constatou-se que a Entidade Executora promoveu em 

20/01/2017, por meio do Ofício Circular nº 001/2017-SEMED/PMMz, o chamamento de cada 

comunidade pertinente às trinta e quatro escolas municipais contempladas para serem 

beneficiadas com recursos do PDDE, para definição de prioridades e aplicação dos recursos.  

  
##/Fato## 

2.2.2. Falhas na atuação da Prefeitura Municipal de Mazagão/AP. 
 

Fato 
 

O total dos recursos repassados pelo FNDE para a Entidade Executora Prefeitura Municipal 

de Mazagão/AP, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escolas, relativamente aos 

exercícios 2015 e 2016, importou em R$ 123.060,00, sendo que no exercício 2015 o repasse 

fora feito em parcela única no valor de R$ 62.700,00 em 11/11/2015; já em 2016, foram feitos 

dois repasses iguais de R$ 30.180,00 em 25/08/2016 e 27/12/2016, respectivamente. 

Parte dos recursos recebidos foi aplicada somente no primeiro semestre de 2017. O exame da 

documentação comprobatória dessas aplicações revelou falhas na execução do programa em 

decorrência de inobservância dos normativos relacionados ao PDDE, tais como: 

a) não identificação das siglas “FNDE” e “PDDE” apostas nas notas fiscais relativas às 

aquisições de materiais; 

b) ausência de verificação de prioridades nas escolas quando da partilha dos recursos 

recebidos pela Entidade Executora. 

De acordo com o art. 6º, § 1º, da Resolução/FNDE nº 09/2011, de 02 de março de 2011, os 

documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos do PDDE deverão ser 

emitidos de modo a identificar a origem dos recursos utilizados (item I). 

Em relação ao item “b”, apesar da Entidade Executora ter feito convocação de trinta e quatro 

escolas municipais, bem assim das respectivas comunidades envolvidas, não se vislumbrou 

na documentação disponibilizada que se tenha feito na reunião realizada a apresentação, 

discussão e definição de prioridades para aplicação dos recursos do PDDE. Antes, fora apenas 

feita a partilha desses recursos, seguindo critério não esclarecido na aludida documentação, o 

que contraria o contido na Resolução/FNDE nº 09/2011, art. 3º, inciso I. 

  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Fornecedor não localizado no endereço do empreendimento. 
 

Fato 
 

Na aplicação dos recursos recebidos no biênio 2015/2016, a Entidade Executora do PDDE 

procedeu a aquisição de material para realizar manutenção predial em parte das escolas da 

rede municipal e adquirir material de expediente e didáticos. A tabela 1 a seguir apresenta os 

pagamentos realizados relativamente a essas despesas, os quais somaram R$ 25.460,60: 

Tabela 1: Aquisição de materiais com recursos do PDDE biênio 2015/2016 

Data 

Pagamento 
Fornecedor (CNPJ) Descrição NF nº OB nº Valor R$ 

22/03/20017 23.780.255/0001-10 Mat. de manutenção de 

bens imóveis 

000004 32201 7.983,85 

22/03/20017 23.780.255/0001-10 Mat. de manutenção de 

bens imóveis 

000005 32202 7.890,00 

07/04/2017 10.793.188/0001-24 Material de expediente 000004 30004 3.376,75 

04/05/2017 02.824.540/0001-15 Material didático 000008 50401 6.210,00 

Total dos pagamentos realizados para aquisição de material 25.460,00 

Fonte: Demonstração da execução da receita e da despesa e de pagamentos realizados 

 

Essas aquisições foram precedidas de realização de cotação de preços com no mínimo três 

fornecedores diferentes, bem assim considerou a proposta mais vantajosa para a Entidade 

Executora em termo de preço, conforme preceitua a Resolução/FNDE nº 09/2011, datada de 

2 de março de 2011. 

Contatou-se que a maior parte dessas despesas envolveu o fornecedor Casa das Antenas 

(CNPJ nº 23.780.255/0001-10), que somou R$ 15.873,85 e representou 62,34% do volume 

total empregado em aquisições. Trata-se de fornecedor sediado comercialmente no município 

de Santana/AP, limítrofe ao município de Mazagão/AP. 

Em visita realizada no dia 23/08/2017 ao endereço comercial da Casa das Antenas, informado 

nas notas fiscais nº 00004 e 00005 como sendo “Avenida Dom Pedro I, 12 – Hospitalidade, 

Santana/AP”, constou-se a inexistência de empreendimento comercial localizado no referido 

endereço, mas tão somente uma residência, que na ocasião da visita encontra-se fechada e sem 

moradores. A situação constatada conflita com o fato da empresa ter participado da cotação 

de preços realizada pela Entidade Executora, visto que essa medida exige o contato prévio 

com o fornecedor, geralmente no local do empreendimento, o que revelaria de antemão a 

situação constatada. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Foi dado conhecimento ao gestor do período 2013-2016 por meio do Ofício nº 16.390/2017-

AUD/AP/CGU-Regional/AP, de 22/0/2017, que em resposta manifestou-se por intermédio do 

Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, nos seguintes termos: 

 

”Não se aplica, por se tratar de competência do atual gestor.” 

 

Já o atual gestor municipal foi comunicado por meio do Ofício nº 16.385/2017-

AUD/AP/CGU-Regional/AP, de 22/0/2017, e prestou esclarecimentos por intermédio do 

Ofício nº 179/2017 – SEMED/PMMz, datado de 04/10/2017, nos seguintes termos. 

 

“Quanto ao fornecedor não localizado no endereço do empreendimento no momento da visita 

estava de mudança de endereço, por motivo de assalto e que estavam dando entrada na Junta 

Comercial do Amapá e Receita Federal, conforme cópia de documentos informando sobre o 

endereço anterior e Declaração da Empresa a esta municipalidade, segue anexa cópias dos 

comprovantes.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Mantem-se a constatação. No tocante à aquisição de material de fornecedor não localizado no 

endereço informado, alegou o gestor municipal que o referido fornecedor está em processo de 

mudança de endereço comercial e para comprovar a afirmação anexou documento de 

requisição da alteração de endereço, solicitada na Junta Comercial do Estado do Amapá, em 

que figura o novo endereço como sendo a avenida poeta Castro Alves, 3856, bairro Paraíso, 

Santana-Amapá. Destaque-se, no entanto, que o requerimento está datado de 05/09/2017, o 

que configura que a solicitação de alteração de endereço comercial foi feita somente após a 

visita in loco realizada pela equipe de fiscalização da CGU no dia 23/08/2017, bem assim após 

a comunicação verbal do fato ao gestor municipal do PDDE, feita previamente em 24/08/217. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Não apresentação da prestação de contas dos recursos executados de 2015 a 2016. 
 

Fato 
 

A Entidade Executora do PDDE no biênio 2015/2016 no município de Mazagão/AP recebeu 

repasses de recursos do programa no período que importaram em R$ 151.290,00, que somados 

ao saldo do exercício 2014, permitiram aplicações que somaram R$ 154.646,25 no mesmo 

período. 

Para analisar a legalidade dos gastos foi emitida a Solicitação de Fiscalização (Prévia), item 

1.3, pelo qual solicitou-se a disponibilização da prestação de contas da execução dos recursos 

recebidos no período 2015/2016. No entanto, até o encerramento dos trabalhos, não houve a 

disponibilização por parte da Entidade Executora dessa documentação. 

Desse modo, não obstante a movimentação expressiva dos recursos do PDDE, a Entidade 

Executora não elaborou e nem apresentou a devida prestação de contas dessa execução, em 

inobservância ao que preceitua o art. 3º da Resolução/FNDE nº 15, de 10 de julho de 2014, 

cujo prazo limite é trinta de abril do ano subsequente ao do repasse dos recursos. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Foi dado conhecimento ao gestor do período 2013-2016 por meio do Ofício nº 16.390/2017-

AUD/AP/CGU-Regional/AP, de 22/0/2017, que em resposta manifestou-se por intermédio do 

Ofício nº 012/2017, de 04/10/2017, nos seguintes termos: 

 

”Não se aplica, por se tratar de competência do atual gestor.” 
 

Já o atual gestor municipal foi comunicado por meio do Ofício nº 16.385/2017-

AUD/AP/CGU-Regional/AP, de 22/0/2017, e apesar de ter prestado esclarecimentos quanto 

à execução do PDDE por meio do Ofício nº 179/2017 – SEMED/PMMz, datado de 

04/10/2017, nada manifestou a respeito da referida constatação. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Mantem-se a constatação tendo em vista que não foram apresentados pelos gestores 

envolvidos fatos novos que levassem à modificação ou à elisão da referida constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

A Entidade Executora recebeu recursos do PDDE nos anos de 2015 e 2016 que somaram no 

período R$ 151.290,30. Os trabalhos e fiscalização apontaram que a Entidade Executora 

cometeu as seguintes falhas/impropriedades na aplicação dos recursos: 

- Não identificação da fonte dos recursos nos documentos fiscais oriundos de aquisições de 

materiais realizadas; 

- Ausência de verificação de prioridades nas escolas quando da partilha dos recursos 

recebidos; 

- Movimentação de recursos em desacordo com as normas do PDDE gerando prejuízo de R$ 

154.645,10; 

- Aquisição de materiais de fornecedor não localizado no endereço do empreendimento; e 

- Não elaboração e apresentação da prestação de contas dos recursos executados nos anos de 

2015 e 2016. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201700410 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 

Instrumento de Transferência: Convênio - 823389 

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE MAZAGAO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 302.000,00 

 

1. Introdução 

 

O Convênio nº. 823389/2015 foi firmado entre a Prefeitura Municipal de Mazagão/AP e a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, no âmbito do Programa 2029 

(Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária) na Ação 20N8 

(Promoção de iniciativas para o aprimoramento da produção e inserção mercadológica - Plano 

Brasil sem Miséria). Nesse sentido, a iniciativa visa à promoção e ao desenvolvimento de 

canais de comercialização, do encadeamento produtivo e do desenvolvimento de fornecedores 

fixados no território, objetivando a implementação de infraestrutura logística voltada para 

inclusão na cadeia produtiva. O aludido convênio teve como objeto a realização de cursos e 

Oficinas de Artesanato para mulheres de Mazagão/AP.  

 

As ações de fiscalização ocorreram no citado município e tiveram como escopo o exame da 

execução do Convênio nº. 823389/2015.  

 

O objetivo da fiscalização foi avaliar a regularidade na aplicação dos recursos (R$ 300.000,00) 

descentralizados pela Sudam.  

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Informações sobre o Convênio nº. 823389/2015 e respectivas metas. 
 

Fato 
 

 A Prefeitura Municipal de Mazagão/AP (convenente) celebrou com a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia – Sudam (concedente), em 31 de dezembro de 2015, o 

Convênio nº 823389/2015 que teve como objeto realizar cursos e oficinas de artesanato para 

mulheres de Mazagão. 

 



 

 

Os recursos financeiros para a execução do objeto do Convênio foram fixados em R$ 

302.000,00, sendo que R$ 300.000,00 correram à conta da dotação do orçamento da 

concedente, por meio do Programa/Ação 22.691.2029.20N8.6000 - Promoção de Iniciativas 

para o aprimoramento da produção e a Inserção Mercadológica - Plano Brasil sem Miséria - 

Na Amazônia Legal. Os R$ 2.000,00 restantes ficaram por conta da convenente por obrigação 

de contrapartida. 

 

Conforme o plano de trabalho, o convênio seria executado compreendendo as seguintes metas: 

Meta nº 1 

Formação empreendedora contendo o curso de Cooperativismo e Associativismo e o curso de 

Noção de Empreendedorismo. 

Meta nº 2 

Oficinas de artesanato abrangendo Fibras Vegetais, Bijuterias com Sementes, Argila, Pintura 

em Tecido e Artesanato em EVA. 

Meta nº 3 

Promoção e Divulgação 

Meta nº 4 

Evento: Feira de exposição e comercialização empreendedora, visita e monitoramento.  

 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Realização de pregão presencial para contratação dos serviços objetos do 

Convênio nº. 823389/2015.   
 

Fato 
 

  A Prefeitura Municipal de Mazagão/AP realizou uma licitação na modalidade pregão 

presencial visando à execução dos serviços objeto do Convênio nº 823389/2015. 

 

Na análise da documentação disponibilizada verificou-se a participação das empresas, suas 

propostas e o resultado final, consoante tabela a seguir: 

 
Tabela – Empresas participantes do pregão presencial nº. 012/2016-PMMz                                     R$ 

Empresas CNPJ Proposta Inicial  Valor 

Homologado 

Valor Orçado  

Realliza Produções 

e Eventos Ltda-ME 
19.750.559/0001-67 

1º Lote 64.000,00  66.000,00 

2º Lote 82.500,00  84.000,00 

3º Lote 32.500,00 32.500,00 33.400,00 

4º Lote 117.200,00 117.200,00 118.600,00 

Total 296.200,00  302.000,00 

  

C. Marques Nunes - 

ME 
13.577.263/0001-00 

1º Lote 66.000,00 63.900,00 66.000,00 

2º Lote 84.000,00 82.450,00 84.000,00 

3º Lote 33.400,00  33.400,00 

4º Lote 118.600,00  118.600,00 

Total 302.000,00  302.000,00 

  

Meio do Mundo, 

Serviços, Produções 

e Eventos Ltda – 

EPP  (*) 

- - - - 

TOTAL 296.050,00 302.000,00 

Fonte: Processo nº 0210/2016  



 

 

(*) Empresa não compareceu à sessão pública realizada em 08 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

  
##/Fato## 

2.1.3. Celebração de contratos para execução dos serviços objetos do Convênio nº. 

823389/2015. 
 

Fato 
 

 Ao término do certame licitatório, a prefeitura Municipal de Mazagão/AP celebrou os 

seguintes contratos: 

 
Tabela – Contratos celebrados com os licitantes vencedores do pregão presencial nº. 012/2016-PMMz  

Nº. do Contrato Empresa Contratada CNPJ Valor (R$) 

019/2016/PMMz/Sudam Realliza Produções e Eventos Ltda-ME 19.750.559/0001-67 149.700,00 

020/2016/PMMz/Sudam C. Marques Nunes - ME 13.577.263/0001-00 146.350,00 

Fonte: Processo nº. 0210/2016 

 

O contrato nº. 019/2016 teve como objeto a execução das seguintes metas: 

 

a) Meta 3 (Promoção e Divulgação). 

  
Tabela – Itens componentes da meta 3 

Item Quantidade Valor (R$) 

Banner 1,20 x 1,60 10 1.100,00 

Camisa personalizada 350 6.900,00 

Camisa personalizada (Polo) 100 2.300,00 

Bolsa personalizada 400 10.000,00 

Out door 4 3.000,00 

Cartaz A4 200 600,00 

Folder 2000 2.800,00 

Boné personalizado 400 5.800,00 

TOTAL 32.500,00 

Fonte: Processo nº. 0210/2016   

 

b) Meta 4 (Evento: Feira de exposição e comercialização empreendedora (2 dias), visita 

e monitoramento). 

 
Tabela – Itens componentes da meta 4 

Item Quantidade Valor (R$) 

Locação Tendas 3x3 30 35.800,00 

Locação Tenda 10 x 10 4 6.500,00 

Palco Pequeno Porte com som e Iluminação 1 11.700,00 

Locação de caminhões 3/4  2 2.800,00 

Banheiro Químico 10  

Alimentação (almoço nos dois dias de evento 700 13.900,00 

Água mineral 1000 1.000,00 

Locação de veículo tipo pick up 4 32.400,00 

Atração artística e cultural (cantores da terra e marabaixo)  12.000,00 

TOTAL 117.200,00 

Fonte: Processo nº. 0210/2016   



 

 

 

 

 

 

O contrato nº. 020/2016 teve como objeto a execução das seguintes metas: 

 

a) Meta 1 (Formação empreendedora contendo o curso de Cooperativismo e 

Associativismo e o curso de Noção de Empreendedorismo). 

 
Tabela – Cursos oferecidos para meta 1 

Curso Carga Horária (h) Valor (R$) 

Cooperativismo e Associativismo  20 31.000,00 

Noções de Empreendedorismo  20 32.900,00 

 TOTAL 63.900,00 

  

Fonte: Processo nº. 0210/2016 

 

b) Meta 2 (Oficinas de artesanato abrangendo Fibras Vegetais, Bijuterias com Sementes, 

Argila, Pintura em Tecido e Artesanato em EVA). 

 
Tabela – Oficinas de artesanato para meta 2 

Oficina Carga Horária (h) Valor (R$) 

Fibras vegetais  40 16.475,00 

Bijuterias com sementes 40 16.475,00 

Argila 40 16.500,00 

Pintura  em tecido 40 16.500,00 

Artesanato com EVA 40 16.500,00 

TOTAL 82.350,00 

 

Fonte: Processo nº. 0210/2016 

Verificou-se que os contratos estavam de acordo com a legislação pertinente. 

 

 

  
##/Fato## 

2.1.4. Entrevista com participantes dos cursos e oficinas de artesanato. 
 

Fato 
 

 Entrevistas realizadas com vinte e quatro participantes nas comunidades de Mazagão Velho, 

Piquiazal, Carvão e na sede municipal revelaram satisfação com as atividades decorrentes da 

execução do Convênio nº 823389/2015, quais sejam:  

 

Meta nº 1 – Formação empreendedora contendo o curso de Cooperativismo e Associativismo 

e o curso de Noção de Empreendedorismo; 

Meta nº 2 – Oficinas de artesanato abrangendo Fibras Vegetais, Bijuterias com Sementes, 

Argila, Pintura em Tecido e Artesanato em EVA; 

Meta nº 3 – Promoção e Divulgação 

Meta nº 4 – Evento: Feira de exposição e comercialização empreendedora, visita e 

monitoramento. 

 



 

 

 

 

  
##/Fato## 

2.1.5. Processo de prestação de contas e respectiva pasta no Siconv não continham o 

relatório de monitoramento alusivo à realização da meta 2 - realização das oficinas de 

artesanato. 
 

Fato 
 

 Nos termos do Contrato nº. 020/2016, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mazagão/AP 

e a empresa C. Marques Nunes - ME CNPJ 13.577.263/0001-00, para realizar Cursos e 

Oficinas de Artesanato para mulheres de Mazagão, conforme convênio 

nº.823389/2015/Sudam, está determinado no item 1.4 da cláusula primeira que:  

 

“A execução objeto deste contrato, deverão estar dentro das técnicas aplicáveis, ficando, 

desde já, estabelecido que só serão aceitos após exame técnico efetuado pela comissão de 

recebimento da Secretaria responsável e por servidor habilitado para tal fim e, caso não 

satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem defeitos e incorreções, não serão 

aceitos, devendo ser retirados ou repetidos peto fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 

consecutivos, contados a partir da notificação.”  (sic) (Original sem grifo) 

  

Ocorre que durante a análise da documentação disponibilizada não foi encontrado o relatório 

de confirmação da realização da meta 2 (relatório de monitoramento). 

 

Atendendo ao questionamento feito por intermédio da Solicitação de Fiscalização nº. 

201700410/003, de 06 de setembro de 2017, o Prefeito do município que exerceu o mandato 

no período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016 encaminhou o Ofício nº. 

010/2017 – Informações, de 11 de setembro de 2017, informando: 

 

“Segue copia do relatório referente a meta 2, não sabemos informar o motivo da sua ausência 

no referido processo, mesmo porque, o relatório referente a esta Meta, esta inserida no 

SICONV, pois subsidiava o pagamento da referida Meta.” (sic) 

 

Em que pese a disponibilização do relatório de monitoramento referente à meta 2, verifica-se 

que houve falha na prestação de contas do Convênio nº. 823389/2015/Sudam com a Prefeitura 

Municipal de Mazagão/AP. De acordo com a cláusula contratual apresentada anteriormente, 

caberia à coordenadora do convênio a elaboração do citado relatório de forma tempestiva, 

antes do pagamento pelos serviços realizados. 

 

Nesse sentido, o documento entregue à equipe de fiscalização informa que “[...]a empresa 

cumpriu com satisfação e qualidade a segunda etapa do projeto [ ...]”, entretanto não está 

numerado sequencialmente, ratificando a constatação de que não foi juntado tempestivamente 

à prestação de contas. 

 

Cabe registrar que na consulta, realizada em 15 de setembro de 2017, ao “link” 

(https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarNotasFiscais/ResultadoDaConsultaDetalhar

.do?idNotaFiscal=3239991&idProposta=), local em que estão inseridos os documentos 

relacionados à meta 2, não foi encontrado o relatório especificado nesta constatação. 

 

https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarNotasFiscais/ResultadoDaConsultaDetalhar.do?idNotaFiscal=3239991&idProposta
https://www.convenios.gov.br/siconv/ConsultarNotasFiscais/ResultadoDaConsultaDetalhar.do?idNotaFiscal=3239991&idProposta


 

 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atendimento ao Ofício nº 16390/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 22 de setembro de 

2017, que encaminhou a versão preliminar deste relatório, o prefeito à época do certame 

manifestou-se, por intermédio do Oficio nº. 014/2017, de 04 de outubro de 2017, da seguinte 

forma: 

 

“A comprovação da META 2 realizada pela EMPRESA C. MARQUES NUNES - ME, foi 

executado como estabelecido no projeto, no fim de cada etapa ou meta era realizada o 

relatório de monitoramento e entregue para a equipe responsável para os procedimentos 

seguintes junto ao SICONV, tal equipe vinculada a Secretária Municipal de Finanças, devido 

a ausência do ex. Secretario que está fora do estado em tratamento não foi possível esclarecer 

a falha técnica que levou a falta da inserção do Relatório de Monitoramento no Sistema do 

SICONV, falha essa que não comprometeu a realização da META 2, realizada e comprovada 

através de fotos e testemunhos das alunas que participaram dos cursos. Segue anexo o Laudo 

Medico que comprova a ausência do ex. Secretario. (sic) 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação oferecida pelo ex-gestor municipal não elide a impropriedade verificada pela 

equipe de fiscalização, tendo em vista que não houve o cumprimento de item contratual de 

acordo com o registrado no fato acima. A ausência deste relatório na prestação de contas, bem 

como no sistema de convênios somente comprova a situação de que a liquidação e o 

pagamento pelos serviços prestados não atenderam as determinações contratuais. 

 

Ante ao exposto, a constatação permanece.             

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.6. Não houve a comprovação da utilização de dois veículos pick up e dois caminhões 

¾ na execução do objeto do convênio, resultando em prejuízo de RS 18.700,00. 
 

Fato 
 

 A Prefeitura Municipal de Mazagão/AP contratou (Contrato nº. 019/2016/PMMz/Sudam) 

com a empresa Realliza Produções e Eventos Ltda-ME, CNPJ nº. 19.750.559/0001-67, entre 

outros serviços, a locação de quatro veículos pick up com combustível e motorista, visando à 

supervisão e monitoramento da execução do projeto e a locação de dois caminhões ¾ com 

combustível e motorista para transporte de material. Estes serviços compuseram a meta 4 

(feira de exposição e comercialização) do Convênio nº 823389/2015/Sudam e teve o custo de 

R$ 31.800,00 (pick up) e R$ 2.800,00 (caminhões), totalizando o valor de R$ 34.600,00. 

 



 

 

As fotos empregadas no intuito de demonstrar a utilização dos veículos contratados para 

atuarem na execução da meta 4 do Convênio nº 823389/2015/Sudam não foram suficientes 

para comprovar a realização dos serviços. Às fls. 692 e 693 da documentação disponibilizada 

para análises (processo nº 0210/3016) constam fotos parciais de caminhões nas quais não se 

identificam placas e nem os veículos como um todo. Do mesmo modo, em relação às pick up, 

ocorre a mesma dificuldade por conta da impossibilidade de identificação das placas, bem 

como do contexto para sua utilização (fls. 698 e 699). Registre-se que nas fotos de um 

caminhão e nas fotos das pick up identifica-se adesivo referente ao convênio sob execução.  

 

Cabe ressaltar que no relatório apresentado pela coordenadora do convênio (fl. 675 do 

processo nº 0210/3016) não há referência à identificação dos veículos contratados. 

 

Atendendo à solicitação de Fiscalização nº 201700410/02, de 04/09/2017, no que concerne à 

documentação dos veículos (pick up e caminhões) contratados para atenderem à meta 4 do 

citado convênio, o ex-prefeito informou: 

 

“[...] Encaminhamos as mídias que serão objetos de fiscalização pelo órgão de controle com 

os seguintes dados básicos: [...]” (sic) 

 

“[...] 3- Segue relatório fotográfico de todas as oficinas, objeto de referido convênio; 4- 

Seguem em anexo o CD com as mídias solicitadas.” 

 

Dos arquivos magnéticos verificou-se, conforme cópias dos Certificados de Registro e 

Licenciamento de Veículos, o que se informa a seguir: 
 

 

Tabela – Veículos pick up contratados 

Veículo Placa Cor Proprietário Ano 

Mitsubishi L 200, 

Triton 
QLN4429 Cinza ***.400.612-** 2015 

Ford Ranger XLS NEY0711 Prata ***.851.332-** 2006/2007 

Mitsubishi L 200, 

Triton Outdoorf 
QLO5519 Cinza ***.900.962-** 2016/2017 

Mitsubishi L 200, 

Triton 
NEM2185 Prata ***.308.492-** 2012 

Fonte: CD disponibilizado 

  

Cabe o registro de que nas mídias disponibilizadas não constou documentação relativa aos 

caminhões que deveriam ser contratados com a empresa Realliza Produções e Eventos Ltda-

ME. 

 

 



 

 

  
Fotos às fls. Nº 692 do processo nº 0210/3016 

  

Fotos às fls. Nº 693 do processo nº 0210/3016 

 

 

  
Fotos à fl. Nº 698 do processo nº 0210/3016 

 



 

 

  
Foto à fl. Nº 698 do processo nº 0210/3016 Foto à fl. Nº 699 do processo nº 0210/3016 

  
Foto à fl. Nº 699 do processo nº 0210/3016 

 

 

Conforme exame das fotografias inseridas no processo nº 0210/3016 não é possível 

demonstrar a utilização dos quatro veículos contratados. Verifica-se a presença de um veículo 

ranger (fls. 693 e 698) e de um veículo Mitsubishi L 200 (fls. 698 e 699). Ratifica-se que em 

nenhuma das fotos foi possível a identificação das placas dos veículos. 

 

Em relação aos caminhões não está evidenciada a sua contratação. Faltam documentos 

comprobatórios, bem como a identificação de cada um em utilização no contexto da 

contratação.    

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atendimento ao Ofício nº 16390/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 22 de setembro de 

2017, que encaminhou o Relatório Preliminar de Fiscalização decorrente da fiscalização dos 

recursos públicos federais aplicados pelo Município de Mazagão/AP - FEF - 4° CICLO, o prefeito 

à época do certame, cuja gestão ocorreu de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, 

manifestou-se, por intermédio do Oficio nº. 014/2017, de 04 de outubro de 2017, da seguinte forma: 

 

“Em relação a META 4 em que é citada o a falta de referencia no relatório de monitoramento 

dos pick up e dos caminhões, que sem eles não seria possível a locomoção de tantas pessoas 

e matérias que foi apresentado na feira, infelizmente pela correria na hora da organização 

diante de tantas tarefas a técnica responsável não atentou para a necessidade de inserir em 

seu relatório informações a respeito do uso de todos os transportes utilizados do decorrer da 



 

 

ação, contudo trata-se meramente de uma falha técnica o que não retrata a ausência na 

utilização dos veículos. O mesmo correu nos relatórios fotográficos.” (sic) 

 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A nova manifestação apresentada não é suficiente para esclarecer as situações verificadas pela 

equipe de fiscalização. 

 

Em relação aos caminhões, o ex-gestor não providenciou a documentação daqueles veículos 

que deveriam ser contratados com a empresa Realliza Produções e Eventos Ltda-ME. Da 

mesma forma, não evidenciou sua utilização no contexto do objeto do convênio nº 

823389/2015/Sudam. 

 

No que diz respeito aos veículos tipo pick up, não foi comprovada a utilização de dois deles 

conforme registrado no campo fato. 

 

Ante ao exposto, recomenda-se à Prefeitura Municipal de Mazagão/AP/ providenciar o 

ressarcimento à conta do Convênio nº. 823389/2015, devidamente atualizado, do valor pago 

(R$ 18.700,00) que permanece sem a comprovação da prestação do serviço.       

 

 

 

 

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.7. Saldo remanescente na conta vinculada ao Convênio nº. 823389/2015. 
 

Fato 
 

 Em análise ao extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal, por meio do Ofício nº. 

463/217/SR Amapá, de 27 de setembro de 2017, verificou-se que ainda existe saldo credor 

remanescente dos recursos do Convênio nº 823389/2015. Conforme àquela instituição, “a 

conta não está vinculada a nenhum contrato de repasse, sendo portanto, de livre 

movimentação do titular.” 

 

O valor de R$ 14.416,91 está depositado na conta nº 3101.006.000058-9 , agência nº. 3101 – 

Buritizal, em Macapá/AP. 

 

  
##/Fato## 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 



 

 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Realização de pregão presencial sem justificativas que comprovem a 

inviabilidade do pregão eletrônico. 
 

Fato 
 

 Com vistas à execução dos serviços objeto do Convênio nº 823389/2015, abrangendo a 

realização de cursos e oficinas de artesanato para mulheres de Mazagão, a Prefeitura 

Municipal de Mazagão realizou Pregão Presencial nº. 012/2016-PMMz 

 

Conforme documentação disponibilizada, verifica-se que à fl. nº 115 integrante do Parecer 

Jurídico, de 17 de agosto de 2016, que trata da análise jurídica da minuta do edital de licitação 

e anexos, está disposto, sobre a escolha pelo pregão presencial, que: 

 

“Mas, revelando-se adequado também, a sua forma presencial, quando se tratar de ente 

federativo que ainda não possui o sistema que lhes permita utilizar a modalidade eletrônica, 

o mesmo se diga de empresas de menor porte que também não tem acesso a rede de 

informações. De outra banda, o pregão presencial será mais adequado ainda quando 

houver necessidade de exibição de produtos e de analise mais detalhada de planilha de 

composição de custos, tarefa usualmente de grande complexidade, como verifico no presente 

caso.”  (sic) 

 

A fundamentação apresentada não prospera, considerando que aos municípios é possível 

aderir ao Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, desde o ano de 2012 

(https://www.governoeletronico.gov.br/noticias/prefeitos-conhecem-portal-de-compras-do-

governo-federal). 
 

Registre-se que todas as empresas, incluindo as de pequeno porte (EPP) e microempresas 

(ME), também estão aptas ao cadastramento no citado portal de compras. Além do mais, a 

partir da edição do Decreto nº 5.450/2005, as aquisições pela administração pública mediante 

a utilização do pregão eletrônico foram intensificadas sobremaneira, tendo em vista que o art. 

4º, § 1º, do referido decreto estabelece que "o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, 

salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

Acrescente-se que vários fatores contribuíram para incrementar a utilização do pregão 

eletrônico: maior impessoalidade nos certames, maior participação de licitantes, maior 

transparência, entre outros.  

 

Cabe registrar que as duas empresas que participaram na licitação analisada estampam, nas 

suas declarações e em suas propostas, endereço eletrônico, o que vai de encontro ao afirmado 

no trecho destacado do Parecer Jurídico, de 17 de agosto de 2016 anteriormente citado. 
 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201700410/03, de 06 de setembro de 2017, a 

Prefeitura Municipal de Mazagão foi instada a apresentar manifestações mais sólidas para 

justificar a preferência pela utilização do pregão presencial ao invés da forma eletrônica. 

Aquela municipalidade, por meio do Ofício nº 010/2017 – Informações, de 11 de setembro de 

https://www.governoeletronico.gov.br/noticias/prefeitos-conhecem-portal-de-compras-do-governo-federal
https://www.governoeletronico.gov.br/noticias/prefeitos-conhecem-portal-de-compras-do-governo-federal


 

 

2017, subscrito pelo prefeito à época do certame, cuja gestão ocorreu de 01 de janeiro de 2013 

a 31 de dezembro de 2016, manifestou-se conforme a seguir: 

 

“Informamos que esta Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Mazagão 

não possui contrato com sistemas que executam pregão na forma eletrônica (comprasnet e 

licitações), uma vez que o sistema de internet disponível no Município é dos mais precários 

existentes e que também sofre com constantes faltas de energia elétrica, o que inviabiliza sua 

execução por parte desta Comissão. EMPRESA PARA REALIZAR CURSOS E OFICINAS DE 

ARTESANATO PARA MULHERES DE MAZAGÃO CONFORME CONVÊNIO 

823389/2015/SUDAM. Como o Pregão Eletrônico permite que o Brasil todo participe 

impossibilita, se no caso um ganhador que tem sua empresa fora do Estado, ou até mesmo 

em outra cidade distante não conseguirá dar suporte na execução dos serviços, haja vista que 

estas devem ser realizados no Distrito de Mazagão Velho (30km), piquiazaÍ 

(aproximadamente 40km) e Carvão(20km), onde ocorreu as capacitações, distante a 30km da 

sede do Município. 

 

Assim, o interesse público se direciona para uma empresa que esteja sediada dentro 

do Município de Mazagão, ou ate mesmo do Estado do Amapá, uma vez que é publico e 

notório que muitas empresas localizadas fora das fronteiras de nosso Estado, quando se 

sagram vencedoras de contratos de prestação de serviços dessa natureza acabam não 

executando de forma satisfatória, causando prejuízos de todas as sortes para o atendimento 

interno e externo da municipalidade. Imperioso destacar os ensinamentos do professor Dr. 

Ulisses Jacoby Femandes: "Sempre que o objeto requerer intervenção mais ativa do 

pregoeiro para a motivação da disputa e a obtenção da proposta, mais vantajosa e, quando 

o possível fornecedor, em face das condições necessárias a consecução do objeto, estiver 

contido numa região geográfica específica, o uso do pregão eletrônico não ampliará a 

disputa, ao contrário, pode resultar inclusive na perda da competitividade". Assim, no 

presente caso, o uso do Pregão Presencial resultará em maiores benefícios ao Município que 

o uso do Pregão Eletrônico. Sendo assim, justifica-se a escolha da modalidade para 

aquisição.” (sic) 

 

Na oportunidade, a fim de inserir mais informações ao fato analisado, acrescenta-se excertos 

da ata que definiu os licitantes vencedores do Pregão Presencial nº 012/2016-PMMz:  

 

1º lote A (Meta 1) 

 

“A empresa C. MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00 ofertou o valor de R$ 

66.000,00 (sessenta e seis mil reais), para o primeiro lote. A Empresa REALLiZA 

PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 19.750.559/0001-67, apresentou valor de R$ 

64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), perguntados se a empresa C. MARQUES NUNES - 

ME CNPJ 13.577.263/0001-00, tinha o interesse em dar lance em relação ao valor 

apresentado a representante ofertou o valor de R$ 63.900,00 (sessenta e três mil e novecentos 

reais), o representante da empresa REALLIZA PRODUÇÕES EEVENTOS LTDA-ME CNPJ 

19.750.559/0001-67 não tem interesse de ofertar mais lances, a Empresa C.MARQUES 

NUNES - ME CNPJ 13,577.263/0001-00 arrematou o primeiro Lote que trata de Formação 

Empreendedora no valor de R$ 63.900,00(sessenta e três mil e novecentos reais);”   (sic) 

 

2º lote (Meta 2) 

 



 

 

“O segundo Lote a empresa REALLIZIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 

19.750.559/0001-67 ofertou o valor de R$ 82.500,00(oitenta e dois mil e quinhentos reais), a 

Empresa C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00 ofertou o valor de R$ 

84.000.00(oitenta e quatro mil reais), perguntado se a representante da empresa 

C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00 tinha o interesse de ofertar lance a 

mesma ofertou o valor de R$ 82.450.00(oitenta e dois mil quatrocentos e cinqüenta reais), a 

Empresa C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00 arrematou o Lote Oficina 

de Artesanato no valor de R$ 82.450,00(oitenta e dois mil quatrocentos e cinqüenta reais);” 

(sic) 

 

3º lote (Meta 3) 

 

“O terceiro lote Promoção e Divulgação, a empresa REALLIZA PRODUÇÕES EEVENTOS 

LTDA-ME CNPJ 19.750.559/0001-67 ofertou o valor de R$ 32,500,00 (trinta e dois mil e 

quinhentos reais), a Empresa C.MARQUES NUNES – ME CNPJ 13.577.263/0001-00, ofertou 

o valor de R$ 33.400,00(trinta e três mil e quatrocentos reais), perguntado se a Empresa 

C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00, tinha interesse em dar lance a 

representante da empresa C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00, não 

declarou interesse, a empresa REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 

19.750.559/0001-67 arrematou o Lote Promoção e Divulgação no valor de R$ 

32.500,00(trinta e dois mil e quinhentos reais);”(sic) 

 

4º lote (Meta 4) 

 

“O Quarto Lote Feira empreendedora: 02 dias de exposição e comercialização de produtos 

construídos pelas mulheres, a empresa REALLIZA PRODUÇÕES EEVENTOS LTDA-ME 

CNPJ 19.750.559/0001-67 apresentou o valor de R$ 117.200,00(cento e dezessete mil e 

duzentos reais), a empresa C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.26/0001-00, apresentou 

o valor de R$ 118.600,00 (cento e dezoito mil e seiscentos reais), perguntado se a Empresa 

C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00, tinha interesse em dar lance a 

representante da empresa C.MARQUES NUNES - ME CNPJ 13.577.263/0001-00, não 

declarou interesse, a empresa REALLIZA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME CNPJ 

19.750.559/0001-67 arrematou o Lote Feira empreendedora; 02 días de exposição e 

comercialização de produtos construídos pelas mulheres no valor de R$ 117.200,00(cento e 

dezessete mil e duzentos reais);”  (sic) 

 

Verifica-se que a opção em realizar a licitação por meio de pregão presencial não se revelou 

interessante do ponto de vista competitivo para a obtenção de preços mais vantajosos. 

Conforme a ata da sessão pública realizada em 08 de setembro de 2016, fls. 334 a 338 do 

processo nº. 0210/2016, somente dois licitantes compareceram e a fase de oferta de lances 

verbais, exercida apenas pela empresa C. MARQUES NUNES - ME CNPJ 13,577.263/0001-

00 no 1º e 2º lotes, não foi suficiente para reduzir de forma significativa os preços orçados 

pela prefeitura municipal de Mazagão. 

 

O valor estimado por aquela municipalidade foi de R$ 302.000,00. Com o resultado da 

licitação, homologada por R$ 296.050,00 considerando-se a soma dos quatro lotes, obteve-se 

uma redução de R$ 5.950,00, o que representa um desconto de apenas 1,97% sobre o valor de 

referência. 

 



 

 

A citação utilizada na justificativa do ex-prefeito de Mazagão – “Sempre que o objeto requerer 

intervenção mais ativa do pregoeiro para a motivação da disputa e a obtenção da proposta, 

mais vantajosa...” – para ratificar o entendimento da administração municipal em optar por 

um pregão presencial não se confirma, tendo em vista que a participação da pregoeira, 

consoante excertos da ata transcritos anteriormente, não revelou um dinamismo capaz de 

proporcionar incremento na motivação para a disputa entre os licitantes. 

 

A afirmação de que não haveria um suporte adequado à execução dos serviços, para o caso 

em que empresa localizada fora do estado do Amapá tivesse sua proposta adjudicada, não 

possui consistência. Na situação analisada, todos os serviços, bem como os materiais 

empregados na realização dos cursos, oficinas, divulgação e feira poderiam ser prestados por 

meio de contratações efetuadas no mercado local. Tratam-se de bens e serviços comuns que, 

para a utilização do pregão, não estão vinculados à sua complexidade, mas ao fato de que seus 

“padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por 

meio de especificações usuais do mercado” (art. 2º, § 1º., do Decreto nº. 5.450/2005). 

 

Outrossim, ao informar sobre as dificuldades para acesso à internet, bem como acerca da falta 

de energia elétrica de forma frequente, o ex-prefeito não apresentou nenhum documento 

técnico que atestasse esses acontecimentos.  

 

Registre-se que o Tribunal de Contas da União (TCU), nos termos do Acórdão nº. 604/2009-

TCU/Plenário, tratando da opção por pregão presencial em um caso específico, determinou 

que: “Utilize, como regra, a modalidade pregão, em sua forma eletrônica, para aquisição de 

bens e serviços comuns, empregando o pregão presencial exclusivamente quando 

inquestionável a excepcionalidade prevista no art. 4º, § 1º, do Decreto 5.450/2005, 

devidamente justificada no procedimento licitatório.” 

 

Nesse sentido, esta equipe de fiscalização entende que as manifestações atuais apresentadas 

pelo prefeito de Mazagão à época dos acontecimentos tratados nesta análise, além dos 

argumentos constantes do Parecer Jurídico, de 17 de agosto de 2016, fl. nº 115 do processo nº 

0210/2016, não elidem a constatação verificada.  

 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em atendimento ao Ofício nº 16390/2017/AUD/AP/Regional/AP-CGU, de 22 de setembro de 

2017, que encaminhou o Relatório Preliminar de Fiscalização decorrente da fiscalização dos 

recursos públicos federais aplicados pelo Município de Mazagão/AP - FEF - 4° CICLO, o prefeito 

à época do certame, cuja gestão ocorreu de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, 

manifestou-se, por intermédio do Oficio nº. 014/2017, de 04 de outubro de 2017, da seguinte forma: 

 

“A Comissão juntamente com setor Jurídico internamente elaborou o Edital do processo 

disponibilizando para os interessados ao certame, de acordo com a Lei 8666/93. 

 

Em tempo o Edital do Pregão Presencial vem detalhando o Objeto, o Prazo de entrega, a fase 

de Proposta, Habilitação, julgamento e analise dos documentos, Julgamento do Recurso, 

Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições gerais, ou seja. Dentro da 



 

 

previsão da Lei do Pregão Lei 10.520, bem como, amparada pela Lei 8.666, também houve a 

publicação no D.O.E Jornal de Grande circulação e D.O. da união, para garantia 

publicidade dos atos. O artigo 37 da Constituição Federal estampa o princípio da 

publicidade, aplicável a todos os Poderes, em todos os níveis de governo. Como regra geral, 

os atos praticados pelos agentes administrativos não devem ser sigilosos. Portanto, salvo as 

ressalvas legalmente estabelecidas e as decorrentes de razões de ordem lógica, o processo 

administrativo deve ser público, acessível ao público em geral, não apenas às partes 

envolvidas. A Lei sempre determina que seja atendida sua forma, a sua obrigatoriedade, esta 

estritamente condicionada a seus órgãos.” (sic) 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As manifestações apresentadas pelo ex-prefeito não acrescentam novos fatos que possam 

alterar a compreensão da equipe fiscalizadora. A questão fundamental não foi abordada, ou 

seja, aquele gestor à época dos acontecimentos não trouxe outras justificativas sobre a opção 

em utilizar o pregão na forma presencial em detrimento da forma eletrônica.  

 

Constatou-se que o certame licitatório não foi competitivo, tendo em vista a participação de 

apenas dois licitantes. Outrossim, a redução de valor foi pouco significativa em relação ao 

valor orçado pela Administração Municipal, resultando em apenas 1,97% sobre o valor de 

referência. 

 

   
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Nas análises procedidas, foram identificados problemas quanto à forma de realização do 

certame licitatório. A Prefeitura municipal de Mazagão/AP utilizou, sem justificativas 

apropriadas, o pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico. 

 

Verificou-se a ausência, na prestação de contas, do relatório de monitoramento relativo à meta 

2 – realização das oficinas de artesanato.  

 

Na execução dos serviços, não ficou comprovada a utilização de dois veículos do tipo pick up 

e de dois caminhões ¾. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201700961 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.432.000,00 

 

1. Introdução 

 

O Município de Mazagão, no Estado do Amapá, teve duas propostas habilitadas no 

Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde (MS), para receber incentivos financeiros 

para a estruturação e o fortalecimento da Atenção Básica, por meio de estruturações físicas de 

Unidades Básicas de Saúde (UBS): 

 

a) Proposta nº 11347306000113001: Construção da UBS na Sede do Município. 

b) Proposta nº 11347306000113005: Construção da UBS no Distrito de Maracá. 

 

O valor total do incentivo previsto, considerando as duas propostas, foi de R$1,432 

milhões. 

 

O objetivo desta fiscalização foi a verificação dos procedimentos de contratação e 

execução física do empreendimento. Os exames foram realizados no período de 14 de agosto 

a 14 de setembro de 2017. Não houve obstáculos por parte da unidade auditada à realização 

dos exames. 
 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 



 

 

2.2.1. Construção de duas Unidades Básicas de Saúde no Município de Mazagão/AP 

com incentivo financeiro do Programa Requalifica UBS, do Ministério da Saúde. 
 

Fato 
 

O Município de Mazagão aderiu ao Programa Requalifica UBS, do Ministério da 

Saúde (MS), que é uma das estratégias do Ministério para a estruturação e o fortalecimento 

da Atenção Básica, baseada em proposições de estrutura física para as unidades básicas de 

saúde que facilite a mudança das práticas das equipes de Saúde, consubstanciadas em 

transferências de incentivos financeiros a municípios para a execução de obras de reforma, 

ampliação e construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

Para receber os recursos os municípios devem apresentar propostas ao MS para 

subsequentes análises e habilitações, em conformidade com as disposições contidas na 

Portaria nº 340, de 4 de março de 2013, que versa no sobre o componente “Construção” do 

programa. Quanto ao Município de Mazagão, foram habilitadas as seguintes propostas: 

 

 

Dados das propostas habilitadas para o Município de Mazagão 

Proposta Objeto 

Valor do 

incentivo 

(R$) 

Preço final da 

obra 

(R$) 

Diferença 

(R$) 

11347306000113001 
Construção da UBS na 

Sede do Município  
773.000,00 934.630,90 161.630,90 

11347306000113005 
Construção da UBS no 

Distrito de Maracá 
659.000,00 815.149,71 156.149,71 

 Total 1.432.000,00 1.749.780,61 317.780,61 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mazagão 

 

 

Para cada proposta, o MS realizou duas liberações, conforme a seguir: 

 

Liberações de recursos ref. Proposta 

nº 11347306000113001- UBS na 

Sede do Município 

Data Valor 

03/09/2013 154.600,00 

28/07/2014 463.800,00 

Total 618.400,00 

Fonte: Extrato da conta corrente nº 39.709-1, 

agência 3346-4, Banco do Brasil 

 

 

 

Liberações de recursos ref. Proposta 

nº 11347306000113005 - UBS no 

Distrito de Maracá 

Data Valor 

03/09/2013 131.800,00 

28/07/2014 395.400,00 

Total 527.200,00 



 

 

Fonte: Extrato da conta corrente nº 39.710-5, 

agência 3346-4, Banco do Brasil 

 

 

Nesse ponto, cabe esclarecer que no Programa Requalifica UBS, quando se trata de 

obra de construção, as liberações ocorrem em três etapas/parcelas: 

 

a) A primeira parcela equivale a 20% do valor total aprovado e é liberada após 

a publicação da portaria específica de habilitação. 

 

b) A segunda parcela equivale a 60% do valor total aprovado e o pagamento está 

condicionado à inserção de informações requeridas pelo Sistema de 

Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (Sismob). 

 

c) A liberação da terceira parcela, que equivale a 20% do valor total aprovado, 

ocorre após a conclusão da edificação da unidade e a inserção de informações 

no Sismob. 

 

 

A Prefeitura Municipal de Mazagão realizou duas licitações (uma para cada UBS), 

na modalidade concorrência, que resultaram nos Contratos 003/2014 (sede), firmado em 18 

de fevereiro 2014, e 050/2013 (Maracá), firmado em 6 de dezembro 2013, ambos firmados 

com a empresa R. S. Construção, Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 13.939.300/0001-82). 

 

Houve paralisação dos serviços referentes às obras a partir de 30 de agosto de 2015. 

Naquela época a UBS na Sede do Município estava com 86,54% de execução e já havia sido 

objeto de seis medições; e UBS do Distrito de Maracá estava 84,83% executada. 

 

Conforme documentação apresentada pela ex-Secretária Municipal de Saúde, a 

paralização decorreu de atrasos nas transferências das segundas parcelas dos incentivos, as 

quais ocorreram em 28 de julho 2014, cinco meses após a primeira medição da UBS da Sede 

do Município e sete meses após a primeira medição da UBS do Distrito de Maracá. Segundo 

a ex-Secretária, todas as exigências concernentes à alimentação do Sismob teriam sido 

satisfeitas tempestivamente. Contudo, na documentação apresentada não constam 

comprovações da tempestividade alegada. 

 

Além disso, as obras foram paralisadas treze meses após as transferências de julho 

de 2014, nesse ínterim houve quatro medições referentes à UBS da Sede do Município e três 

referentes à UBS do Distrito de Maracá. O que evidencia a continuidade das obras. Saliente-

se, ainda, que até então o Ministério da Saúde já havia liberado 80% dos recursos federais 

previstos. 

 

 

Detalhamento dos pagamentos por medição da UBS da Sede do Município 

Medição 
Data da 

Medição 

Pagamentos 

Líquidos 

(R$) 

Retenções (R$) Pagamentos 

por medição 

(R$) ISS 
INSS 

Principal Multa 

Primeira Medição 20/02/2014 144.492,14 3.010,25 3.010,25 711,62 151.224,26 

Segunda Medição 22/07/2014 217.308,21 4.527,25 4.527,25 - 226.362,71 

Terceira Medição 02/09/2014 165.625,81 3.450,53 3.450,54 - 172.526,88 



 

 

Quarta Medição 25/09/2014 70.141,53 1.461,28 1.461,28 - 73.064,09 

Quinta Medição 23/10/2014  92.680,54  - - -  92.680,54  

Sexta Medição 26/08/2015  77.501,12  - - -  77.501,12  

Subtotais   767.749,35   12.449,31   12.449,32   711,62   793.359,60  

Fonte: Processos de pagamento e extratos bancários da conta corrente 39.709-1, agências 3346-4, do 

Banco do Brasil 

 

 

 

 

Detalhamento dos pagamentos por medição da UBS do Distrito de Maracá 

Medição 
Data da 

Medição 

Pagamento 

Líquido 

(R$) 

Retenções (R$) Taxa de 

emissão de 

Alvará 

(R$) 

Pagamentos 

por medição 

(R$) ISS 
INSS 

Principal Multa 

Primeira 

Medição 
16/12/2013 130.353,39 2.660,27 2.660,27 600,15 - 136.274,08 

Segunda 

Medição 
27/01/2014 10.016,50  214,03  214,03  46,58  - 10.491,14  

Terceira 

Medição 
03/02/2014 47.195,67  1.008,45  1.008,45  203,98  1.210,14  50.626,69  

Quarta 

Medição 
12/03/2014 22.190,94  462,31  462,31  - - 23.115,56  

Quinta 

Medição 
09/04/2014 25.895,14  539,85  539,85  12,47  - 26.987,31  

Sexta 

Medição 
22/07/2014 233.211,43  4.858,57  4.858,57  - - 242.928,57  

Sétima 

Medição 
02/09/2014 86.294,17  1.797,79  1.797,79  - - 89.889,75  

Oitava 

Medição 
25/09/2014 60.616,16  1.262,84  1.262,84  - - 63.141,84  

Nona 

Medição 
25/08/2015 50.221,64  1.024,94  - - - 51.246,58  

Subtotais  665.995,04  13.829,05  12.804,11  863,18  1.210,14  694.701,52  

Fonte: Processos de pagamento e extratos bancários da conta corrente 39.710-5, agências 3346-4, do 

Banco do Brasil 

 

 

Observa-se das tabelas anteriores que houve pagamentos que montaram a 

R$2.784,94, referentes a multas em razão de atrasos de recolhimento da contribuição 

previdenciária (INSS), o que somou R$1.574,80; bem como pagamento de “Taxa de emissão 

de Alvará”, no valor de R$1.210,14, na terceira medição da UBS do Distrito de Maracá, o 

qual ocorreu sem respaldo na planilha orçamentária da obra, visto que tal item, embora 

necessário, não estava previsto. Entretanto, esse valor é inexpressivo diante do montante de 

recursos envolvidos nos empreendimentos. 

 

Ademais, o custo final da construção das UBS superou em R$317.780,61 o incentivo 

financeiro (recurso federal) previsto e, conforme parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria nº 

340/2013 do Ministério da Saúde, essa diferença deve ser custeada pelo próprio Município. 

 

Com a paralisação da obra e posterior distrato publicado no Diário Oficial da União 

em 2 de janeiro de 2017, seção 3, página 100, a Prefeitura Municipal de Mazagão realizou 

novo certame licitatório para a conclusão das obras – Tomada de Preços nº 001/2017-



 

 

CEL/PMMz – que resultou na contratação da empresa B. M. R. Empreendimentos Ltda (CNPJ 

05.705.083/0001-38), por meio do Contrato nº 002/2017-PMMz/SEMAD/CPL, firmado em 

5 de junho de 2017, no valor total de R$243,921,68: 

 

 

 

Distribuição do valor do Contrato nº 

002/2017-PMMz/SEMAD/CPL por obras 

Obra 
Valor 

(R$) 

UBS na Sede do Município 123.936,97 

UBS no Distrito de Maracá 119.984,71 

Total 243.921,68 

Fonte: Contrato nº 002/2017-PMMz/SEMAD/CPL 

 

 

Foram identificadas irregularidades nas três licitações mencionadas, conforme 

detalhamento em itens específicos deste relatório. 

 

Das verificações físicas realizadas nos empreendimentos, constatou-se que o nível de 

execução atual é compatível com as últimas medições apresentadas. No caso da UBS Tiago 

da Fonseca e Silva (Sede do Município), a execução está mais adiantada em razão de ter sido 

priorizada pela nova empresa contratada. Ainda não houve medição referente em 2017, 

conforme estabelecido em contrato, haverá apenas uma medição ao final da execução das 

obras. 

 

Fotos da Unidade Básica de Saúde Tiago da Fonseca e Silva, situada na Avenida 

Intendente Alfredo Pinto: 

 

 

  
Fachada da UBS Tiago da Fonseca e Silva. 

Foto em 23 de agosto de 2017. 

Fachada da UBS Tiago da Fonseca e Silva. 

Foto em 23 de agosto de 2017. 

 

 

  



 

 

Corredor interno da UBS Tiago da 

Fonseca e Silva. Foto em 23 de agosto de 

2017. 

Pia e vasos dos banheiros da UBS Tiago da 

Fonseca e Silva. Foto em 23 de agosto de 

2017. 

 

 

  
Lavatório e cuba inox da UBS Tiago da 

Fonseca e Silva. Foto em 23 de agosto de 

2017. 

Cobogós assentados na UBS Tiago da 

Fonseca e Silva. Foto em 23 de agosto de 

2017. 

 

 

Fotos da Unidade Básica de Saúde Maria Helena Costa de Sousa, situada no Distrito 

de Maracá: 

 

  

Fachada da UBS Maria Helena Costa de 

Sousa. Foto em 24 de agosto de 2017. 

Rampa de acesso da UBS Maria Helena 

Costa de Sousa. Foto em 24 de agosto de 

2017. 

 

 

  

Corredor da UBS Maria Helena Costa de 

Sousa. Foto em 24 de agosto de 2017. 

Cobogós assentados na UBS Maria 

Helena Costa de Sousa. Foto em 24 de 

agosto de 2017. 

 

 



 

 

  
Piso parcialmente executado na UBS 

Maria Helena Costa de Sousa. Foto em 24 

de agosto de 2017. 

Cobertura com telhas cerâmicas da UBS 

Maria Helena Costa de Sousa. Foto em 24 

de agosto de 2017. 

 

 

Por meio do Ofício nº 013/2017, de 4 de outubro de 2017, o ex-Prefeito do Município 

de Mazagão, apresentou a seguinte manifestação: 

 

“No Ofício n° 242 /2013- SEMUSA/PMMZ encaminhado a CIB no 

dia 11 de outubro de 2013, solicitamos que seja incluso em pauta a 

liberação da 2ª parcela conforme previsto na Portaria GM nº 340 de 

04 de março de 2013; 

 

Vale frisar que, de acordo com o artigo 8°, inciso II, da Portaria 134, 

de 1° de fevereiro de 2013, do Ministério da Saúde (MS), o valor 

monetário relativo à 2ª parcela seria disponibilizado tão logo fosse 

emitida a ordem de execução de serviço, verbis: 

 

Art. 8° Uma vez publicada a portaria de habilitação de que trata o § 

1º do art. 7º, o repasse dos incentivos financeiros para investimento 

de que trata esta Portaria será realizado pelo Fundo Nacional de 

Saúde ao fundo de saúde do ente federativo beneficiário, nos 

seguintes termos: 

 

II - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor 

total aprovado, mediante a apresentação da respectiva Ordem de 

Início de Serviço, assinada por profissional habilitado pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ratificada pelo gestor 

local de saúde e encaminhada à Comissão Intergestores Bipartite 

(CIB) através de oficio, e posterior autorização pelo Ministério da 

Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS); 

 

Ressaltamos que o município deu continuidade nas obras nesse 

período com o valor acrescido da contrapartida da prefeitura até que 

fosse repassado o valor dos 60% fosse repassado pelo MS sendo que 

isso só aconteceu 05 meses depois da solicitação realizada pelo 

município. (Documentação em anexo); 

 

Quanto à paralisação das obras deu-se a partir de 30 de agosto de 

2015, 04 (quatro) dias após o pagamento da última fatura, sendo 



 

 

assim comprovamos a não continuidade das obras conforme citado 

no relatório de auditoria, documentação em anexo. ” 

 

 

Quanto à manifestação apresentada, cabe destacar que a Portaria nº 134/GM/MS, de 

1º de fevereiro de 2013, foi expressamente revogada pela Portaria/GM/MS nº 340, de 4 de 

março de 2013, nesta consta do artigo 9º: 

 

 

“Art. 9º Uma vez publicada a portaria de habilitação de que trata o 

art. 8º, o repasse dos incentivos financeiros para investimento de que 

trata esta Portaria será realizado pelo Fundo Nacional de Saúde ao 

fundo de saúde do ente federativo beneficiário, nos seguintes termos: 

 

[...] 

 

II - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor 

total aprovado, mediante a inserção no Sistema de Monitoramento de 

Obras do Ministério da Saúde (SISMOB): 

 

a) da respectiva Ordem de Início de Serviço, assinada por 

profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), ratificada pelo gestor local e encaminhada à 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) através de oficio; 

 

b) das fotos correspondentes às etapas de execução da obra; e 

 

c) das demais informações requeridas pelo SISMOB. 

 

[...]” 

 

 

Anexas ao Ofício nº 013/2017 foram apresentadas cópias das ordens de serviços e 

resoluções da CIB/AP referentes à duas UBS. Porém, não foram apresentadas as fotos 

correspondentes às etapas de execução. Além disso, não foi apresentado comprovação da 

tempestividade da inserção dessas informações no Sismob. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Restrição ao caráter competitivo de licitações 
 

Fato 
 

Por meio das análises dos processos licitatórios, evidenciou-se restrição ao caráter 

competitivo da licitação, para favorecer a única empresa que atendeu ao certame, R. S. 

Construção, Comércio e Serviços Ltda (CNPJ 13.939.300/0001-82), visto que os editais 

continham cláusulas restritivas à competitividade, em desacordo com o artigo 3º, § 1º, inciso 

I, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Preliminarmente cabe esclarecer que a execução dos recursos do Programa 

Requalifica UBS, do Ministério da Saúde (MS), em Mazagão/AP, iniciou com a realização de 



 

 

duas licitações, na modalidade concorrência, para a construção de uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS) na Sede do Município e outra no Distrito de Maracá, conforme tabela a seguir: 

 

Licitações realizadas 

Certame 

Data da 

Sessão de 

Abertura 

Objeto 
Valor 

(R$) 

Concorrência nº 

002/2013 
02/12/2013 

Construção de edifício em alvenaria de uma 

unidades básicas de saúde projeto padronizado 

padrão-3 no distrito de Vila Maracá em 

Mazagão/AP 

815.149,71 

Concorrência nº 

001/2014 
14/02/2014 

Construção de edifício em alvenaria de uma 

unidades básicas de saúde projeto padronizado 

padrão-4 na Sede do Município de Mazagão/AP 

934.630,90 

  Total 1.749.780,61 

Fonte: Processos licitatórios referentes à concorrências nº 002/2013 e 001/2014, da Prefeitura Municipal 

de Mazagão 

 

 

Apenas a empresa R. S. Construção, Comércio e Serviços Ltda participou de ambas 

as licitações. Com efeito, firmou o contrato nº 050/2013 (UBS no Distrito de Maracá), 

assinado em 6 de dezembro de 2013; e o contrato nº 003/2014 (UBS na Sede do Município), 

assinado em 18 de fevereiro de 2014. 

 

No que concerne às cláusulas restritivas, observou-se que no item 3.1.1 dos editais, 

alíneas “c” e “d”, havia exigência de que a empresa licitante possuísse em seu quadro 

permanente, na data da licitação, engenheiro civil, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (Crea). Além disso, exigiu-se que a comprovação do 

vínculo fosse mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

registro de empregados ou outro contrato específico reconhecido pela entidade profissional 

competente. 

 

Essa prática impõe ao licitante considerável ônus antes mesmo do resultado da 

licitação, a qual pode não vencer, o que restringe a competitividade do certame. Sobre esse 

tema há entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo dos Acórdãos 

2.297/2005-Plenário, 361/2006-Plenário, 291/2007-Plenário, 597/2007-Plenário, 1.110/2007-

Plenário, 1.901/2007-Plenário e 2.382/2008-Plenário. 

 

Exigiu-se, ainda, sob pena de inabilitação, comprovação de que o responsável técnico 

tivesse executado obras ou serviços nos seguintes termos:  

 

“[...] concreto armado, alvenaria tijolo cerâmico, reboco paulista e 

chapisco, cobertura com telha cerâmica com estrutura de madeira, 

piso de alta resistência, lajota cerâmica. Plantio de grama 

Instalações elétricas prediais, instalações hidro sanitária e pintura 

acrílica. Será considerada inabilitada a empresa que deixar de 

apresentar qualquer um desses itens. ” 

 

 

Itens como piso de alta resistência e plantio de grama não constavam das planilhas 

orçamentárias utilizadas nas licitações ou nos memoriais descritivos, tampouco constavam 

das planilhas vinculadas aos respectivos contratos, e que foram empregadas nos boletins de 



 

 

medição. Isso está em desacordo com as disposições contidas no artigo 30 da Lei nº 

8.666/1993, uma vez que tal exigência deveria estar limitada exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. 

 

Nos editais – item 3.1.1, alínea “i” – constam exigências de que os licitantes com 

sede em outra Unidade da Federação deveriam apresentar comprovação de visto junto ao 

Crea/AP. Cabe destacar, no entanto, que a Lei nº 5.194/1966 em seu artigo 58, estabelece a 

necessidade de visto junto ao Crea local apenas para o exercício da atividade profissional, o 

que ocorre a partir da efetiva contratação da obra ou serviço.  

 

Portanto, exigir visto do Crea local como condição para participação em licitação, 

além de não ter amparo legal, impõe restrição à competitividade, visto que obriga cada 

licitante a arcar com o ônus de obter o visto sem saber se de fato realizará os serviços. Nesse 

sentido há jurisprudência firmada pelo TCU, com destaques para os acórdãos 979/2005‐
Plenário e o Acórdão 992/2007‐Primeira Câmara. 

 

Nos subitens 3.1.5 e 3.1.6, dos editais das licitações, consta a exigência, para 

habilitação, de registro da licitante no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Mazagão/AP, o que não tem fundamento legal. Tal condição de participação contraria artigo 

22, parágrafo 1º; bem como os artigos 27 e 115 da Lei nº 8.666/1993. Sobre esse tema há a 

Súmula 274 do TCU, bem assim o Acórdão/TCU nº 199/2016-Plenário. Cabe salientar que 

embora os entendimentos do TCU versem sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores do Governo Federal (Sicaf), as análises podem ser estendidas ao caso em tela, 

por terem os mesmos fundamentos na legislação nacional. 

 

Foi exigida, como qualificação técnica, conforme subitem 7.4, alínea “b”, dos editais, 

relação explicita e declaração formal de disponibilidade “[...] das instalações, do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos”. Contudo, não se demonstrou a necessidade de tal informação, visto que não 

constam dos editais as indicações a respeito da formação ou experiência exigidas dos membros 

da equipe e as especificações necessárias dos equipamentos e instalações. 

 

No subitem 3.1.1, alíneas “e” e “g”, de cada edital, há exigência de comprovação da 

visita técnica das licitantes ao local da obra, mediante apresentação de atestado de visita 

técnica fornecido por engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf/PMMz). 

Além disso, foram estabelecidos dia e horário específicos para a vistoria nos seguintes termos: 

“[...] 18/11/2013, das 09h às 12h, com saída da Secretaria Municipal de Infraestrutura ao 

local da Obra, não será permitido atraso por parte dos Licitantes”. 

 

No entanto, o edital deveria prever a possibilidade de substituição do atestado de 

visita técnica com declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do 

objeto, uma vez que a visita ao local de execução da obra é um direito subjetivo dos licitantes, 

portanto, deveria ser a eles facultada. 

 

Observa-se, ainda, que a definição de uma única data e horário para a visita resultou 

na exigência de visita técnica coletiva. Tal prática permite que as empresas interessadas 

tenham conhecimento dos demais concorrentes, o que aumenta o risco de conluios. A esse 

respeito, tem-se jurisprudência pacificada no TCU, com destaque para o Acórdão/TCU nº 

234/2015-Plenário. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 013/2017, de 4 de outubro de 2017, o ex-Prefeito do Município 

de Mazagão, apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Visando atender a RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia, mais especificamente no que dispões os artigos 43, 44, 

45 e 46, entendemos não ter restringido dentro desse aspecto alegado, já que é uma obrigação 

legal que as empresas cujo ramo de atividades, comtemplem aquelas inerentes às atribuições 

profissionais de Engenheiros ou Agrônomos. Então ilegal seria acatar dentro de um processo 

licitatório cujo objetivo é obra de Engenharia empresa em desacordo com tal resolução. Não 

obstante, essas exigências, são de substancial e bom senso visando garantir a boa qualidade e 

execução dos serviços especializados. 

 

Às exigências a respeito de execução de piso de alta resistência e de plantio de gramas 

questionadas, não constam nos boletins de medição como afirmado no relatório, assume-se 

que muitas vezes ocorrem erros e confusões de digitações, porém sem quaisquer intensões ou 

dolo, tal situação também se observa no relatório dessa CGU, quando confunde os números 

das respectivas concorrências e dos respectivos valores das obras escrevendo as informações 

de uma em outra e vice-versa. Sabe-se que muitas vezes no afã de se agilizar um trabalho 

falhas humanas podem ocorrer. Há de se considerar que tais divergências foram publicadas e 

aguardaram os prazos legais para impugnação o que não ocorreu. 

 

Quanto ao item 3.1.1, alínea ‘i’, entende-se que atende as exigências contidas no Art.3° da 

RESOLUÇÃO N° 1.007, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003. Hora vejamos, as peças técnicas 

que compõem as propostas técnicas são obrigatoriamente assinadas por profissional 

devidamente habilitado. Considerando que tramitam e serão validados no respectivo território 

onde o certame ocorre, o profissional já está atuando naquele ato. Participar de um processo 

licitatório, requer trabalho de profissional especializado pois é ali que os trabalhos iniciam e 

não quando começam os serviços de execução propriamente ditos. Sabe-se que o preço de um 

determinado serviço depende de técnicas de execução empregadas e tais técnicas dependem 

dos conhecimentos científicos de cada profissional, portanto a elaboração de planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro, PERT/COM e outros meios de planejamento, não 

podem ocorrer sem a intervenção e do trabalho do profissional Engenheiro que já deverá estar 

com seu visto regular junto ao CREA local, como forma de garantir a boa qualidade das obras 

ou serviços. 

 

Quanto aos subitens 3.1.5 e 3.1.6, dos editais das licitações questionados, os itens 

questionados por esse órgão de fiscalização, trata-se de um expediente da própria LEI de 

Licitações e Contratos, tecnicamente o interessado em participar da concorrência em questão, 

primeiramente tomará conhecimento prévio do que pretende participar, os artigos 28 a 3) da 

Lei Federal 8.666/93 , trata-se da habilitação jurídica exigida em lei, os editais das 

concorrências, estão restritos ao que a Lei de Licitações exige, não cabe a administração 

inventar modalidade. 

 

Quanto ao subitem 7.4, alínea "b", dos editais questionados. O devido diploma legal no seu. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:[...] II - comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento 



 

 

e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos;[...] § 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (grifou-se) 

 

§ 6° As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal 

da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 

localização prévia. 

 

No subitem 3.1.1, alíneas ‘e' e ‘g’ de cada edital questionado, pode ser considerado o momento 

para sanar dúvidas na sua execução estando ciente de todos os fatores que possam influir no 

custo e na execução dos serviços. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Resolução/Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) e o Acervo Técnico Profissional. Nesse sentido os artigos 

43, 44, 45 e 46 versam sobre à necessidade de ART quando da existência de vínculo para 

desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de direito público quanto 

de direito privado. 

 

A Resolução/Confea nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, dispõe sobre o registro de 

profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade 

Profissional. Dessa forma, a referida norma não serve como suporte para a exigência contida 

no item 3.1.1, alínea “i”, dos editais, visto que a necessidade de registro profissional está 

relacionada a produção das peças técnicas que compõem as propostas das licitantes. Quem 

precisa de visto junto ao Crea/AP são os autores das aludidas peças técnicas, os quais podem 

ser contratados para esse fim específico pelas empresas interessadas. Ademais, não há vedação 

legal para que a produção das peças técnicas ocorra no próprio domicílio das empresas 

licitantes. 

 

Independentemente dos motivos de sua inclusão no edital, a exigência de 

comprovação de execução anterior de serviços não previstos para as obras licitadas (tais como: 

piso de alta resistência e plantio de grama) está em desacordo com as disposições contidas no 

artigo 30 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Com relação aos subitens 3.1.5 e 3.1.6, dos editais, é correta a aplicação dos artigos 

28 a 31 da Lei nº 8.666/1993, contudo o fato apontado trata da exigência de registro da licitante 

no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mazagão/AP, para o que não há 



 

 

fundamento legal conforme exposto anteriormente, inclusive com suporte na jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

No que concerne ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei nº 8.666/1993, a 

interpretação literal impõe ônus desnecessários às licitantes e prejudica a competitividade, 

conforme a jurisprudência já mencionada.  

 

Quanto aos requisitos contidos no subitem 7.4, alínea “b”, há previsão legal 

(parágrafo 6º do artigo 30 da Lei nº 8.666/1993). Tal dispositivo se refere às exigências 

mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 

especializado. Contudo, não se verificou nos processos quais seriam essas exigências 

mínimas. 

 

Relativamente à visita técnica (subitem 3.1.1, alíneas “e” e “g”), vale repisar que se 

trata de um direito subjetivo das licitantes. Assim, não cabe a imposição de sua realização. 

Deve-se facultá-la. Pode-se exigir, em substituição, atestado de visita técnica com declaração 

do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. 

 

No que se refere à simultaneidade das visitas técnicas, trata-se de situação de 

prejudica a competividade do certame, esse entendimento encontra suporte em jurisprudências 

do TCU, em especial as já citadas anteriormente. 
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2.2.3. Restrição ao caráter competitivo na Tomada de Preços nº 001/2017. 
 

Fato 
 

Devido à paralisação das obras referentes às construções das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) na Sede do Município e no Distrito de Maracá, desde agosto de 2015, e 

consequente distrato com a empresa contratada, foi realizado novo processo licitatório com a 

finalidade de promover a retomada dos empreendimentos. 

 

Entretanto, assim como nas licitações anteriores, evidenciou-se restrição ao caráter 

competitivo da licitação, visto que o edital continha cláusulas restritivas à competitividade, 

em desacordo com o artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Trata-se da Tomada de Preços nº 001/2017 cujo objeto foi a “conclusão de edifício 

em alvenaria de duas unidades básicas de saúde projeto padronizado padrão-4 e projeto 

padronizado padrão-3 do Ministério da Saúde na Sede do Município e no Distrito de Vila 

Maracá em Mazagão/AP”. Participaram da licitação as empresas B. M. R. Empreendimentos 

Ltda (CNPJ 05.705.083/0001-38) e C. M. de Oliveira & Cia Ltda – EPP (CNPJ 

84.417.377/0001-30). 

 

Do certame resultou a contratação da empresa B. M. R. Empreendimentos Ltda, no 

valor total de R$243.921,68, dividido da seguinte forma: R$123.936,97 (UBS Sede do 

Município) e R$119.984,71 (UBS Distrito do Maracá). Para tanto, formalizou-se o Contrato 

nº 02/2017, assinado em 5 de junho de 2017, pelo qual se estabeleceu que o pagamento será 

realizado em parcela única após conclusão dos serviços. O início dos serviços foi autorizado 

em 6 de junho de 2017, por meio das Ordens de Serviço nº 002/2017 – PMMz e nº 003/2017 

– PMMz. 

 



 

 

Quanto às cláusulas que restringiram o caráter competitivo da licitação, tem-se que 

no subitem 3.1 do edital consta a exigência de cadastramento prévio dos interessados no 

Cadastro de Fornecedores do Município. Além disso, no subitem 4.2.1.1 consta a exigência 

de Certificado de Registro Cadastral. 

 

Tal condição de participação contraria artigo 22, parágrafo 1º; bem como os artigos 

27 e 115 da Lei nº 8.666/1993. Sobre esse tema há a Súmula 274 do TCU, bem assim o 

Acórdão/TCU nº 199/2016-Plenário. Cabe salientar que embora os entendimentos do TCU 

versem sobre o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal 

(Sicaf), as análises podem ser estendidas ao caso em tela, por terem os mesmos fundamentos 

na legislação nacional. 

 

Ademais, a não apresentação do Certificado de Registro Cadastral por parte da 

empresa concorrente (C. M. de Oliveira & Cia Ltda) resultou em sua inabilitação, conforme 

a Ata de sessão da licitação, lavrada em 17 de maio de 2017. A referida concorrente não 

manifestou intenção de interpor recurso da decisão de inabilitá-la. 

 

No item 4.2.3.1 do edital – constam exigências de que os licitantes com sede em outra 

Unidade da Federação deveriam apresentar comprovação de visto junto ao Crea/AP. Cabe 

destacar, no entanto, que a Lei nº 5.194/1966 em seu artigo 58, estabelece a necessidade de 

visto junto ao Crea local apenas para o exercício da atividade profissional, o que ocorre a 

partir da efetiva contratação da obra ou serviço.  

 

Portanto, exigir visto do Crea local como condição para participação em licitação, 

além de não ter amparo legal, impõe restrição à competitividade, visto que obriga cada 

licitante a arcar com o ônus de obter o visto sem saber se de fato realizará os serviços. Nesse 

sentido há jurisprudência firmada pelo TCU, com destaques para os acórdãos 979/2005‐
Plenário e o Acórdão 992/2007‐Primeira Câmara. 

 

A exigência constante do item 4.2.3.3 do edital, de que a empresa licitante possuísse 

em seu quadro permanente, na data da licitação, engenheiro civil, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), bem assim, que a comprovação do 

vínculo fosse mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou 

registro de empregados ou outro contrato específico reconhecido pela entidade profissional 

competente. Impõe ao licitante considerável ônus antes mesmo do resultado da licitação, a 

qual pode não vencer, o que restringe a competitividade do certame. Sobre esse tema há 

entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU), a exemplo dos Acórdãos 2.297/2005-

Plenário, 361/2006-Plenário, 291/2007-Plenário, 597/2007-Plenário, 1.110/2007-Plenário, 

1.901/2007-Plenário e 2.382/2008-Plenário. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 013/2017, de 4 de outubro de 2017, o ex-Prefeito do Município 

de Mazagão, apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Visando atender a RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia, mais especificamente no que dispões os artigos 43, 44, 

45 e 46, entendemos não ter restringido dentro desse aspecto alegado, já que é uma obrigação 

legal que as empresas cujo ramo de atividades, comtemplem aquelas inerentes às atribuições 

profissionais de Engenheiros ou Agrônomos. Então ilegal seria acatar dentro de um processo 



 

 

licitatório cujo objetivo é obra de Engenharia empresa em desacordo com tal resolução. Não 

obstante, essas exigências, são de substancial e bom senso visando garantir a boa qualidade e 

execução dos serviços especializados. 

 

Às exigências a respeito de execução de piso de alta resistência e de plantio de gramas 

questionadas, não constam nos boletins de medição como afirmado no relatório, assume-se 

que muitas vezes ocorrem erros e confusões de digitações, porém sem quaisquer intensões ou 

dolo, tal situação também se observa no relatório dessa CGU, quando confunde os números 

das respectivas concorrências e dos respectivos valores das obras escrevendo as informações 

de uma em outra e vice-versa. Sabe-se que muitas vezes no afã de se agilizar um trabalho 

falhas humanas podem ocorrer. Há de se considerar que tais divergências foram publicadas e 

aguardaram os prazos legais para impugnação o que não ocorreu. 

 

Quanto ao item 3.1.1, alínea ‘i’, entende-se que atende as exigências contidas no Art.3° da 

RESOLUÇÃO N° 1.007, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2003. Hora vejamos, as peças técnicas 

que compõem as propostas técnicas são obrigatoriamente assinadas por profissional 

devidamente habilitado. Considerando que tramitam e serão validados no respectivo território 

onde o certame ocorre, o profissional já está atuando naquele ato. Participar de um processo 

licitatório, requer trabalho de profissional especializado pois é ali que os trabalhos iniciam e 

não quando começam os serviços de execução propriamente ditos. Sabe-se que o preço de um 

determinado serviço depende de técnicas de execução empregadas e tais técnicas dependem 

dos conhecimentos científicos de cada profissional, portanto a elaboração de planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro, PERT/COM e outros meios de planejamento, não 

podem ocorrer sem a intervenção e do trabalho do profissional Engenheiro que já deverá estar 

com seu visto regular junto ao CREA local, como forma de garantir a boa qualidade das obras 

ou serviços. 

 

Quanto aos subitens 3.1.5 e 3.1.6, dos editais das licitações questionados, os itens 

questionados por esse órgão de fiscalização, trata-se de um expediente da própria LEI de 

Licitações e Contratos, tecnicamente o interessado em participar da concorrência em questão, 

primeiramente tomará conhecimento prévio do que pretende participar, os artigos 28 a 3) da 

Lei Federal 8.666/93 , trata-se da habilitação jurídica exigida em lei, os editais das 

concorrências, estão restritos ao que a Lei de Licitações exige, não cabe a administração 

inventar modalidade. 

 

Quanto ao subitem 7.4, alínea "b", dos editais questionados. O devido diploma legal no seu. 

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:[...] II - comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento 

e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 

como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 

pelos trabalhos;[...] § 1° A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste 

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 

profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas 



 

 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 

vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (grifou-se) 

 

§ 6° As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e 

pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da 

licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal 

da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 

localização prévia. 

 

No subitem 3.1.1, alíneas ‘e' e ‘g’ de cada edital questionado, pode ser considerado o momento 

para sanar dúvidas na sua execução estando ciente de todos os fatores que possam influir no 

custo e na execução dos serviços. ” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Resolução/Confea nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 dispõe sobre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) e o Acervo Técnico Profissional. Nesse sentido os artigos 

43, 44, 45 e 46 versam sobre à necessidade de ART quando da existência de vínculo para 

desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de direito público quanto 

de direito privado. 

 

A Resolução/Confea nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003, dispõe sobre o registro de 

profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de Identidade 

Profissional. Dessa forma, a referida norma não serve como suporte para a exigência contida 

no item 3.1.1, alínea “i”, dos editais, visto que a necessidade de registro profissional está 

relacionada a produção das peças técnicas que compõem as propostas das licitantes. Quem 

precisa de visto junto ao Crea/AP são os autores das aludidas peças técnicas, os quais podem 

ser contratados para esse fim específico pelas empresas interessadas. Ademais, não há vedação 

legal para que a produção das peças técnicas ocorra no próprio domicílio das empresas 

licitantes. 

 

Independentemente dos motivos de sua inclusão no edital, a exigência de 

comprovação de execução anterior de serviços não previstos para as obras licitadas (tais como: 

piso de alta resistência e plantio de grama) está em desacordo com as disposições contidas no 

artigo 30 da Lei nº 8.666/1993.  

 

Com relação aos subitens 3.1.5 e 3.1.6, dos editais, é correta a aplicação dos artigos 

28 a 31 da Lei nº 8.666/1993, contudo o fato apontado trata da exigência de registro da licitante 

no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Mazagão/AP, para o que não há 

fundamento legal conforme exposto anteriormente, inclusive com suporte na jurisprudência 

do Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

No que concerne ao inciso I do parágrafo 1º do artigo 30 da Lei nº 8.666/1993, a 

interpretação literal impõe ônus desnecessários às licitantes e prejudica a competitividade, 

conforme a jurisprudência já mencionada.  

 

Quanto aos requisitos contidos no subitem 7.4, alínea “b”, há previsão legal 

(parágrafo 6º do artigo 30 da Lei nº 8.666/1993). Tal dispositivo se refere às exigências 

mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico 



 

 

especializado. Contudo, não se verificou nos processos quais seriam essas exigências 

mínimas. 

 

Relativamente à visita técnica (subitem 3.1.1, alíneas “e” e “g”), vale repisar que se 

trata de um direito subjetivo das licitantes. Assim, não cabe a imposição de sua realização. 

Deve-se facultá-la. Pode-se exigir, em substituição, atestado de visita técnica com declaração 

do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. 

 

No que se refere à simultaneidade das visitas técnicas, trata-se de situação de 

prejudica a competividade do certame, esse entendimento encontra suporte em jurisprudências 

do TCU, em especial as já citadas anteriormente. 
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3. Conclusão 

 

As obras relativas às UBS foram retomadas em 2017, após quase dois anos de 

paralisação. Originalmente foram realizadas duas licitações na modalidade concorrência. 

Para a retomada foi realizada nova licitação na modalidade tomada de preços. 

 

Atualmente as obras estão em andamento e com nível de execução compatível com 

a última medição paga. Contudo, foram identificados problemas relacionados aos três 

procedimentos licitatórios realizados, consubstanciados na restrição ao caráter competitivo, 

em decorrência da inclusão, nos editais, de cláusulas sem respaldo na legislação e 

jurisprudência. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201700687 

Município/UF: Mazagão/AP 

Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 

Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 806441 

Unidade Examinada: PALACIO 23 DE JANEIRO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 17.219.515,57 

 

1. Introdução 

 

O Município de Mazagão, no Estado do Amapá, firmou o Contrato de Repasse nº 

806441/2014, com o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal 

(CAIXA), cujo objeto é a “pavimentação e recapeamento de vias, com implantação de 

drenagem superficial e profunda, passeio público e sinalização vertical e horizontal”. O valor 

total do contrato é de R$17.219.515,57, incluída a contrapartida. 

O objetivo desta fiscalização foi a verificação física do empreendimento. Dessa 

forma, aspectos relacionados ao processo licitatório e à formalização contratual, não foram 

abordados, em razão de já terem sido objeto de ação de controle específica realizada em 2016. 

Os exames foram realizados no período de 14 de agosto a 14 de setembro de 2017, 

sobre a execução física desde a primeira até a 17ª medição. Aspectos relacionados à 

composição e espessura do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) não foram 

avaliados em razão da indisponibilidade de equipamentos e insumos. Não houve obstáculos 

por parte da unidade auditada à realização dos exames. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 



 

 

2.2.1. Execução física do Contrato de Repasse nº 806441/2014 referente à obra de 

pavimentação e recapeamento de vias, com implantação de drenagem superficial e 

profunda, passeio público e sinalização vertical e horizontal. 
 

Fato 
 

Em 15 de agosto de 2014, o Município de Mazagão celebrou com o Ministério das 

Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), o Contrato de Repasse nº 

806441/2014 (Processo nº 1.018.237-85). O objeto desse contrato é a “pavimentação e 

recapeamento de vias, com implantação de drenagem superficial e profunda, passeio público 

e sinalização vertical e horizontal”. 

 

Esse contrato de repasse foi objeto de dois aditivos. O primeiro, assinado em 14 de 

abril de 2015, para alteração do valor da contrapartida do município. O segundo, assinado em 

7 de julho de 2015, para alteração da vigência. Além disso, houve uma prorrogação de ofício 

publicada no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2017, seção 3, página 80. 

 

Com isso, o valor previsto para a transferência de recursos federais ficou estabelecido 

em R$15.189.640,00. A vigência do contrato de repasse iniciou em 15 de agosto de 2014, com 

final previsto para 13 de outubro de 2017. O valor da contrapartida a cargo do município 

atualmente é de R$2.029.875,57. Dessa forma, os recursos totais envolvidos nesse ajuste 

montam a R$17.219.515,57. 

 

Até 30 de maio de 2017, data da última transferência, o Município de Mazagão já 

havia recebido R$13.721.318,26, conforme discriminado a seguir: 

 

Transferências de recursos federais 

Data Código do Documento Valor do Documento 

21/09/2015 175004000012015OB806364 351.184,48 

10/12/2015 175004000012015OB809558 853.050,18 

18/12/2015 175004000012015OB810188 1.142.063,46 

07/03/2016 175004000012016OB801326 1.656.172,02 

15/04/2016 175004000012016OB802588 767.760,35 

23/06/2016 175004000012016OB803749 198.407,08 

09/09/2016 175004000012016OB806836 270.269,27 

07/10/2016 175004000012016OB808054 751.553,00 

11/11/2016 175004000012016OB809162 1.905.115,03 

01/12/2016 175004000012016OB810121 1.671.604,69 

22/12/2016 175004000012016OB811396 2.092.889,36 

24/03/2017 175004000012017OB800507 1.384.125,57 

30/05/2017 175004000012017OB802127 677.123,77 

 Total 13.721.318,26 

Fonte: Portal da Transparência. Disponível 

em:<http://www.portaldatransparencia.gov.br/convenios/DetalhaConvenio.asp?CodConvenio=806441&TipoConsulta=0

&UF=AP&CodMunicipio=607&CodOrgao=&Pagina=&Periodo=>. Acessado em 5 de setembro de 2017 

 

 

Para a execução dos recursos, foi realizado procedimento licitatório na modalidade 

concorrência, sob o número 001/2015, cujo aviso foi publicado em 19 de abril de 2015, no 



 

 

Diário Oficial da União, seção 3, página 188. Como resultado foi contratada a empresa B. M. 

R. Empreendimentos Ltda (CNPJ 05.705.083/0001-38), conforme contrato nº 005/2015-

SEMAD/UCC/CPL-PMMZ, assinado em 22 de maio de 2015, no valor global de 

R$17.103.952,73. 

 

Neste ponto, cabe esclarecer que não fazem parte desta fiscalização análises dos 

aspectos relacionados ao processo licitatório e à formalização contratual, em razão de já terem 

sido objeto de ação de controle específica realizada em 2016. Assim, o objeto desta 

fiscalização ficou restrito à verificação da execução física da obra, e sua conformidade com 

as medições dos serviços e especificações de projeto. 

 

Ressalte-se que não foi possível realizar análises referentes à qualidade e composição 

do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como a verificação da espessura 

do revestimento asfáltico, em razão da indisponibilidade de equipamento e insumos para esse 

fim. Contudo, não há sinais visíveis característicos de má execução do CBUQ, tais como:  

trincas longitudinais, desnivelamento de poços de visita, ondulações na camada de rolamento, 

exsudação, etc. 

 

As responsabilidades técnicas estão assim distribuídas: 

 

a) Projeto, Orçamento e Fiscalização: Sandro Raimundo Gomes Barreto, Crea 

7720/D. 

b) Execução: Marco Túlio de Carvalho, Crea 41572/D. 

 

 

A extensão projetada dos serviços é de 10.549,91 metros, conforme detalhamento a 

seguir: 

 

 

Extensão projetada dos serviços 

Logradouro 
Pavimentação 

(m) 

Recapeamento 

(m) 

Extensão 

(m) 

Avenida Intendente Alfredo Pinto 591,84 822,00 1413,84 

Avenida Manoel da Silva 256,00 0,00 256,00 

Avenida Antonio Carpina 903,89 0,00 903,89 

Avenida Hermogenes de Matos 1001,91 0,00 1001,91 

Rua João Basílio Tavares 548,61 0,00 548,61 

Avenida Prefeito Osmundo 845,87 0,00 845,87 

Rua Caetano da Silva 1708,30 0,00 1708,30 

Rua Coaracy Nunes 445,24 0,00 445,24 

Rua Hildemar Maia 1206,90 0,00 1206,90 

Avenida João Basílio Tavares 757,13 0,00 757,13 

Rua Presidente Vargas 286,08 0,00 286,08 

Travessa Quatro 115,01 0,00 115,01 

Avenida Pedro Aires da Alaluia 664,70 0,00 664,70 

Passagem Caetano da Silva 123,87 0,00 123,87 

Ramal do Caega 169,39 0,00 169,39 

Rua São Tomé 102,87 0,00 102,87 



 

 

Totais 9727,61 822,00 10549,61 

 

 

 

 
Desenho com indicações de projeto da vias urbanas a serem pavimentadas e recapeadas 

 

 

Foi realizada verificação de toda a extensão construída e constatou-se 

aproximadamente 10.500,00 metros, o que está compatível com o projeto, tendo em vista o 

grau de precisão do método adotado para medir as distâncias: marcação de pontos geográficos 

e medida de distâncias por meio do Google Earth ™. 

 

 

  

Av. Prefeito Osmundo Costa. Foto em 25 

de agosto de 2017. 

Rua Hildemar Maia. Foto em 25 de agosto 

de 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Rua Coaracy Nunes. Foto em 25 de agosto 

de 2017. 

Av. Antônio Carpina. Foto em 25 de 

agosto de 2017. 

 

 

No Google Earth ™ já está disponível foto recente, registrada em 22 de agosto de 

2017, durante o período desta fiscalização, a qual propicia uma visão geral das vias já 

pavimentadas: 

 

 

 
Foto de satélite produzida pelo Google Earth ™ em 22/08/2017, durante o período desta 

fiscalização. Revela as vias já pavimentadas. 

 

 

A sinalização vertical foi realizada por meio de placas indicativas dos nomes de ruas 

e avenidas, e a sinalização horizontal foi realizada com pintura com tinta acrílica das faixas 



 

 

de segurança e das áreas especiais, conforme o modelo apresentado no projeto de sinalização 

e tabela de simbologia.  

 

 

  

Cruzamento entre a Av. Prefeito 

Osmundo Costa e a Rua João Basílio 

Tavares. Foto em 25 de agosto de 2017. 

Cruzamento entre a Av. Prefeito Osmundo 

Costa e a Rua João Basílio Tavares. Foto 

em 25 de agosto de 2017. 

 

 

 

  

Cruzamento entre Av. João Basílio 

Tavares e Rua João Basílio Tavares. Foto 

em 25 de agosto de 2017. 

Cruzamento entre Coaracy Nunes e Av. 

Intendente Alfredo Pinto. Foto em 25 de 

agosto de 2017. 

 

 

 

Relativamente ao sistema de drenagem, verificou-se a execução de poços de visita e 

bocas de bueiros de acordo com o projeto. Não foi possível avaliar a qualidade do 

assentamento das tubulações subterrâneas, visto que esses serviços não mais estavam 

acessíveis em razão do estágio atual da obra. 

 

 

 

 
 



 

 

Poço de visita situado no cruzamento 

entre a Av. João Basílio Tavares e Rua 

João Basílio Tavares. Foto em 25 de 

agosto de 2017. 

Boca de Lobo. Foto em 25 de agosto de 

2017. 

 

 

Foram observados reparos recentes em todos os poços de visita (PV), para os quais 

foram apresentadas as seguintes justificativas, por meio do Ofício nº 342/2017-GAB/PMMz, 

12 de setembro de 2017: 

 

 

“CAUSAS: 

O abatimento no entomo dos Poços de Visita tem como sua principal 

causa a falhas nas compactações, desde a seleção de material não 

adequado, controle de umidade e grau de compactação. 

 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS: 

  

A Prefeitura de Mazagão, através de sua Fiscalização de Obras, 

notificou a contratada a corrigir os pontos localizados onde a 

houveram abatimento ou outro defeito junto aos Poços de Visita (PV), 

razão da qual foi constatado ‘in loco’ a intervenção em alguns PVs. 

 

PROVIDÊNCIAS ASEREM ADOTADAS: 

Se a solução adotada ainda não atender as exigências da qualidade e 

normativas, a contratada será notificada a corrigir às suas expensas 

os serviços em desacordo, que apresentem defeitos ou vícios na sua 

execução. A contratada responde legalmente por 5 (cinco) anos pelos 

trabalhos executados e contratados, podendo ser acionada a qualquer 

tempo para proceder, sem ônus para a Prefeitura de Mazagão, as 

correções necessárias para o fiel cumprimento do contrato.” (sic) 

 

 

  

Poço de visita situado no cruzamento 

entre na Rua Caetano da Silva, com 

evidências de reparo recente. Foto em 25 

de agosto de 2017. 

Poço de visita situado no Ramal do Caega, 

com evidências de reparo recente. Foto em 

25 de agosto de 2017. 

 

 

Quanto ao passeio público, foi executado em blocos de concreto com espessura de 

5cm, assentados sobre uma camada de areia, conforme definido no projeto de urbanização. 

Compõem o passeio público as calçadas, rampas de acessibilidade e os pisos táteis direcionais. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Passeio público em blocos de concreto e 

piso tátil direcional. Foto em 25 de agosto 

de 2017. 

Passeio público em blocos de concreto e 

piso tátil direcional. Foto em 25 de agosto 

de 2017. 

 

 

Cabe destacar que, segundo relatório da CAIXA, houve redução dos custos de 

diversos serviços, com destaque para o “transporte local com caminhão basculante 6 m3, 

rodovia com revestimento primário dmt=20,46km”, em razão da pavimentação da Rodovia 

AP-010, antes uma estrada de chão, o que resultou uma diminuição de R$303.642,81 (dado 

extraído da justificativa técnica de reprogramação de serviços). 

 

Além disso, houve rebaixamento das calçadas para permitir o acesso de veículos aos 

lotes residenciais, o que resultou em uma diminuição do quantitativo de material de aterro, 

com reflexo, para menor, no custo total do empreendimento.  

 

Outro aspecto que teve impacto no custo da obra, e que merece destaque, foram 

alterações nos “greides” de projeto (declividades características do perfil longitudinal das 

vias) em razão da necessidade de adequação à situação real do local de execução, com o 

objetivo de suavizar rampas e facilitar o acesso aos lotes lindeiros. Essa alteração, segundo a 

CAIXA, provocou incremento no movimento de terra. 

 

Como resultado líquido, estimou-se uma redução do custo total da obra de cerca de 

R$900 mil, os quais deram lastro para incrementar a meta original do empreendimento com 

mais 397,18 metros de pavimentação e 157,59 metros de recapeamento, inclusive drenagem, 

passeio e sinalização. Ao tempo desta fiscalização, esses serviços ainda não haviam sido 

concluídos.  

 

O valor final da reprogramação ficou orçado em R$898.234,63, conforme 

demonstrativo sintético a seguir: 

 

Demonstrativo sintético dos serviços referentes à reprogramação 

Item Discriminação 
Custo 

(R$) 

1 Terraplenagem 60.612,64  

2 Pavimentação 219.642,79  

3 Drenagem 177.780,79  

4 Passeio 255.585,43  



 

 

5 Pintura pavimentação sinalização horizontal 5.768,55  

6 Pintura  sinalização vertical 3.071,90  

7 Paisagismo 1.920,67  

 Custo Total 724.382,77  
   

 Bonifica e Despesas Indiretas (BDI) – 24% (R$) 173.851,86  

 Preço Total (R$) 898.234,63  

Fonte: Planilha orçamentária da reprogramação 

 

 

As vias que estão sendo beneficiadas com os serviços da reprogramação estão 

discriminadas, por logradouro, a seguir: 

 

 

Identificação das vias urbanas beneficiadas pela reprogramação 

Logradouro 
Pavimentação 

(m) 

Recapeamento 

(m) 

Extensão 

(m) 

Avenida Antonio Carpina (entre AP-010 e 

Rua Barão do Rio Branco) 
0,00 127,00 127,00 

Retorno do Canteiro Central (D1) da Avenida 

Antonio Carpina 
0,00 30,59 30,59 

Travessa Três T2 (EST-6 + 6,269 até EST-11 

+ 4,418) 
98,15 0,00 98,15 

Rua da Feira (EST-0 até EST-4 + 18,839) 98,84 0,00 98,84 

Rua São Tomé (EST-0 até EST-10 + 10,891) 200,19 0,00 200,19 

Totais 397,18 157,59 554,77 
Fonte: Memorial descritivo dos serviços referentes à reprogramação 

Notas: 

EST-X + N: ponto situado a N metros da Estaca X 

T2: Trecho 2 do logradouro a que se refere, indicado no projeto 

D1 Retorno 1 do logradouro a que se refere, indicado no projeto 

 

 

O empreendimento foi objeto de dezessete medições, das quais quinze já foram 

pagas. De acordo com o último relatório de acompanhamento da CAIXA (Relatório Resumo 

de Empreendimento), emitido em 31 de julho de 2017, a obra está com 94,23% de execução 

física e 93,59% de execução financeira, e já foram liberados R$16.116.179,87, somados os 

repasses federais e a contrapartida, conforme documentação comprobatória apresentada e 

extratos bancários da conta corrente nº 3102.006.647036-1, da CAIXA. 

 

Resumo da Execução Financeira do Empreendimento 

 
Previsto 

(R$) 

Executado 

(R$) 

Percentual de 

Execução 

Repasses Federais 15.189.640,00 14.144.604,02 93,12% 

Contrapartida 2.029.875,57 1.971.575,85 97,13% 

Total 17.219.515,57 16.116.179,87 93,59% 

Fonte: CAIXA – Relatório Resumo de Empreendimento 

 

 

 

 

  
##/Fato## 



 

 

3. Conclusão 

 

De um modo geral, o empreendimento apresenta boa qualidade de execução, todas 

as vias previstas no projeto foram pavimentadas. Não se observou sinais visíveis 

característicos de má execução do CBUQ. 
 

 


