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        Introdução 
 

 
Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre Ações de Governo executadas 
pelo Município de Serrinha/BA, em decorrência do 4º Ciclo do Programa de Fiscalização em 
Entes Federativos. 

A fiscalização teve como objetivo avaliar a aplicação dos recursos públicos federais 
repassados ao Município pelos Ministérios da Educação e Saúde, tendo sido os trabalhos de 
campo executados no período de 29 de maio a 02 de junho de 2017. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, entre outras, técnicas de inspeção física e 
registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários.  

As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com a 
competência de monitoramento a ser realizado pelo Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU).  

A primeira parte, destinada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal – 
gestores federais dos programas de execução descentralizada – apresentará situações 
evidenciadas que, a princípio, demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas 
desses gestores, visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração 
da competente tomada de contas especiais, as quais serão monitoradas pela CGU.  



 

 

Na segunda parte serão apresentadas as situações evidenciadas decorrentes de levantamentos 
necessários à adequada contextualização das constatações relatadas na primeira parte. 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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 
saneadoras relacionadas a estas constatações. 

 

 

 
 
        Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado 
 
 

População: 76762 
Índice de Pobreza: 34,72 
PIB per Capita: 4.338,42 
Eleitores: 51783 
Área: 568 

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 
EDUCACAO 

Educação de qualidade para 
todos 

5 10.566.288,80 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 5 10.566.288,80 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

2 15.753.210,40 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 15.753.210,40 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 7 26.319.499,20 

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados 
em quatro momentos distintos. 

A primeira parte do Relatório Preliminar, encaminhada em 29 de setembro de 2017, conteve 
os achados relativos à gestão de recursos públicos federais para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae); a construção de creches; e a prestação de serviços de Terapia 



 

 

Renal Substitutiva (TRS) usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, vinculados, assim, 
a programas e ações do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. 

A segunda parte, encaminhada em 01 de novembro de 2017, tratou das constatações referentes 
ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), vinculado ao Ministério da 
Educação.  

A terceira parte, encaminhada em 07 de novembro de 2017, referiu-se à contratação de 
cooperativa de trabalho para a prestação de Serviços Assistenciais de Saúde, vinculada, assim, 
a recursos do Ministério da Saúde. 

E a quarta parte, encaminhada em 17 de novembro de 2017, tratou da gestão de recursos 
públicos federais para o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

A Prefeitura de Serrinha/BA se manifestou sobre a primeira, segunda, terceira e quarta parte 
do Relatório Preliminar, respectivamente, nos dias 06,16 e 23 de novembro de 2017 e em 09 
de janeiro de 2018. Sobre as manifestações apresentadas foram realizadas as análises 
pertinentes, as quais fazem parte deste relatório. 

 

 
 
        Consolidação de Resultados 
 
 

No âmbito do 4º Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos realizado pelo 
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), foram avaliados 
Programas/Ações das áreas de Educação e Saúde executados pela Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA. 

O resultado dos trabalhos revelou a ocorrência de falhas, impropriedades e irregularidades 
relativas à aplicação dos recursos federais examinados, que se encontram demonstradas por 
Ministério e Programa de Governo no presente relatório. Dentre as falhas e impropriedades 
apontadas, destacam-se a seguir as de maior relevância, por área. 

Na Educação, realizaram-se ações de controle sobre a gestão municipal de recursos federais 
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), do Programa Educação de Qualidade para Todos e do Fundo de 
Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). 

Quanto ao Pnate evidenciou-se o superfaturamento, no montante estimado de R$ 
3.283.168,70, no período de 2014 a 2017, em função da intermediação ilegal dos serviços de 
transporte escolar, portanto, em inobservância à Lei 8.666/93 e às disposições editalícias. 
Também se registraram irregularidades no procedimento licitatório, devido a cláusulas 



 

 

restritivas no Edital, e na execução contratual, haja vista a ausência de fiscalização da 
prestação de serviços. 

Acerca do Pnae, constatou-se o desabastecimento de merenda escolar nos dois primeiros 
meses do ano letivo de 2017, o controle deficiente dos estoques de alimentos, 
superfaturamento em licitações para compras de gêneros alimentícios na ordem de R$ 
22.967,00, movimentação financeira no valor de R$ 674.684,52 sem respaldo em processos 
de pagamento e cláusulas editalícias restritivas. 

As ações de controle no âmbito do Programa Educação de Qualidade para Todos 
abrangeram fiscalizações em creches nos bairros do Ginásio, Cruzeiro, Alto Recreio e Cidade 
Nova. Como resultado, constataram-se cláusulas restritivas em editais com prejuízo à 
competitividade do certame, superfaturamentos, atrasos nas obras e problemas executivos que 
podem inviabilizar o prosseguimento das obras inspecionadas.  

No que se refere ao Fundeb, os exames tiveram o objetivo de avaliar a aplicação da parcela 
de 40% desse fundo vinculada à “manutenção e desenvolvimento do ensino”.  

Para tanto, procedeu-se à análise de licitações destinadas ao fornecimento de materiais de 
construção para a reforma e manutenção das unidades escolares e creches da Rede Municipal 
de Ensino, a partir da qual se constataram impropriedades na contratação da empresa 
vencedora do certame, dada a ausência de detalhamento dos serviços e de pesquisa de preços 
necessária à definição do orçamento, bem como a ausência de controles de recebimento desses 
materiais. 

Realizou-se também análise da licitação e do contrato de prestação de serviços gerais de 
limpeza, conservação e manutenção de unidades das Secretarias de Educação, de Saúde e de 
Administração do município, sendo constatada, principalmente, a ilegalidade na contratação 
da Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais e Específicos – COOPSERBA, 
bem como a ocorrência de superfaturamento de R$ 61.335,84 no período de janeiro a março 
de 2017, sendo R$ 24.142,60 do Fundeb, e superfaturamento potencial de R$ 359.197,08 em 
2016. 

Na área da Saúde, esta CGU avaliou a aplicação dos recursos federais transferidos pelo 
Ministério da Saúde para a contratação de Cooperativa de Trabalho tendo como objeto a 
organização, execução e operacionalização dos Serviços Assistenciais de Saúde naquele 
município. Também avaliou a gestão de recursos destinados ao custeio de procedimentos de 
Terapia Renal Substitutiva (TRS), no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Quanto à contratação da cooperativa de trabalho NACIONALCOOP, constatou-se a 
ilegalidade desse contrato devido à terceirização como mera locação de mão de obra, 
substituição de vínculo trabalhista de seus servidores com burla à LRF e contratação de 
cooperativa de fachada.  

Acresce-se ao exposto a ocorrência de irregularidades no processo licitatório e o 
superfaturamento de, pelo menos R$ 2.536.532,86 na execução desse contrato de terceirização 



 

 

na área da saúde, considerando somente o período de janeiro de 2016 a março de 2017, e 
prejuízo potencial de R$ 6.991.409,35 para o período de vigência contratual. 

Ressalta-se que as ilegalidades nas contratações de cooperativas de trabalho resultaram em 
prejuízos ao erário associados aos repasses de recursos federais de ambos os Ministérios, 
apreciada também a precarização das relações de trabalho.  

Por sua vez, não foram detectadas irregularidades na gestão de recursos para TRS, 
considerando o escopo dos trabalhos de fiscalização. Avaliaram-se positivamente a realização 
do processo de credenciamento para a contratação de clínica de nefrologia com capacidade 
instalada adequada à demanda, os valores pagos pelos procedimentos de diálise e os controles 
para a expedição de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC). 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701339 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SERRINHA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 815.312,52 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 29 de maio a 02 de junho de 2017 
sobre a aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 8744 - Apoio à 
Alimentação Escolar na Educação Básica no município de Serrinha/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a repasse suplementar de recursos financeiros para oferta de 
alimentação escolar aos estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da 
educação básica das redes públicas e de entidades qualificadas como filantrópicas ou por elas 
mantidas, com o objetivo de atender às necessidades nutricionais dos estudantes durante sua 
permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes. 
 
Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2016 e 30 de abril 
de 2017, pelo Ministério da Educação. 
 

 

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

2.1 Parte 1 
 
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. Superfaturamento de R$ 22.967,00 na execução do Contrato nº 154/2016, 
decorrente do Pregão nº 063/2016. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha/BA assinou o Contrato nº 154/2016 com a empresa M. 
Lopes Lima – ME, CNPJ nº 23.698.240/0001-07, no valor de R$ 530.295,00, decorrente do 



 

 

Pregão nº 063/2016, em que a empresa se consagrou vencedora dos lotes 7, 11, 12, 14, 15, 16 
e 17.  
 
Uma análise das propostas finais de preços, já ajustadas após o encerramento dos lances 
verbais, identificou a ocorrência de manipulação nos quantitativos do lote de leite em pó 
integral (Lote 12) no Pregão nº 063/2016, gerando um superfaturamento naquele lote de R$ 
22.967,00. 
 
A empresa M. Lopes Lima – ME ofertou um lance para o referido lote no valor de R$ 
271.800,00, representando este valor o menor preço global ofertado entre os seus 
concorrentes. Contudo, na sua proposta reformulada, a empresa reduziu a quantidade a ser 
contratada do item de 15.000 para 12.000 unidades, ou seja, uma redução de 3.000 unidades. 
Com essa tática, a empresa conseguiu elevar o preço unitário do item a um valor superior ao 
de sua proposta inicial, fato que passou despercebido pelos seus concorrentes e pelo pregoeiro 
que a homologou. 
 
Na sua primeira proposta, a empresa apresentou um valor global de R$ 292.500,00 para as 
15.000 unidades do lote, resultando em um preço unitário de R$ 19,50. Na proposta 
reformulada, o preço unitário ficou em R$ 22,65, em função da redução da quantidade ofertada 
para 12.000 unidades. Se mantido o quantitativo de 15.000 unidades, como consta do Termo 
de Referência, o preço unitário da proposta reformulada teria que ser R$ 18,12, resultado da 
divisão do valor global ofertado (R$ 271.800,00) pelas quantidades licitadas (15.000), 
portanto, um sobrepreço de R$ 4,53 por unidade e de R$ 54.360,00 na sua totalidade, 
considerando as 12.000 unidades ofertadas. 
 
O superfaturamento resultou das unidades de leite em pó integral faturadas e pagas, 
formalizadas nos processos de pagamento disponibilizados e presentes nas respectivas notas 
fiscais de compras. Nessas notas fiscais, foram faturados e pagos 5.070 quilos de leite em pó 
integral. A tabela a seguir apresenta os Processos de Pagamentos disponibilizados e o cálculo 
do superfaturamento. 
 

Tabela – Superfaturamento do Lote 12 – Contrato nº 154/2016 
Fonte: Processos de pagamento relacionados na tabela. 

 

Proc. Pgto Nº Nota Fiscal Nº Data (NF) 
Leite em 

pó (Quant) 
Preço Unit. 

Cobrado 
Preço Unit. 
Ajustado 

   (A) (B) (C) 

1464 247 31.08.2016 110  22,65 18,12  

1465 248 31.08.2016 210  22,65 18,12  

1466 250 31.08.2016 1.440  22,65 18,12  

1467 251 31.08.2016 600  22,65 18,12  

1699 333 18.10.2016 110  22,65 18,12  

1700 335 18.10.2016 600  22,65 18,12  

1704 334 18.10.2016 1.440  22,65 18,12  

1707 336 18.10.2016 160  22,65 18,12  

1954 383 18.11.2016 400  22,65 18,12  

Total     5.070  114.835,50  91.868,40  
Superfaturamento 

A*( B-C) 
        22.967,10  



 

 

Contudo, cumpre ressaltar que o superfaturamento apontado corresponde somente a uma parte 
dos processos de pagamentos da M. Lopes disponibilizada pela Prefeitura. Esses processos de 
pagamento, considerando todos os lotes a ela adjudicados, corresponderam ao montante de 
R$ 206.339,86, cujo valor de R$ 114.836,00 refere-se às aquisições do lote 12, ou seja, leite 
em pó integral. 
 
Como há valores transferidos da conta bancária sem formalização de processo, conforme 
demonstrado em outro tópico deste Relatório, é possível que haja, dentre estes, valores 
creditados à M. Lopes desconhecidos da fiscalização da CGU, portanto, com potencial de 
elevar o superfaturamento ao valor apurado no sobrepreço de R$ 54.360,00, caso tenham sido 
faturados os 12.000 quilos ofertados pela empresa. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número (email), de 14 de novembro de 2017, a Prefeitura 
Municipal de Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo administrativo 
visando a investigação acerca das responsabilidades, por se tratar de pagamentos anteriores a 
essa gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo porque 
muitos dos responsáveis por acompanhar e atestar a execução da obra não mais compõe o 
quadro de servidores municipais.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer informação ou documento novos capazes de alterar o fato 
apurado, apenas informa que instaurará processo administrativo. Atribui a ocorrência das 
irregularidades a servidores municipais já desligados do quadro de funcionários da Prefeitura 
e de pertencerem à gestão anterior.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.2. Movimentação financeira no valor de R$ 674.684,52 realizada na conta do Pnae 
sem comprovação em processos de pagamento. 
 
Fato 
 
A Prefeitura de Serrinha/BA recebeu do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – 
FNDE o montante de R$ 1.637.752,00 no exercício de 2016 para suplementar os recursos 
destinados à aquisição da merenda escolar da rede de ensino daquele município. Despesas no 
montante de R$ 674.684,52, equivalentes a 41,2% do valor repassado, não foram justificadas 
documentalmente.  
 
O referido valor foi transferido da conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
Pnae (Banco do Brasil, agência 225-9, conta 41144-2) para contas de diversos credores por 
meio de TED ou DOC, contrariando dispositivo normativo que regulamenta a matéria, que 
somente autoriza transferências para credores que, comprovadamente, por meio de documento 



 

 

hábil, forneçam algum bem ou serviço para a administração pública, conforme determinação 
de normas expressas na Resolução FNDE nº 44/2011, que regulamenta o Decreto nº 
7.507/2011.  
 
Conforme Art. 2º, §1º do Decreto nº 7.507/2011, a movimentação dos recursos do Pnae deve 
ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados. Ainda, 
conforme Art. 63, §2, incisos II, III da Lei nº 4.320/1964, a liquidação da despesa por 
fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base a nota de empenho e os comprovantes 
da entrega de material ou da prestação do serviço. 
 
Essas informações darão suporte ao ordenador para realizar com segurança o pagamento, 
formalizado em processo de pagamento.  
 
Contudo, conciliação entre os processos de pagamento disponibilizados pela Prefeitura de 
Serrinha/BA e o extrato bancário da conta do Pnae, no período analisado, evidenciou, em sua 
totalidade, transferências para contas de diversos credores, sem o devido registro em processo 
administrativo. Ou seja, a movimentação dos recursos do FNDE não está devidamente 
registrada na contabilidade da Prefeitura. O período em análise correspondeu às datas entre 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. 
 
A seguir, tabela com valores e datas em que ocorreram as transferências: 
 

Tabela – Transferências de valores da conta Pnae sem processo de pagamento 
Data Histórico doc Valor (em R$) 

15/06/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107          77.105,00  

05/07/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107          45.100,00  

05/07/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            3.600,00  

08/07/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          20.649,21  

08/07/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          31.100,55  

28/07/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          17.114,38  

28/07/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          63.538,70  

28/07/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            3.395,00  

28/07/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107          27.386,00  

28/07/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            5.030,00  

28/07/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107          27.456,80  

18/10/2016 Tranf agend 22.500.000.052.107            3.780,00  

18/10/2016 Tranf agend 22.500.000.052.107            4.352,72  

18/11/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            3.780,00  

18/11/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            4.259,70  

18/11/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107          14.305,35  

14/12/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          56.017,95  

14/12/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            2.520,00  

14/12/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107          12.968,20  

14/12/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            7.407,20  

14/12/2016 TED  121.401          58.179,95  

14/12/2016 Tranf on line 660.225.000.024.299          27.803,00  



 

 

Data Histórico doc Valor (em R$) 

14/12/2016 Tranf on line 660.225.000.047.529                848,25  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.024.299          25.343,00  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.024.299          13.437,50  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.024.299          24.243,00  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          12.377,30  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.050.311          40.381,36  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            5.999,60  

27/12/2016 Tranf on line 660.225.000.052.107            1.260,00  

28/12/2016 Tranf on line 660.593.000.002.949            3.849,60  

28/12/2016 Tranf on line 660.593.000.002.949            3.016,20  

28/12/2016 Tranf on line 660.593.000.002.949            1.261,40  

28/12/2016 Tranf on line 660.593.000.002.949            7.550,00  

28/12/2016 Tranf on line 660.593.000.002.949            1.618,20  

30/12/2016 Tranf on line 664.170.000.006.927            4.431,00  

30/12/2016 TED  123.001          15.998,40  

Total           674.684,52 
Fonte: Extratos bancários da conta 41144-2, Agência 225-9, Banco do Brasil. 
 
O descontrole na movimentação financeira de recursos do Pnae, caracterizado por essas 
transferências sem comprovação documental, contribui para possiblidade de ocorrência de 
duplicidade de pagamentos e/ou de desvio de finalidade na utilização dos recursos do Fundo. 
 
A boa e regular aplicação de recursos públicos somente é caracterizada quando atendidos, 
cumulativamente, dois requisitos fundamentais: apresentação de documento probo relativo à 
prestação do serviço ou aquisição de bens e materiais e fornecimento de documento 
comprobatório do pagamento do débito ao correspondente credor, condição não atendida nos 
casos relacionados. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número (email), de 14 de novembro de 2017, a Prefeitura 
Municipal de Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A transição objetiva propiciar condições para que o candidato eleito receba do chefe do Poder 
Executivo em exercício todas as informações necessárias à implementação da nova gestão, 
infelizmente a regulamentação da transição de governo em sua maioria não é eficiente não 
obtendo assim todas as informações para subsidiar os atos. Conforme as circunstâncias 
apresentadas, tanto aqui quanto no período das auditorias em loco, nem toda documentação 
solicitada foi localizada, sendo disponibilizado a CGU apenas os documentos que se 
encontravam sobre o domínio da atual gestão” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer informação ou documento novos capazes de alterar o fato 
apurado, apenas informa os objetivos da constituição de uma comissão de transição de 



 

 

governo e, que no caso de Serrinha/BA, a comissão constituída não obteve resultados 
satisfatórios.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Falta de merenda nos primeiros meses do ano letivo de 2017, com repercussão no 
calendário escolar. 
 
Fato 
 
Visitas às escolas e entrevistas com parte de seus funcionários revelaram que houve falta de 
alimentação escolar nos dois primeiros meses do ano letivo de 2017. O ano letivo iniciou-se 
em 20 de fevereiro de 2017, porém a merenda escolar só passou a ser servida com regularidade 
em todas as unidades escolares a partir de maio daquele exercício. 
 
A falta de merenda nos meses iniciais das aulas no município de Serrinha/BA está relacionada 
a um problema mais generalizado e é apenas mais uma consequência nefasta desse processo 
de transição política, que parece não ser exclusividade da cidade de Serrinha/BA, mas que ali 
se acentuou. 
 
Com a posse do novo gestor, o corpo técnico que havia acumulado uma linha de experiência 
com rotinas e procedimentos da administração pública em oito anos do gestor passado foi 
quase que inteiramente substituído e levou consigo todos os documentos, processos, 
instruções de rotinas e procedimentos, inclusive CPU´s e suas unidades de armazenamento de 
dados. Os novos funcionários que foram admitidos na gestão atual se revelaram com pouca 
ou nenhuma experiência nessas rotinas e procedimentos de gestão pública, tendo que, sem 
experiência e memória da gestão passada, construir e aprender, na medida que executavam, 
toda a rotina de procedimentos a que está submetida a administração pública, a fim de atender 
os regulamentos normativos. 
 
Esse fato gerou dificuldades e atrasos tanto na condução dos processos como na 
disponibilização de documentos para análise desta CGU. As solicitações de documentos de 
suporte de gastos não eram atendidas ou compreendidas pelas novas equipes da Prefeitura, e 
os processos de compras e contratações se iniciaram tardiamente. 
 
Como exemplo, o processo de abertura da licitação (proc. adm. nº 223/2017) da merenda 
escolar foi iniciado em 01 de fevereiro de 2017, já bastante tarde para ser finalizado a tempo 
de abastecer as escolas de gêneros alimentícios, e só veio ser homologado em 12 de maio de 
2017, com contratos assinados para atender as escolas somente a partir do 2º semestre de 2017, 
com forte repercussão no calendário escolar do 1º semestre.   
 
Com o início das aulas em 20 de fevereiro para o ensino fundamental, e 06 de março para as 
creches, o ano letivo iniciou sem merenda escolar, obrigando os professores e diretores a 
dispensar os alunos mais cedo, com aulas somente até as 10:00hs no turno matutino, e até as 
16:00hs no turno vespertino, perdurando esta situação até as primeiras entregas dos gêneros 
alimentícios, iniciadas em 22 de março. O fornecimento foi feito pela empresa Lander 
Comercial Ltda, contratada por meio de uma dispensa de licitação emergencial (Dispensa nº 
031/2017), no valor de R$ 156.385,74, com prazo de 45 dias de vigência. Portanto, as escolas 



 

 

do município permaneceram mais de um mês sem merenda, com aulas reduzidas na rede de 
ensino. 
 
Cumpre ressaltar que o prazo e a quantidade dos produtos adquiridos não foram suficientes 
para atender todas as escolas e, em muitas delas, mesmo depois da contratação emergencial, 
continuou faltando merenda ou esta era servida sem obediência ao cardápio pré-estabelecido. 
Só com a finalização do Pregão Presencial nº 005/2017 e as contratações dele decorrentes que 
o fornecimento da merenda escolar passou a ser regular.  
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número (email), de 14 de novembro de 2017, a Prefeitura 
Municipal de Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao 
nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 
“Durante o período de transição de governo, as informações apresentadas pela gestão anterior, 
ficaram muito desencontradas. Os editais de matricula, encontrados, não atestavam a realidade 
do quantitativo de alunos matriculados na rede de ensino de alunos matriculados efetivamente. 
Por isso, quando da primeira aquisição de merenda escolar, quantiza-vos [sic] fora 
insuficiente. 
 
Apresentados os mapas de matrícula, houve um aumento considerável no número de alunos 
no período hora [sic] em análise, a variação do período do dia 31/12/2016, até a data de 
20/02/2017, cresceu como pode ser observado na tabela a seguir, ainda acrescido desta 
variação para o período letivo. E um fato concreto quer na região do sisal, as matriculas são 
feitas de forma gradativa, os editais são lançados, e nem todos os responsáveis pelo ato de 
matricular os alunos comparecem à U.E ou à secretaria de educação e como a nova gestão 
estava completamente desguarnecida de instrumentos que pudessem atestar a quantidade 
exata desses alunos, optou por seguir rigorosamente a legislação. Da mesma maneira, a 
aquisição de merenda foi feita pela gestão do Prefeito A. L., para sanar temporariamente o 
problema, pois para não atrasar ainda mais o calendário letivo, em consequência da falta de 
merenda escolar esta foi a medida tomada com o intuito de amortizar o déficit no calendário 
pedagógico, que legislacionalmente [sic] é composto por Duzentos (200) dias letivos, é 
importante que se observe, que após este período de transição, em que não há parte 
documental, a merenda escolar, passou a ser entregue ordinariamente, sem interrupções e a 
gestão municipal, comprometida com os processos educacionais atualizou seus dados, e no 
momento oferece refeições às U.E regularmente, como designado na LDB  
 

LEI NO 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.(LDB) TÍTULO 111 
INCISO VIII atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (Redação dada pela Lei no 
12.796, de 2013) 

 
  EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE ALUNOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE 

02/01/2017  20/02/2017  31/03/2017 



 

 

11.035  13.147  13.303 

 
Com a informação do quantitativo de alunos informado no dia 31/12/2016, foi elaborado o 
cardápio de 2017, e iniciado o processo licitatório do mesmo período, considerando o prazo 
foi feito um processo de dispensa num decurso de tempo de quarenta e cinco dias, com o 
objetivo de suprir a necessidade de merenda nesse período. Como pode ser observado no 
processo de licitação. 
 
O processo licitatório, apresentou diversos pedidos de impugnação do edital, o que acarretou 
uma demora na sua finalização, ultrapassando assim o tempo de 45 dias iniciais previstos para 
a sua homologação, prazo esse que estaria coberto pela dispensa emergencial, medidas foram 
tomadas de forma não prejudicar os alunos.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor apresenta informações pertinentes, como por exemplo, o aumento no número de 
alunos de quase 20% entre 02 de janeiro e 20 de fevereiro de 2017, editais de matrícula da 
gestão passada desencontrados e descumprimento dos prazos de matrícula dos responsáveis 
pelos alunos. Contudo, as justificativas são insuficientes e inadequadas ao contexto da 
constatação.  
 
Inicialmente, cabe destacar que o aumento considerável no número de alunos no período 
informado não implicaria em prejuízo no planejamento do quantitativo da merenda escolar. 
Isto porque se deu basicamente até 20 de fevereiro de 2017, e o termo de referência da 
Dispensa nº 031/2017, que previu a quantidade de gêneros alimentícios para o período anterior 
à conclusão do Pregão nº 005/2017, foi definido após aquela data (23 de fevereiro de 2017), 
portanto passível de alteração para correções e adaptações pela Administração. 
 
Segundo, a falta de informações e desencontros dos editais de matrícula da gestão passada, 
por sua vez, também, não implicaria em prejuízo para o planejamento dos cardápios e dos 
quantitativos da merenda, pela mesma razão acima, uma vez que o termo de referência era 
passível de alteração até aquela data. Acrescente-se a isso que o número de alunos, apesar dos 
desencontros das informações prestadas pela equipe da gestão passada, estava disponível no 
FNDE, podendo ser consultado a qualquer tempo. 
 
E por fim, sabendo a equipe da Secretaria Municipal de Educação que é tradição na região do 
sisal, onde se encontra o município de Serrinha/BA, que as matrículas acontecem 
gradativamente até se efetivarem integralmente no final de março, e que todo processo de 
compras públicas está sujeito a revisões e impugnações, repercutindo em seu prazo de 
conclusão, deveriam considerar estas estimativas no planejamento das compras emergenciais. 
 
  
##/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. Presença de cláusulas restritivas nos editais dos Pregões Presenciais para a 
aquisição de gêneros alimentícios da merenda escolar da rede municipal de ensino de 
Serrinha/BA. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha/BA realizou dois procedimentos licitatórios na 
modalidade Pregão Presencial, autuados sob o nº 099/2015 e nº 063/2016, tendo como objeto 
a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos de sua rede municipal 
de ensino do exercício de 2016. A análise dos editais resultou na identificação de 
irregularidades consubstanciadas em cláusulas restritivas contrárias à Lei nº 8.666/93 e à 
jurisprudência já pacificada do Tribunal de Contas da União – TCU, tendo como possível 
consequência o afastamento de potenciais interessados e o comprometimento do princípio da 
ampla concorrência. Essas restrições serão analisadas a seguir. 
 
a) Apresentação de amostras para todos os itens dos lotes licitados antes da sessão de 
abertura e julgamento das propostas.   
 
Nos dois editais foi estabelecido como condição para participação nos pregões que as 
empresas interessadas apresentassem suas amostras antes da sessão de abertura e julgamento 
das propostas. A exigência está presente nas cláusulas 9.4 a 9.7 dos dois editais. Os referidos 
itens determinam indevidamente que as amostras teriam que ser entregues para avaliação em 
determinado dia na Secretaria de Educação de Serrinha/BA, antes do julgamento das 
propostas, conforme transcritos a seguir. 
 

“9.4 – Os licitantes interessados deverão apresentar amostras dos produtos não 
perecíveis as(sic) nutricionistas responsáveis [...] que farão análise das amostras, 
podendo solicitar sua substituição no caso de serem reprovadas, na sede da Secretaria 
Municipal de Educação, no dia [...]. 
 
9.5 – [...] 
 
9.6 – Após o julgamento das amostras, a nutricionista responsável emitirá um parecer 
técnico, que atestará a aceitabilidade dos produtos licitados, sendo esse 
parecer/declaração, condição de habilitação para o lote indicado. 
 
9.7 – O licitante que não apresentar a amostra dos produtos licitados será 
desclassificado para efeito de julgamento. ” 

 
Nas normas que regem o instituto do Pregão não há regras a respeito de amostras, porém, o 
art. 75 da Lei nº 8.666/93 possibilita a sua exigência. Sua adoção no pregão é benéfica na 



 

 

medida em que não cause lentidão ao processo ou afaste potenciais interessados por imposição 
de custos desnecessários e se traduza, durante a execução do contrato, na entrega de um 
produto tal qual a amostra analisada 
 
Ou seja, a finalidade da amostra é facilitar a avaliação pela Administração Pública da 
qualidade do bem que ela deseja, excluir do processo licitatório fornecedores que ofertem 
produtos não compatíveis com a especificação do termo de referência ou, ainda, produtos de 
qualidade duvidosa. Mas para que isso aconteça é necessário o estabelecimento de critérios 
objetivos previamente definidos no ato convocatório e atentos a evitar tais situações. 
 
No entanto, a obrigação de sujeitar todos os licitantes a apresentar amostras de todos os 
produtos não perecíveis para avaliação se mostra desarrazoada e distante dos objetivos acima 
mencionados, gera exatamente o efeito que se quer evitar, lentidão ao processo, afastamento 
de concorrentes e aceitação de produtos de duvidosa qualidade, portanto, contrários ao 
entendimento do TCU, que admite a exigência de amostras, contudo, na fase pós 
classificatória e somente para o primeiro classificado, e não antes, como está previsto nos 
referidos editais. 
 
A jurisprudência atual é no sentido de que a apresentação de amostras ou protótipos, quando 
exigida, não pode constituir condição de habilitação dos licitantes. Deve limitar-se ao licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o material entregue para 
análise, deve ser exigido do segundo e assim sucessivamente, até ser classificada a empresa 
que atenda plenamente às exigências do ato convocatório. Vejamos o que determinam os 
pronunciamentos do TCU em seus acórdãos sobre a matéria:  
 

“A exigência de amostras a todos os licitantes, na fase de habilitação ou de 
classificação, além de ser ilegal, pode impor ônus excessivo aos licitantes, encarecer 
o custo de participação na licitação e desestimular a presença de potenciais 
interessados”. 
Acórdão 1.113/2008 – Plenário (Sumário) 
 
“Na modalidade pregão, é vedada a exigência de apresentação de amostras antes da 
fase de lances, devendo a obrigação ser imposta somente ao licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar”. 
Acórdão 1.634/2007 – Plenário (Sumário) 
 
“Não há como impor, no pregão, a exigência de amostras, por ausência de amparo 
legal e por não se coadunar tal exigência com a agilidade que deve nortear a referida 
modalidade de licitação. A exigência de amostras utilizada nas modalidades de 
licitação previstas na Lei n° 8.666/1993 deve ser imposta somente ao licitante 
provisoriamente colocado em primeiro lugar no certame”. 
Acórdão 1.598/2006 – Plenário (Sumário) 

 
Neste sentido, a Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, já contempla tal 
possibilidade, conforme orienta o parágrafo 5º, transcrito a seguir: 
  

“§5º A EEx. ou a UEx. poderá prever em edital de licitação ou na chamada pública a 
apresentação de amostras pelo licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, 
para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais deverão ser submetidas a 
análises necessárias, imediatamente após a fase de homologação.” 



 

 

 
 
b) Exigência de selo DHP do contador responsável pelas informações contábeis.   
 
O trecho abaixo, que integra o conjunto das cláusulas relativas à qualificação econômico-
financeira, traz a seguinte exigência. 
 

“10.1.c.4 – O Balanço Patrimonial de sociedades anônimas deverá ter sido publicado 
no Diário Oficial.   
 
10.1.c.5 – O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no Livro 
Diário, acompanhado de seus respectivos Termos de Aberturas e Encerramento, com 
assinatura e DHP do contador responsável. O balanço e o DHP deverão estar 
devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e documentos. ” 

  
Nota-se que o município inseriu em seus editais uma exigência não prevista na lei como 
critério de inabilitação, quando exigiu que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Contábeis sejam acompanhados do selo DHP (Declaração de Habilitação Profissional) do 
Contador, contrariando os termos da Lei nº 8.666/93 que limitou a exigência da documentação 
relativa à qualificação econômico-financeira ao que consta no seu regramento. 
 
Além do mais, a DHP já não deveria nem constar como exigência de qualquer órgão público 
após julho de 2012, uma vez que foi extinta pela Resolução CFC nº 1.402/2012, a qual 
instituiu, em seu lugar, a Certidão de Regularidade Profissional – CRP. Portanto, sua exigência 
em edital como critério de inabilitação é inaplicável.  
 
O TCU tem reiteradamente determinado que as instituições públicas se abstenham de incluir 
tal cláusula nos editais de licitação. Cite-se como exemplos os Acórdãos nº 2.993/2009, 
1.052/2011, 1.924/2011, 2.344/2011, 643/2012 e 971/2012, todos do Plenário. Segue 
determinação contida no Acórdão nº 1.924/2011: 

 
“9.4.3 abster-se de incluir exigência não justificada de Declaração de Habilitação 
Profissional (DHP) (item 7.12.4, a5, do edital), em desacordo com o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal e com o artigo 3º, §1º, inciso I, da Lei 8.666/1993.” 

 
Isto porque o próprio Supremo Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a exigência 
de DHP pelos Conselhos de Contabilidade, por meio do julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 438142 – MG, de 2005. Essa questão foi pontuada no Acórdão TCU nº 
2.993/2009 - Plenário, de cujos Relatório e voto se extraem:  
 

“A exigibilidade do DHP já foi objeto de questionamento judicial no próprio STF, que 
deliberou, no Recurso Extraordinário nº 438142, pela impossibilidade do Conselho 
Regional de Contabilidade de Minas Gerais - CRC/MG exigir a utilização do referido 
documento.” 
 
“A exigência de aposição de DHP, nos documentos contábeis das licitantes, revelou-
se excessiva, impertinente e anti-isonômica, entendimento esse corroborado pela 
Corte Suprema”. 
  



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número (email), de 14 de novembro de 2017, a Prefeitura 
Municipal de Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Os atos viciados porventura acontecidos durante o procedimento licitatório, antecedente à 
formalização do contrato, podem torná-lo juridicamente ineficaz, motivo pelo qual a 
administração pública deve tomar o máximo cuidado na condução da licitação, visando evitar 
que irregularidades possam comprometer o futuro contrato a ser firmado entre a 
Administração e o vencedor da licitação. Os atos administrativos viciados podem ser 
revogados, invalidados ou convalidados. Os vícios comumente detectados em licitações 
realizadas pela Administração Pública, em sua grande, decorrem por desconhecimento e falta 
de preparo dos servidores, notadamente da Comissão de Licitação, ou mesmo por descuido 
quanto a detalhes que podem ser importantes. Conforme as circunstâncias apresentadas, para 
tanto será instaurado processo administrativo visando a investigação acerca das 
responsabilidades, por se tratar de licitação anterior a essa gestão a responsabilização deverá 
ser realizada de forma cautelosa, até mesmo porque muitos dos membros da COPEL não 
mais compõe o quadro de servidores municipais.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer informação ou documento novos capazes de alterar o fato 
apurado, apenas informa que instaurará processo administrativo. Atribui a ocorrência das 
irregularidades ao despreparo da Comissão de Licitação e que esta é anterior a sua gestão.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Controle de estoque deficiente da merenda escolar, com repercussão para o 
planejamento das aquisições e elaboração dos cardápios. 
 
Fato 
 
Visitas in loco ao almoxarifado central da merenda escolar do município de Serrinha/BA 
demonstraram importantes falhas na funcionalidade do controle de estoque da merenda 
escolar. 
 
As entregas de gêneros alimentícios realizadas pelos fornecedores não são registradas em 
nenhum sistema. Não existe adoção de um método informatizado, ou mesmo manual, para o 
registro das entradas dos produtos. São única e exclusivamente conferidas junto à nota fiscal 
as quantidades e as marcas dos produtos recebidos, sequer uma cópia da nota fiscal arquiva-
se no almoxarifado. 
  
Por sua vez, os produtos são destinados às escolas por meio de uma guia de remessa impressa 
em duas vias denominada Distribuição Per Capita. Trata-se de um formulário produzido em 
papel A4, sem registro sequencial, composto de cabeçalho, espaço para assinaturas e um 
quadro com os produtos necessários para atender o número de alunos da escola, com 
informações do nome da escola, quantidade e espaço para assinatura de data e de quem 
recebeu os produtos. 
 



 

 

Contudo, como se trata de uma guia de remessa que obedece a um cálculo per capita e 
preenchido sob essas condições pela nutricionista, e não no momento da separação e despacho 
para as escolas, nem todos os produtos listados estão presentes na entrega. É comum as guias 
estarem ticadas de caneta pelo diretor da escola ou merendeira indicando somente os produtos 
realmente entregues.  
 
Essa sistemática adotada pela Prefeitura não consegue fornecer as informações consolidadas 
de saldo de alimentos em estoque e as movimentações de entrada e saída de produtos, o que 
ficou evidenciado durante a inspeção realizada pela equipe de fiscalização da CGU ao Setor 
de Merenda, que não conseguiu apresentar essas informações em consultas ágeis a partir de 
seus controles, assim como não permitiu extrair um histórico de produtos recebidos, 
consumidos e enviados às escolas. 
 
Os poucos documentos físicos arquivados encontrados durante a visita não são confiáveis e 
ainda estão suscetíveis a extravios e sequestros como ocorreu com todas as guias de remessas 
do exercício de 2016. Toda a documentação relativa à distribuição dos alimentos às escolas 
daquele ano não foi localizada nos arquivos do almoxarifado e os funcionários da gestão 
passada, já desligados da Prefeitura, não foram encontrados para apresentar esclarecimentos. 
Tal situação é apenas mais um reflexo da falta de profissionalização do quadro técnico-
administrativo do município verificado durante os trabalhos de campo e já mencionado no 
tópico anterior deste Relatório. 
 
O ideal era que a Prefeitura adotasse um sistema de controle informatizado, integrado e on 
line, em que entradas e saídas de produtos fossem alimentadas neste sistema e migrados para 
uma base do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, permitindo que as 
informações gerenciais estivessem disponíveis a qualquer momento. 
 
A falta de um sistema com essas características favorece a ocorrência de possíveis situações 
de perda ou de desvio de produtos, além de fragilizar a análise da prestação de contas do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae, pois não há segurança na veracidade das 
informações acerca dos quantitativos dos produtos que foram adquiridos e enviados para as 
escolas. Assim como não há garantias que a pouca documentação produzida com o controle 
atual seja preservada e mantida nos arquivos da Prefeitura com a mudança da gestão. 
 
A título de exemplo, nenhuma guia de remessa de merenda para as escolas em exercícios 
anteriores a 2017 e/ou de registros de saída de alimentos foi encontrado nos arquivos do 
almoxarifado ou da Prefeitura. O próprio arquivo da Prefeitura, onde deveriam estar todos os 
documentos anteriores ao exercício corrente organizados para facilitar sua localização, trata-
se de três salas insalubres com documentos jogados e abandonados e sem nenhum método de 
organização, deteriorando-se com a alta umidade e o mofo das salas. 
 
No dia da visita ao almoxarifado, em 30 de maio de 2017, foi realizado o inventário de uma 
amostra de itens. O saldo desses produtos revelou discrepâncias importantes em relação ao 
que foi contratado pela Dispensa nº 031/2017. O quadro a seguir apresenta o comparativo 
entre o que foi pago em 2017 (com base nas notas fiscais), as saídas para as escolas (registradas 
nos recibos) e a quantidade efetivamente verificada em estoque: 
 

Quadro – Comparativo quantitativo pago, entregue e estoque atual – Almoxarifado 

Item Unid 
Qtde Paga 

(NF's) 
Qtde Entregue 

(Recibos) 
Estoque 



 

 

22.03.2017 16.03 a 05.05.2017 30.05.2017 

Leite em pó integral kg 2.000 3.205 3.730 

Biscoito cream cracker pct 7.000 3.500 2.000 

Biscoito maisena pct 3.500 1.750 400 

Carne de boi kg 350 350 200 

Peito de frango kg 0 0 162 

Coxa sobrecoxa kg 80 0 195 

Frango inteiro kg 550 0 60 

Filé peixe merluza kg 348 0 11 

Proteína de soja kg 1.000 690 168 

Fonte: CGU, Inspeção física realizada em 30/05/2017.    
 
Observando o quadro acima, verificou-se que o leite em pó integral, por exemplo, apresentou 
notas fiscais de compras de 2.000 quilos no dia 22.03.2017, no entanto, o saldo encontrado 
em 30.05.2017 foi de 3.730 quilos do produto, ou seja, 1.730 quilos a mais. Não há como 
explicar esse excedente, uma vez que houve consumo do produto por dois meses e não havia 
ainda empresa contratada pela nova licitação, prevalecendo até essa data o contrato com a 
Comercial Lander Ltda., feito por meio da Dispensa nº 031/2017. Outros produtos que sequer 
constavam da Dispensa foram encontrados no almoxarifado, como peito de frango, com saldo 
de 162 quilos. 
 
Também foram identificadas outras discrepâncias entre as quantidades informadas nas notas 
fiscais e os recibos arquivados no almoxarifado. Biscoitos cream cracker e maisena constavam 
nos recibos como 3.500 e 1.750 pacotes recebidos, respectivamente, porém, nas notas fiscais 
constavam 7.000 e 3.500 pacotes, respectivamente. Verificou-se um estoque de 195 quilos de 
coxa/sobrecoxa de frango, no entanto, as notas fiscais registraram a aquisição de apenas 80 
quilos. 
 
Considerando que o município possui quase 80 escolas e que a sistemática adotada é a mesma 
para todas elas, pode-se dizer que o modelo atual apresenta um grau significativo de riscos 
que pode contribuir para desperdícios, desvios, falta de merenda e falhas no processo de 
elaboração das compras, cardápios e prestação de contas. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número (email), de 14 de novembro de 2017, a Prefeitura 
Municipal de Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 

 
“No almoxarifado central de distribuição de insumos para a secretaria de educação do 
município, houve a necessidade de reestruturação de processos logísticos, que saneassem os 
problemas encontrados pela Controladoria Geral da União e que ao mesmo tempo adequasse 
de forma real à solução de problemas que são identificados dentro dos limites do município. 
Para isso faz-se necessário aplicar processos logísticos eficazes que contemplem as falhas 
apuradas pela CGU. 
 
Para essa ação foi contratado um software, para gerenciar as entradas e saídas de todo o 
material no galpão. Gerenciado pela empresa E&L o software controla as entradas e saídas e 
gera o relatório de distribuição. 



 

 

 
Não obstante disso, por conterem materiais perecíveis e não perecíveis foram adotados 
métodos de gerência de cada um dos tipos de insumos, para a implantação de um trabalho 
higiênico em seu caráter logístico, como deve ser feito em um galpão de distribuição de 
alimentos, materiais de consumos, bem como, insumos de uso contínuo de merenda escolar. 
 
Quanto a retenção das notas fiscais; documento elementar para controle interno, de checagem 
dos órgãos fiscalizadores, internos e externos da prefeitura municipal foi necessária a 
implantação de uma rotina a ser seguida, para os fornecedores e para os funcionários que 
passou por uma readequação. 
 
As notas são retidas quando da entrega das mercadorias, para a conferência do material 
recebido. Os produtos recebidos são retidos, até as suas notas fiscais serem conferidas, e em 
seguida serão arquivadas para compor um arquivo estático, como citada, para um controle 
interno ou para futuras consultas de fiscalizações internas ou externas, vide: ministério 
público, conselho municipal de educação entre quaisquer outro que sintam a necessidade de 
fiscalizar o status, desde que devidamente autorizado. 
 
A merenda escolar e os produtos de consumo estão sendo adquiridos, armazenados e 
distribuídos. Como os quantitativos da merenda foram atualizados, não mais há um déficit na 
entrega da merenda escolar, ainda atendendo a demanda per capta, sugerida pelo PNAE. 
 
As guias das remessas de 2016 não foram entregues pela gestão anterior, o que dificultou os 
trabalhos da nova gestão no sentido de articular no período transicional, as ações e medidas 
saneadoras a tempo, os documentos solicitados foram negligenciados, como pode ser 
constatado inclusive por esta Controladoria Geral da União durante auditoria própria no 
município. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora o gestor informe ter adotado providências para sanar as falhas apontadas, estas 
ocorreram somente após a conclusão do trabalho desta CGU, portanto não há como atestar se, 
de fato, tais medidas estão em vigor e solucionaram efetivamente as questões identificadas. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, foram identificadas irregularidades relacionadas à 
aplicação dos recursos federais do Pnae no município de Serrinha/BA. 
 
No que tange à aquisição dos gêneros alimentícios do Programa, constatou-se cláusulas 
restritivas nos processos licitatórios, especialmente, quanto à avaliação de amostras e 
exigências de qualificação técnica, consubstanciadas na apresentação de selos DHP nos 
informes contábeis e disponibilidade das amostras antes do julgamento das propostas. 
 
Adicionalmente, verificou-se um problema de caráter mais geral, com repercussão negativa 
para toda a administração municipal de Serrinha/BA em momentos de transição de governos 
opostos. O seu corpo técnico não é formado de servidores efetivos e concursados e sim a 
partir de apoio político. Por esta razão, este foi integralmente substituído por uma equipe 



 

 

nova com a eleição do novo gestor. As consequências especificamente para o Pnae foram 
atraso nas compras da merenda escolar, com redução dos turnos de aula; controle deficiente 
dos estoques e inexistentes na distribuição para as escolas e falta de comprovação de 
movimentação financeira no valor de R$674.684,52 da conta do Pnae.  
 
Por fim, observou-se um superfaturamento de R$22.967,00 nas aquisições de 2016, 
decorrente do Pregão nº 063/2016, atribuído à desatenção do pregoeiro na análise das 
planilhas ajustadas após os lances finais, apresentadas pelos licitantes de melhor lance 
verbal. 
 
 
  
 



 

 

Ordem de Serviço: 201701345 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: SERRINHA PREFEITURA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.846.869,90 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 30 de maio a 02 de junho de 2017 sobre 
a aplicação dos recursos do programa (P) 2080 – Educação de Qualidade para Todos, e Ação 
12KU - Apoio de Implantação de Escolas para Educação Infantil, no município de 
Serrinha/BA. 

A fiscalização teve por escopo examinar e verificar a regularidade da contratação e execução 
das obras das seguintes creches, no município de Serrinha/BA: 

a) Creche tipo ‘C’, no bairro do Ginásio, através do instrumento de transferência 
“Termo de Compromisso PAC 2” nº 1022/2011 (ID SIMEC nº 19911), cuja obra foi 
executada pela emprea Art Thec (serviços remanescentes) com um proposta de 
353.369,16.(Tomada de Preços n° 14/2014); 

b) Creches tipo ‘B’, no bairro do Cruzeiro e Alto Recreio, através do instrumento de 
transferência “Termo de Compromisso PAC 2” nº 2078/2011 (ID SIMEC nºs 19729 
e 19901), cujas obras foram executadas pela empresa Art Thec (serviços 
remanescentes) com propostas de R$1.053.764,00 (Creche do Cruzeiro, Tomada de 
Preços n° 13/2014) e R$1.218.653,64 (Creche do Alto Recreio, Toma de Preços nº 
07/2014). 

 

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. Superfaturamento nas obras de implantação da creche do bairro do Cruzeiro no 
valor de R$114.133,57.  
 
Fato 
 



 

 

Foi observado pagamento indevido decorrente de superfaturamento por quantidades nas obras 
de construção da creche Pro-Infância Tipo B no bairro Cruzeiro, em Serrinha\BA (Termo de 
Compromisso PAC nº 202078/2011 - Código SIMEC nº 19729). As obras foram executadas 
inicialmente pela empresa Construtora Maxfort, em sede da Tomada de Preços nº 12/2011. 
Posteriormente, os serviços foram executados pela empresa Art Thec Engenharia e Serviços 
Ltda. (CNPJ n° 18.490.807/0001-15), vencedora do certame licitatório Tomada de Preços nº 
13/2014 (serviços remanescentes), com uma proposta de R$1.053.764,00.  
 
O superfaturamento de quantidades apontado, com o consequente pagamento indevido, tem 
como referência os Boletins de Medição ‘Final’ da empresa Maxfort (Valor acumulado 
executado de R$269.577,63) e o ‘n° 04’ da empresa Art Thec (Valor acumulado executado de 
R$285.239,94).   
 
Abaixo, tabela com os serviços cujos quantitativos levantados não têm compatibilidade com 
os respectivos valores faturados: 
 

Tabela 01 – Relação de Serviços Pagos e Não Executados 
Serviço Unidade Faturado 

Prefeitura 
Medido 

CGU  
Diferença Valor 

Unitário 
(R$) 

Prejuízo 
(R$) 

Camada 
impermeabilizadora 

de concreto 
m² 1.536 1.122 414 21,25 8.797,50 

Levante em bloco 
cerâmico 

m² 1.396 1.066 330 25,16 8.302,80 

Concreto para 
estacas do castelo 

d’água 
m³ 88 0 88 332,01 29.216,88 

Armaduras para 
estacas do castelo 

d’água 
Kg 296 0 296 7,43 2.199,28 

Formas para 
estacas do castelo 

d´água 
m² 6,16 0 6,16 28,02 172,60 

Concreto para 
caixas d´água 

m³ 15 0 15 332,01 4.980,15 

Armaduras para 
caixa d’água 

Kg 3.000 0 3.000 7,43 22.290,00 

Formas para caixa 
d´água 

m² 371 0 371 28,02 10.395,42 

Concreto para 
pilares 

m³ 36 19 17 332,01 5.645,7 

Armaduras para 
pilares 

Kg 3.917 2.077 1.840 7,43 13.671,20 

Formas para pilares m² 631 329 302 28,02 8.462,04 
TOTAL (R$) 114.133,57 

Fonte: Boletins de Medição, Projetos Técnicos e Inspeção realizada em 02/06/2017 
 
Notas Explicativas: 
 
1 – Camada Impermeabilizadora de concreto e levante em bloco cerâmico – Foram 
apropriados como executados os quantitativos relativos aos blocos já erguidos 
(Administrativo, Pedagógico I, Pedagógico II, e Jardim).  
 



 

 

2 – Concreto, armaduras e formas para estacas do castelo d’água - Não foi observada a 
execução de nenhuma estaca para castelo d’água no empreendimento visitado.  
 
3 – Concreto, armaduras e formas para caixa d’água - Não foi observada a execução de 
nenhuma caixa d’água em concreto no empreendimento.  
 
4 – Concreto, armaduras e formas para pilares - Foram apropriados como executados os 
quantitativos relativos aos blocos já erguidos (Administrativo, Pedagógico I, Pedagógico II, e 
Jardim).  
 
Conclusão: 
 
Do exposto acima, evidenciou-se a ocorrência de um superfaturamento de quantidades no 
montante de R$114.133,57, que representa 20,57% do valor acumulado total da obra (Serviços 
originais + serviços remanescentes). Os pagamentos indevidos foram concretizados por meio 
dos processos de pagamento nºs 592/13, 593/13, 1146/13, 1147/13, 1671/13, 1691/13, 
1692/13, 523/16, 524/16, 866/16 e 867/16. Ressalte-se que que a lista de processos de 
pagamentos proposta não é exaustiva, já que vários processos não foram disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Serrinha\BA.  
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que são recorrentes situações que 
envolvem a conjugação dos seguintes fatores: má qualidade do projeto básico; falta de 
definição de critérios de aceitabilidade de preços unitários; contratação de proposta de menor 
preço global, compatível com a estimativa da Administração, mas com grandes disparidades 
nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de mercado - justamente os de maiores 
quantitativos no projeto básico - e outros muito acima dos preços de mercado, de pouca 
importância no projeto básico; e, finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos 
quantitativos dos itens de preços unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens 
de preços inferiores. Os aditivos, normalmente, respeitam o limite legal de 25% para 
acréscimos contratuais (CA V ALCANTI apud AC 468/2006-P-TCU). 
Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo administrativo 
visando a investigação a cerca das responsabilidades, por se tratar de pagamentos anteriores a 
essa gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo porque 
muitos dos responsáveis por acompanhar e atestar a execução da obra não mais compõe o quadro 
de servidores municipais.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, o superfaturamento de serviços, que não foi justificado.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 



 

 

2.1.2. Deficiências executivas na implementação da creche do bairro do Cruzeiro que 
comprometem seriamente a estabilidade da estrutura.    
 
Fato 
 
A visita técnica da Fiscalização da CGU à obra de implantação da Creche no bairro do 
Cruzeiro(Serrinha\BA) elucidou alguns problemas na execução do empreendimento, 
consoante respectivas descrições arroladas nos itens a seguir. 
 
A – Concretagem deficiente 
 
Várias vigas do pavimento superior foram concretadas sem incorporação da armadura de 
tração ao corpo da viga, já que em diversas situações as estruturas de aço encontram-se abaixo 
das lajes. A situação observada é grave e deve ser avaliada por engenheiro estruturalista como 
forma de se avaliar quais esforços podem ser suportados pelos elementos construtivos com 
concretagem deficiente, além de propor medidas corretivas e mitigadoras. As fotos a seguir 
elucidam a situação, facilmente observável no bloco administrativo.   
 

 
Foto 01 – Vigas com face inferior não concretadas 
localizadas no bloco administrativo da creche – 
Serrinha\BA, 02 de junho de 2017 

 
Foto 02 – Vigas com face inferior não 
concretadas localizadas no bloco administrativo 
da creche – Serrinha\BA, 02 e junho de 2017 

 
B – Vergas e contravergas 
 
Foram observados nos blocos Pedagógico I e II, vergas e contravergas com desgaste 
prematuro e espessura inferior à prevista em projeto.   
 



 

 

 
Foto 03 – Verga colapsando em porta – Serrinha/BA, 
02 de junho de 2017 

 
Foto 04 – Contraverga com espessura de 3 cm (10 
cm no projeto) – Serrinha/BA, 02 de junho de 2017 

 
C – Infiltrações  
 
Foi observado ponto de infiltração de águas pluviais.  
 

 
Foto 04 – Infiltração de parede situada no Bloco 
Administrativo – Serrinha\BA, 02 de junho de 2017 

 
 
D – Outros problemas encontrados 
 
Além dos problemas construtivos retratados por meio das fotos, devem ser registradas as 
inconsistências observadas pelo Laudo Técnico fornecido pela Prefeitura de Serrinha, quais 



 

 

sejam a geometria divergente de algumas peças estruturais em relação ao projeto, a ausência 
de viga lateral na calha de coleta de águas pluviais e a falta de impermeabilização das mesmas.  
 
Conclusão: 
 
Os problemas apontados no item ‘A’ devem ser submetidos a criteriosa análise de engenheiro 
civil estruturalista a fim de que possa ser aferida a preservação da funcionalidade do 
empreendimento e planejada a adoção de medidas corretivas, com desenvolvimento de projeto 
executivo específico. Da mesma forma, o CREA e a Defesa Civil da jurisdição correlata 
devem ser notificados do caso, já que trata-se de situação no qual a engenharia civil foi 
praticada de forma deficiente, com iminente risco de perda de vidas humanas.  
 
Os problemas estruturais citados na presente constatação foram observados apenas no bloco 
Administrativo. Contudo, registra-se que as disfunções relatadas podem ser de magnitude 
maior que a observada, já que a análise visual de alguns elementos estruturais é obstada pelo 
seus respectivos traçados serem coincidentes com os de algumas alvenarias, ocultando 
defeitos.    
 
Entende-se, dessa maneira, que o prejuízo potencial pode alcançar todo o valor já aplicado no 
empreendimento, caso haja inviabilidade econômica para as adequações necessárias, não 
conclusão do empreendimento por parte da Administração Municipal ou até mesmo, numa 
realidade extrema, mas possível, o colapso das estruturas.    
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Conforme apontado em relatório, a questão estrutural é um dos pontos mais delicados e que 
requer uma atenção especial, devem ser submetidos à criteriosa análise de engenheiro civil 
estruturalista a fim de que possa ser aferida a preservação da funcionalidade do empreendimento 
e planejada a adoção de medidas corretivas, com desenvolvimento de projeto executivo específico, 
por se tratar de um serviço extremamente especializado, o município está em processo de busca 
desse profissional de forma a garantir um relatório preciso e claro, que sirva de suporte para ações 
futuras.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, os defeitos estruturais e executivos observados.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Superfaturamento de quantidade nas obras de implantação da creche do bairro 
do Alto Recreio no montante de R$19.848,17. 
 
Fato 



 

 

 
Foi observado pagamento indevido decorrente de superfaturamento de quantidade nas obras 
de construção da creche Pro-Infância Tipo B no bairro Alto Recreio, em Serrinha\BA (Termo 
de Compromisso PAC nº 202078/2011 - Código SIMEC nº 19901). As obras foram 
executadas inicialmente por empresa não identificada (a  Prefeitura não forneceu documentos 
sobre a execução anterior). Posteriormente, os serviços foram executados pela empresa Art 
Thec Engenharia e Serviços Ltda. (CNPJ n° 18.490.807/0001-15), vencedora do certame 
licitatório Tomada de Preços nº 07/2014 (serviços remanescentes), com uma proposta de 
R$1.218.653,64.  
 
O superfaturamento de quantidade apontado, com o consequente pagamento indevido, tem 
como referência o Boletim de Medição ‘n° 04’ da empresa Art Thec (Valor acumulado 
executado de R$497.323,28).   
 
Abaixo, tabela com os serviços cujos quantitativos levantados não têm compatibilidade com 
os respectivos valores faturados: 
 

Tabela 01 – Relação de serviços pagos e não executados 
Serviço Unidade Faturado 

Prefeitura 
Medido 

CGU  
Diferença Valor 

Unitário 
(R$) 

Prejuízo 
(R$) 

Eletroduto 
corrugado de alta 

densidade 5” 
m 200 0 46,67 46,67 9.334,00 

Concreto 25 MPa 
para pilares 

m³ 25 23 2 309,39 618,78 

Armaduras 
complementares 

das lajes 
Kg 3.423 3.112 311 7,43 2.310,73 

Impermeabilização 
de calhas do 

telhado com manta 
asfáltica 

m² 221,45 0 221,45 34,25 7.584,66 

TOTAL (R$) 19.848,17 
Fonte: Boletins de Medição, Projetos Técnicos e Inspeção realizada em 01/06/2017 
 
Notas Explicativas: 
 
1 – Eletroduto corrugado de alta densidade 5” – O item em questão não foi encontrado 
(instalado, ou não) durante a visita técnica.  
 
2 – Concreto 25 Mpa para pilares - Calculado com base nos projetos arquitetônicos 
disponibilizados pelo FNDE para creche pro-infância tipo ‘B’. Para efeito de cálculo foram 
apropriados quantitativos relativos a todos os blocos já erguidos (Administrativo, Pedagógico 
I, Pedagógico II, Apoio, Jardim e Circulação).  
 
3 – Impermeabilização de calhas do telhado com manta asfáltica – Todas as calhas construídas 
não apresentavam qualquer impermeabilização.  
 
4 – Armaduras complementares das lajes – Calculado com base nos projetos estruturais 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Serrinha, pranchas de 24 a 27 (Armação 
Complementar das lajes, sub-pranchas 1, 2, 3 e 4 – Revisão 1 – Jul/08).  
 



 

 

Conclusão: 
 
Do exposto acima, evidenciou-se a ocorrência de um superfaturamento de quantidades no 
montante de R$19.848,17, que representa 2,46% do valor acumulado total da obra (Serviços 
originais + serviços remanescentes). Os pagamentos indevidos foram concretizados por meio 
dos processos de pagamento nºs 525/16 e 526/16. Ressalte-se que que a lista de processos de 
pagamentos proposta não é exaustiva, já que vários processos não foram disponibilizados pela 
Prefeitura Municipal de Serrinha\BA. 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que são recorrentes situações que 
envolvem a conjugação dos seguintes fatores: má qualidade do projeto básico; falta de 
definição de critérios de aceitabilidade de preços unitários; contratação de proposta de menor 
preço global, compatível com a estimativa da Administração, mas com grandes disparidades 
nos preços unitários, alguns abaixo dos preços de mercado - justamente os de maiores 
quantitativos no projeto básico - e outros muito acima dos preços de mercado, de pouca 
importância no projeto básico; e, finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos 
quantitativos dos itens de preços unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens 
de preços inferiores. Os aditivos, normalmente, respeitam o limite legal de 25% para 
acréscimos contratuais (CAVALCANTI apud AC 46812006-P-TCU). 
Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo administrativo 
visando a investigação a cerca das responsabilidades, por se tratar de pagamentos anteriores a 
essa gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo porque 
muitos dos responsáveis por acompanhar e atestar a execução da obra não mais compõe o 
quadro de servidores municipais.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, o superfaturamento de serviços, que não foi justificado.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.4. Deficiências executivas na implementação da creche do bairro do Alto Recreio.   
 
Fato 
 
A visita técnica da Fiscalização da CGU à obra de implantação da Creche no bairro de Alto 
Recreio (Serrinha\BA) elucidou alguns problemas na execução do empreendimento, 
consoante respectivas descrições arroladas nos itens a seguir. 
 
A – Locação assimétrica 
 



 

 

O pátio central foi locado em posição descentralizada, o que repercute em possível deficiência 
do funcionamento das calhas de coleta de águas pluviais, uma vez que foi gerado 
desalinhamento entre calhas dos blocos adjacentes e projeção do telhado do pátio central.    
 

 
Foto 01 – Fachada posterior do Pátio central com 
superposição entre pilar direito e calha do bloco 
Pedagógico I – Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 
Foto 02 – Detalhe do desalinhamento provocado 
pela locação assimétrica do pátio central – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 
B – Calhas de concreto  
 
As calhas foram confeccionadas com utilização de bloco cerâmico, e não concreto armado 
(prancha 3/28 do Projeto Estrutural fornecido). 
 

 
Foto 03 – Detalhe de calha para drenagem pluvial na 
qual se utilizou bloco cerâmico e não concreto – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 
C – Infiltrações  
 
Foram observados pontos com infiltração de águas pluviais, gerados pela falta de 
impermeabilização das calhas situadas no teto.  
 

 
Foto 04 – Infiltração situada na face inferior da calha 
de drenagem do bloco administrativo – Serrinha\BA, 
01 de junho de 2017 

 
Foto 05 – Infiltração situada na face inferior de viga 
do primeiro pavimento do bloco administrativo – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 



 

 

 
Foto 06 – Paredes umedecidas em decorrência de 
rede de drenagem deficiente – Serrinha\BA, 01 de 
junho de 2017 

 

 
D – Vandalismo 
 
Muitos dos vidros instalados encontram-se já inutilizados por conta de ações decorrentes de 
suposto vandalismo e falta de disponibilização de segurança por parte da Prefeitura Municipal 
de Serrinha (não foi observado posto de segurança nem cerca no local).   
 

 
Foto 07 – Vidros quebrados no bloco Pedagógico I – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 
Foto 08 – Vidros quebrados no bloco Pedagógico I – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 
E – Outros problemas encontrados 
 
Além dos problemas construtivos retratados por meio das fotos, devem ser registradas as 
inconsistências observadas pelo Laudo Técnico fornecido pela Prefeitura de Serrinha, quais 
sejam a execução de vigas com geometria diferente das estabelecidas em projeto, não 
implementação da impermeabilização nas estruturas de fundações e execução de caixas de 
inspeção fora da norma.  
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Conforme apontado em relatório, a questão estrutural é um dos pontos mais delicados e que 
requer uma atenção especial, devem ser submetidos à criteriosa análise de engenheiro civil 
estruturalista a fim de que possa ser aferida a preservação da funcionalidade do 
empreendimento e planejada a adoção de medidas corretivas, com desenvolvimento de projeto 
executivo específico, por se tratar de um serviço extremamente especializado, o município 



 

 

está em processo de busca desse profissional de forma a garantir um relatório preciso e claro, 
que sirva de suporte para ações futuras.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, os defeitos estruturais e executivos observados.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.5. Superfaturamento nas obras de implantação da creche do bairro do Ginásio no 
montante de R$30.656,23.   
 
Fato 
 
Foi observado pagamento indevido decorrente de superfaturamento de quantidade nas obras 
de construção da creche Pro-Infância Tipo B no bairro Ginásio, em Serrinha\BA (Código 
SIMEC nº 19911). As obras foram executadas inicialmente pela empresa Construtora Maxfort 
Ltda. (CNPJ nº 41.998.113/0001-05), em sede da Tomada de Preços nº 13/2011. 
Posteriormente, os serviços foram executados pela empresa Art Thec Engenharia e Serviços 
(CNPJ n° 18.490.807/0001-15), vencedora do certame licitatório Tomada de Preços nº 
14/2014 (serviços remanescentes), com uma proposta de R$353.369,16.  
 
O superfaturamento de quantidade apontado, com o consequente pagamento indevido, tem 
como referência os Boletins de Medição ‘Final’ da empresa Maxfort (Valor acumulado 
executado de R$265.890,95) e o ‘n° 02’ da empresa Art Thec (Valor acumulado executado de 
R$166.390,25).   
 
Abaixo, tabela com os serviços cujos quantitativos levantados não têm compatibilidade com 
os respectivos valores faturados: 
 

Tabela 1 – Relação dos Serviços pagos e não executados 
Serviço Unidade Faturado 

Prefeitura 
Medido 

CGU  
Diferença Valor 

Unitário 
(R$) 

Prejuízo 
(R$) 

Piso de alto 
desempenho 

m² 445 282 163 46,97 7.656,11 

Camada 
regularizadora do 

piso 
m² 739 610 129 11,63 1.500,27 

Camada 
impermeabilizadora 

do piso 
m² 739 610 129 9,84 1.269,36 

Revestimento 
cerâmico 10x10 

m² 205 151 54 37,99 2.051,46 

Bancada em granito 
cinza andorinha 

m² 21,4 3 18,4 300,89 5.536,38 

Divisórias de 
banheiros e 

sanitários em 
granito 

m² 22,6 9 13,6 266,52 3.624,67 



 

 

Piso em cimento 
desempenado 

m² 211 119 92 24,17 2.223,64 

Reboco tipo 
paulista para lajes 

m² 617 240 377 12,20 4.599,4 

Chapisco de 
aderência em lajes 

pré-moldadas 
m² 617 240 377 5,82 2.194,14 

TOTAL (R$) 30.656,23 
Fonte: Boletins de Medição, Projetos Técnicos e Inspeção realizada em 01/06/2017 
 
Notas Explicativas: 
 
1 – Piso de alto desempenho – Foram apropriados como executadas e passíveis de faturamento 
as frações de piso que apresentavam nível de acabamento considerado em último estágio, ou 
seja, prontos para a utilização. As frações de piso de alto desempenho cujas implementações 
tenham sido feitas, porém sem utilização da acabadora de superfície, foram desconsideradas 
do cálculo. 
 
2 – Camada regularizadora do piso e camada impermeabilizadora do piso – Foram 
consideradas no cálculo todas as frações de piso de alto desempenho já implementadas, 
independentemente de estarem em fase final de acabamento ou não.   
 
3 – Revestimento cerâmico 10x10 – Foram consideradas no cálculo todas as áreas nas quais 
tenham sido observadas a implementação do revestimento, quais sejam nos rodapés das 
fachadas, rodapés do pátio central interno, molduras de esquadrias, molduras de janelas, 
colunas do pátio central interno e pórtico central.   
 
4 – Bancada em granito cinza andorinha – Somente foi observada a implementação de uma 
bancada em todo o empreendimento, localizada na cozinha (dimensões: 4,63x 0,60 m). 
 
5 – Divisórias de banheiro em granito – Foi observada a implementação de divisórias apenas 
nos sanitários masculino e feminino do módulo de apoio (5 unidades, dimensões: 1,72 x 1,00 
m). 
 
6 – Piso em cimento desempenado – Foi observada a implementação do piso desempenado 
em todo o contorno da edificação, com largura constante de 1,00 m e comprimento de 119,00 
m.   
 
7 – Reboco tipo paulista para lajes e Chapisco de aderência para lajes – Muitas lajes 
aparentemente rebocadas, chapiscadas e pintadas foram, na verdade, emassadas diretamente 
sobe o elemento de enchimento das lajes, no caso EPS. Dessa forma, somente as lajes situadas 
nas faces inferiores das calhas apresentavam implementação de argamassa na forma de 
chapisco/reboco.  
 
Conclusão: 
 
Do exposto acima, evidenciou-se a ocorrência de um superfaturamento de quantidades no 
montante de R$30.656,23, que representa 7,09% do valor acumulado total da obra (Serviços 
originais + serviços remanescentes). Os pagamentos indevidos foram concretizados por meio 
dos processos de pagamento nºs 415/13, 416/13, 561/13, 562/13, 752/13, 753/13, 1670/13, 
864/16, 865/16, 939/16 e 940/16. Ressalte-se que que a lista de processos de pagamentos 



 

 

proposta não é exaustiva, já que vários processos não foram disponibilizados pela Prefeitura 
Municipal de Serrinha\BA. 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que são recorrentes situações que 
envolvem a conjugação dos seguintes fatores: má qualidade do projeto básico; falta de definição 
de critérios de aceitabilidade de preços unitários; contratação de proposta de menor preço global, 
compatível com a estimativa da Administração, mas com grandes disparidades nos preços 
unitários, alguns abaixo dos preços de mercado - justamente os de maiores quantitativos no projeto 
básico - e outros muito acima dos preços de mercado, de pouca importância no projeto básico; e, 
finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos quantitativos dos itens de preços 
unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens de preços inferiores. Os aditivos, 
normalmente, respeitam o limite legal de 25% para acréscimos contratuais (CA V ALCANTI apud 
AC 468/2006-P-TCU). 
Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo administrativo 
visando a investigação a cerca das responsabilidades, por se tratar de pagamentos anteriores a essa 
gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo porque muitos dos 
responsáveis por acompanhar e atestar a execução da obra não mais compõe o quadro de 
servidores municipais.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, o superfaturamento de serviços, que não foi justificado.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.6. Deficiências executivas na implementação da creche do bairro do Ginásio. 
 
Fato 
 
A visita técnica da Fiscalização da CGU à obra de implantação da Creche no bairro do Ginásio 
(Serrinha\BA) elucidou alguns problemas na execução do empreendimento, consoante 
respectivas descrições arroladas nos itens a seguir. 
 
A – Aplicação de massa acrílica diretamente sobre as lajes 
 
Foi observada a aplicação de massa corrida diretamente sobre os elementos de enchimento da 
laje feitos em EPS. Tal metodologia construtiva não encontra amparo na planilha 
orçamentária, já que esta prevê a aplicação de chapisco e reboco nas lajes, antes da massa 
corrida. A maioria das situações observadas encontra-se no setor de apoio da futura creche.  
 



 

 

 
Foto 01 – Detalhe da aplicação de massa corrida 
diretamente sobre o isopor (EPS) – Serrinha\BA, 01 de 
junho de 2017 

 
Foto 02 – Laje com início de aplicação de massa 
corrida diretamente sobre o isopor(EPS) – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 

 
Foto 03 – Laje com massa corrida diretamente aplicada 
sobre o isopor(EPS) – Serrinha\BA, 01 de junho de 
2017 

Foto 04 – Detalhe de laje com massa corrida 
diretamente aplicada sobre o isopor(EPS) – 
Serrinha\BA, 01 de junho de 2017 

 
B – Infiltrações  
 
Foram observados diversos pontos de infiltração, alguns em blocos onde se situam as salas 
destinadas às atividades com a comunidade infantil, outros na zona central da futura creche.   
 



 

 

 
Foto 05 – Infiltração situada na sala denominada 
‘Pré-Escola’ – Serrinha/BA, 01 de junho de 
2017 

 
Foto 06 – Infiltração localizada no pátio central da 
creche – Serrinha/BA, 01 de junho de 2017 
 

 

 
 
Foto 07 – Infiltração localizada no pátio central 
da creche – Serrinha/BA, 01 de junho de 2017 
 

 

 
C – Anfiteatro  
 
O anfiteatro tem dimensões divergentes das estabelecidas em projeto. Assim, o seu diâmetro 
que deveria ser de aproximadamente 4,45 m, é de 4,05 m. Já a profundidade que deveria ser 
de apenas 0,36 m, é de 1,00 m.   
 



 

 

 
Foto 08 – Anfiteatro com dimensões divergentes das estabelecidas em 

projeto – Serrinha/BA, 01 de junho de 2017 

 
D – Outros problemas encontrados 
 
Além dos problemas construtivos retratados por meio das fotos, devem ser registradas as 
inconsistências observadas pelo Laudo Técnico fornecido pela Prefeitura de Serrinha, quais 
sejam trincas e fissuras, desalinhamento de peças estruturais, utilização de eletrodutos sem 
amparo normativo, tentativa de vandalismo, vergas com problemas de alinhamento e 
afastamento das peças de madeira que compõem a cobertura.  
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Conforme apontado em relatório, a questão estrutural é um dos pontos mais delicados e que 
requer uma atenção especial, devem ser submetidos à criteriosa análise de engenheiro civil 
estruturalista a fim de que possa ser aferida a preservação da funcionalidade do empreendimento 
e planejada a adoção de medidas corretivas, com desenvolvimento de projeto executivo específico, 
por se tratar de um serviço extremamente especializado, o município está em processo de busca 
desse profissional de forma a garantir um relatório preciso e claro, que sirva de suporte para ações 
futuras.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, os defeitos estruturais e executivos observados.  
  
##/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. Irregularidades na licitação para contratação dos serviços remanescentes para 
conclusão da creche no bairro do Alto Recreio.  
 
Fato 
 

Foram observadas irregularidades na condução do processo licitatório Tomada de Preços nº 
07/2014, relacionado à contratação de empresa para execução de serviços remanescentes em 
creche tipo ‘B’ situada no bairro Alto Recreio. O Edital da licitação foi lançado originalmente 
em 15 de abril de 2014, e posteriormente em 06 de maio de 2014. Em 18 de junho de 2014 foi 
consagrada vencedora a empresa Art e Thec Engenharia e Serviços Ltda. (CNPJ 
nº18.490.807/0001-15) com uma proposta de R$1.218.653,64.  

As irregularidades constatadas são as descritas a seguir: 

1 – Atestado de Visita 

No item 4.1.3 do edital, relacionado aos documentos para a habilitação quanto à qualificação 
técnica, foi exigida a apresentação de Atestado de Visita Técnica “emitido pela Secretaria 
Municipal de Educação, em nome do Responsável Técnico da empresa, o qual 
obrigatoriamente fará a visita”. Os dias especificados para a visita foram 10 e 16/06/14, às 
9:00 hs.  

Entende-se que a exigência de visita técnica (sem previsão de documento substitutivo) ao local 
da obra é considerado elemento que restringe a competitividade do certame, já que não tem 
amparo legal, além de se caracterizar em mecanismo para promoção do conhecimento prévio 
dos futuros concorrentes ao certame, não contribuindo com a sua plena competitividade e 
alcance da melhor proposta por parte da administração pública.  

Sobre esta questão, já se pronunciou o TCU em diversas ocasiões no sentido de que a 
obrigatoriedade de visita técnica tem sido elemento que altera a configuração de plena 
competitividade do certame (Ver Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008, 
727/2009, 1842-2013 e 234/2015, todos plenário).   

2 – Certidão Negativa de FGTS  

Estabeleceu o item 4.1.2, item ‘f’, do Edital de Licitação, que a prova de regularidade da 
empresa junto ao FGTS deveria ser apresentada. Contudo, a empresa Art e Thec, vencedora 
da licitação, não apresentou o citado documento, fazendo com que sua habilitação devesse ser 
considerada irregular por parte da comissão de licitação, o que não ocorreu.    

3 – Ausência de publicidade 



 

 

Não foi observada a publicação do edital em nenhuma das formas previstas na legislação, 
quais sejam:  Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação 
(exigências do art. 21, da lei Federal 8.666/93). Assim, a ampla competitividade do certame 
foi prejudicada, uma vez que apenas duas empresas participaram do processo.  

4 – Ausência de justificativas para anulação do processo licitatório  

O primeiro Edital da Tomada de Preços n° 07/2014 foi lançado originalmente em 15 e abril 
de 2014, tendo sido estabelecido o dia 05 e maio de 2014 como data para abertura das 
propostas de preços. Como forma de tornar público este primeiro edital, foram realizadas 
publicações dos seus extratos tanto no Diário Oficial da União, quanto em jornal de grande 
circulação.  
 
Ocorre que a licitação foi anulada na data de 05 de maio de 2014 (mesmo dia da data de 
abertura das propostas) sob a justificativa de erros contidos no edital, sem, contudo, 
especificá-los, infringindo o contido no art. 50, da lei federal 9.784, que estabelece que todos 
os atos administrativos devem ser motivados de forma explícita, clara e congruente, indicando 
fundamentos jurídicos, já que se tratava de situação que afetava direitos e interesses.    
 
Dessa forma, houve prejuízo à participação da empresa JPS Construtora, única empresa a ter 
adquirido o edital de licitação para participação da licitação.  
 
No que se refere à publicidade da anulação da licitação, ela foi mínima, se resumindo ao Diário 
Oficial do Município, e abstendo-se de veicular a informação por meio da publicidade original 
do edital, que se deu por meio de Diário Oficial da União e jornal de grande circulação. 
Ademais, o ato administrativo que anulou o certame sequer citou a data da nova licitação, 
como forma de dar segurança jurídica a todos os interessados.  
 
Em 06 de maio de 2014, um dia depois da anulação do processo houve o lançamento do novo 
Edital, sem qualquer modificação em relação ao original (mesmas cláusulas), e, tampouco, 
publicidade. 
 
Entende-se assim que o processo de condução da licitação sob a égide do segundo edital se 
deu por meio de condições que asseguravam a prefeitura somente dar ciência da ocorrência 
da licitação a empresas conhecidas da Poder público municipal, o que afetou a regularidade, 
legalidade, competitividade, controle social e idoneidade do certame ora em estudo. 
 
Conclusão: 

Entende-se que a vitória da empresa Art &¨Thec foi irregular, já que não poderia ser 
considerada vencedora de um certame no qual ela não atendeu as prescrições do edital de 
licitação (Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório). Da mesma forma, a empresa 
não participou de um processo com ampla competitividade, visto que não houve publicidade 
mínima, tampouco com presença de elementos que estimulassem a presença de outros 
participantes do processo (somente 2 empresas apresentaram proposta), o que ajudaria ao 
alcance da melhor condição contratual para a Administração. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
  
“Os atos viciados porventura acontecidos durante o procedimento licitatório, antecedente à 
formalização do contrato, podem torná-lo juridicamente ineficaz, motivo pelo qual a 
administração pública deve tomar o máximo cuidado na condução da licitação, visando evitar que 
irregularidades possam comprometer o futuro contrato a ser firmado entre a Administração e o 
vencedor da licitação. Os atos administrativos viciados podem ser revogados, invalidados ou 
convalidados. Os vícios comumente detectados em licitações realizadas pela Administração 
Pública, em sua grande, decorrem por desconhecimento e falta de preparo dos servidores, 
notadamente da Comissão de Licitação, ou mesmo por descuido quanto a detalhes que podem 
ser importantes. Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo 
administrativo visando a investigação a cerca das responsabilidades, por se tratar de licitação 
anterior a essa gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo 
porque muitos dos membros da COPEL não mais compõe o quadro de servidores municipais.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento com relação aos fatos constatados neste item.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Atraso nas obras para construção da creche no bairro do Cruzeiro. 
 
Fato 
 

O certame licitatório Tomada de Preços nº 12/2011 foi realizado originalmente como forma 
de contratar empresa de engenharia para construção da creche tipo ‘B’ no bairro do Cruzeiro, 
município de Serrinha\BA (Termo de Compromisso PAC nº 202078/2011 - Código SIMEC 
nº 19729). Foi declarada vencedora do certame a empresa Construtora Maxifort Ltda. (CNPJ 
nº 41.998.113/0001-05) mediante a apresentação de uma proposta de R$1.103.341,95, em 
20 de fevereiro de 2012. 

Como o cronograma das obras apresentado pela empresa estabeleceu um período de 
execução de 9 meses, depreende-se que sua plena conclusão deveria ser consolidada em 
novembro de 2012.  

Contudo, por conta de irregularidades apuradas pela Prefeitura Municipal de Serrinha na 
Tomada de Preços nº 12/2011, houve distrato contratual em 01/09/2014 (publicado em 
19/09/14), o que repercutiu na aplicação de pena à empresa Maxifort, que ficou impedida de 
contratar e licitar com a Prefeitura de Serrinha por um ano. Assim, a obra não foi concluída, 
ensejando a realização de novo procedimento licitatório, desta vez para a contratação de 
nova empresa para conclusão do projeto.  

Segundo o último Boletim de Medição (sem número) emitido pela empesa Maxifort, o valor 
de serviços total realizado pela empresa foi de R$269.577,63 (até 30 de julho de 2014), ou 
aproximadamente 24% do contrato. Dessa forma, na ocasião da subscrição do distrato com 
a empresa Maxifort, a obra já estava bastante atrasada, ficando paralisada a partir de 16 de 
julho de 2014.    



 

 

Em data não determinada (os autos não foram disponibilizados pela Prefeitura de Serrinha) 
foi lançado o Edital de licitação Tomada de Preços nº 13/2014, com o objetivo de contratar 
empresa para realização dos serviços remanescentes na creche do Cruzeiro, já que o contrato 
original com a empresa Maxifort não auferiu o alcance do objeto. Venceu a empresa Art 
Thec, com uma proposta de R$1.053.764,00. 

Em 13 de abril de 2015 foi emitida a Ordem de Serviço para execução dos serviços 
pertinentes ao contrato assinado entre Art e Thec Engenharia e Serviços Ltda. (CNPJ nº 
18.490.807/0001-15) e Prefeitura Municipal de Serrinha, com previsão de execução de 6 
meses, o que implica concluir que a finalização do objeto seria alcançada em novembro de 
2015.  

Todavia, o que pode ser observado a partir da visita técnica realizada pela equipe de 
fiscalização da CGU na data de 02/06/2017, é que o objeto ainda não foi concluído, estando 
com um percentual de execução do segundo contrato da ordem de 27% (Boletim de Medição 
nº 04 da empresa Art Thec), ou global de 40%, conforme aposto na base de dados do SIMEC.  

A visita ao objeto licitado também elucidou que apenas alvenarias (com reboco e emboço), 
estruturas em concreto, telhas cerâmicas, contrapiso interno e cerâmicas externas haviam 
sido executadas de maneira representativa, estando todo o resto, em geral, não executado, 
impossibilitando a disponibilidade do empreendimento à comunidade.   

Sobre a empresa executora da obra, não foram observados vestígios de sua presença no 
empreendimento. Assim, entende-se que a obra está atualmente, além de inconclusa, 
abandonada.  

Outrossim, observa-se que o atraso atual acumulado é de 4 anos e 6 meses, tomando-se como 
referência a data atual da ação de controle e a primeira data estimada para conclusão do 
objeto, qual seja, novembro de 2012. O atraso observado ainda será incrementado, já que a 
retomada do objeto, por solução mais célere que seja, demandará prazo para cumprimento 
de ritos legais e burocráticos, além do inexorável tempo para implementação das pendências 
de natureza física.   

Uma análise do documento denominado ‘Certidão’ (documento que atesta a Notificação 
extrajudicial da empresa), de 18/05/2017, elucida que o objeto foi abandonado de fato, já 
que o documento informa que “a empresa Art Thec (...) vencedora (...) da Tomada de Preços 
nº 07/14 (...) não concluiu a mencionada obra, ficando a mesma absolutamente abandonada”, 
o que vem a se coadunar com a impressão que a equipe da CGU consolidou acerca do fato.  

Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra 
(a empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a 
mesma fique suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública pelo período 
de 2 anos.  

Instada a discorrer acerca do atraso da obra e ações futuras, a Prefeitura Municipal 
apresentou resposta através da CI nº 335/17, consoante texto abaixo transcrito: 

“Assim, após a interrupção prematura das relações contratuais, motivadas pela Empresa Art 
& Thec o Gestor Municipal notificou a referida empresa, para que a mesma se manifestasse 
no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da situação acima mencionada. Contudo, houve o decurso 



 

 

do citado prazo sem que a citada empresa se manifestasse acerca do abandono das referidas 
obras. 

Diante da situação exposta acima, o Município de Serrinha, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, adotou as medidas legais cabíveis, procedendo a instauração do Processo 
administrativo n° 1637/2016, onde fora aplicado as penalidades previstas nos incisos III e IV, 
do artigo Vida Lei 8.666/93, que consistem, respectivamente, em ficar impedida de licitar ou 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como, a expedição 
de Certidão de Inidoneidade da referida Empresa. 

Por fim, em resposta ao item 02,da referida Solicitação de Fiscalização visando retomar o 
andamento das obras das Creches do Ginásio. Alto Recreio, Cruzeiro e Cidade Nova, o Gestor 
Municipal irá determinar que se faça um estudo aprofundado de viabilidade econômica e 
estrutural da situação em tela, através de profissionais especializados no assunto, para que, 
após a emissão de um laudo técnico, o referido Gestor possa nortear a sua postura diante do 
presente quadro”. 

As causas que levaram as empresas a abandonar as obras sucessivamente são desconhecidas, 
já que muitos documentos não foram entregues à equipe de fiscalização, a Prefeitura não 
soube justificar a questão e o próprio SIMEC não é específico com relação ao tema.  
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Neste item o relatório da CGU observa um atraso atual acumulado é de 3 anos e 2 meses, na 
conclusão da obra, a mesma foi entregue a atual gestão paralisada, a retomada da execução da 
obra demanda uma atenção maior, além dos cumprimento de ritos legais e burocráticos, as 
pendências de natureza física constatada nesse relatório exige da atual gestão a contratação de 
um especialista em estrutura, para que esse faça uma análise cuidadosa da atual situação 
estrutural, e a viabilidade financeira do retomo, e o dispêndio financeiro necessário. 
Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra 
(a empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a 
mesma ficasse suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública pelo período 
de 2 anos, publicado no diário oficial em 20/06/2017 
Quanto ao apontamento a cerca da entrega parcial da documentação à equipe de fiscalização, 
se deve ao fato de que a Prefeitura não localizou a documentação solicitada nos prédios 
públicos e o próprio SIMEC não é específico com relação ao tema, a transição de governo 
apresentou uma serie de dificuldades na entrega da documentação, inclusive até a presente 
data dados contábeis não foram apresentados, sendo assim foi entregue o máximo possível de 
documentação no período em que a CGU esteve no município.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme relatado pelo gestor, as obras continuam paralisadas, o que faz com que o tempo de 
atraso para entrega da obra seja estendido, prejudicando a coletividade. Outrossim, não foram 
apresentados fatos novos à constatação. 



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Atraso nas obras para construção da creche no bairro Alto Recreio. 
 
Fato 
 

A Prefeitura de Serrinha não comprovou a realização de procedimento licitatório original 
para contratação da empresa para construção da creche tipo ‘B’ no bairro do Alto Recreio, 
município de Serrinha\BA (Termo de Compromisso PAC nº 202078/2011 - Código SIMEC 
nº 19901), de forma que não foi possível identificar sequer se foi celebrado contrato ou 
mesmo qual foi o valor da obra. 

Segundo dados do SIMEC, a empresa supostamente contratada executou um percentual de 
27,3%, o que implica afirmar que a última medição alcançou um montante de R$306.767,40 
(estimado a partir do valor original da licitação da Creche tipo ‘B’ no Alto Recreio, no valor 
de R$ R$1.123.690,12). Contudo, o valor diverge da movimentação financeira observada na 
conta corrente do instrumento de transferência, já que os débitos somam R$862.343,80 
(Março de 2011 a Janeiro de 2014).  

Sobre as movimentações observadas na conta corrente, não se pode verificar a pertinência 
da sua natureza com o objeto ora analisado, tampouco seus beneficiários, já que a Prefeitura 
não forneceu processos de pagamento relacionados aos serviços executados pela empresa na 
obra da construção da creche do Alto Recreio.   

Por motivo ainda não especificado, nem pela Prefeitura de Serrinha, tampouco pelo sistema 
de monitoramento de obras do Ministério da Educação SIMEC, a obra não foi concluída, 
ensejando a realização de novo procedimento licitatório, desta vez para a contratação de 
nova empresa para conclusão do projeto.  

Em 15 de abril de 2014 foi lançado o Edital de licitação Tomada de Preços nº 07/2014, com 
o objetivo de contratar empresa para realização dos serviços remanescentes na creche do 
Alto Recreio, já que o contrato original com a empresa Maxifort não auferiu o alcance do 
objeto (isso gerou a sua suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública por um ano). Venceu a empresa Art Thec, com uma proposta de R$1.218.653,64, 
em 18 de junho de 2014. 

Em 04 de julho de 2014 foi emitida a Ordem de Serviço para execução dos serviços 
pertinentes ao contrato assinado entre Art Thec e Prefeitura Municipal de Serrinha, com 
previsão de execução de 11 meses, o que implica concluir que a finalização do objeto seria 
alcançada em junho de 2015.  

Todavia, o que pode ser observado a partir da visita técnica realizada na data de 01 de junho 
de 2017, é que o objeto ainda não foi concluído, estando com um percentual de execução do 
segundo contrato da ordem de 41% (Boletim de Medição nº 04 da empresa Art Thec), ou 
global de 57%, conforme aposto na base de dados do SIMEC.  

A visita ao objeto licitado também elucidou que apenas alvenarias (com reboco e emboço), 
estruturas em concreto, telhas cerâmicas, contrapiso interno e cerâmicas externas haviam 
sido executadas de maneira representativa, estando todo o resto, em geral, não executado, 
impossibilitando a disponibilidade do empreendimento à comunidade.   



 

 

Sobre a empresa executora da obra, não foram observados vestígios de sua presença no 
empreendimento. Assim, entende-se que a obra está atualmente, além de inconclusa, 
abandonada e atrasada.  

O atraso observado ainda será incrementado, já que a retomada do objeto, por solução mais 
célere que seja, demandará prazo para cumprimento de ritos legais e burocráticos, além do 
inexorável tempo para implementação das pendências de natureza física.   

Uma análise do documento denominado ‘Certidão’ (documento que atesta a Notificação 
extrajudicial da empresa), de 18 de maio de 2017, elucida que o objeto foi abandonado de 
fato, já que o documento informa que “a empresa Art Thec (...) vencedora (...) da Tomada 
de Preços nº 07/14 (...) não concluiu a mencionada obra, ficando a mesma absolutamente 
abandonada”, o que vem a se coadunar com a impressão que a equipe da CGU consolidou 
acerca do fato.  

Em 19 de junho de 2017, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o 
abandono da obra (a empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à 
empresa, para que a mesma ficasse suspensa de licitar e contratar com toda a Administração 
Pública pelo período de 2 anos.  

Instada a discorrer acerca do atraso da obra e ações futuras, a Prefeitura Municipal 
apresentou resposta através da CI nº 335/17, consoante texto abaixo transcrito: 

“Assim, após a interrupção prematura das relações contratuais, motivadas pela Empresa Art 
& Thec o Gestor Municipal notificou a referida empresa, para que a mesma se manifestasse 
no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da situação acima mencionada. Contudo, houve o decurso 
do citado prazo sem que a citada empresa se manifestasse acerca do abandono das referidas 
obras. 

Diante da situação exposta acima, o Município de Serrinha, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, adotou as medidas legais cabíveis, procedendo a instauração do Processo 
administrativo n° 1637/2016, onde fora aplicado as penalidades previstas nos incisos III e IV, 
do artigo Vida Lei 8.666/93, que consistem, respectivamente, em ficar impedida de licitar ou 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como, a expedição 
de Certidão de Inidoneidade da referida Empresa. 

Por fim, em resposta ao item 02,da referida Solicitação de Fiscalização visando retomar o 
andamento das obras das Creches do Ginásio. Alto Recreio, Cruzeiro e Cidade Nova, o Gestor 
Municipal irá determinar que se faça um estudo aprofundado de viabilidade econômica e 
estrutural da situação em tela, através de profissionais especializados no assunto, para que, 
após a emissão de um laudo técnico, o referido Gestor possa nortear a sua postura diante do 
presente quadro”. 

As causas que levaram as empresas a abandonar as obras sucessivamente são desconhecidas, 
já que muitos documentos não foram entregues à equipe de fiscalização, a Prefeitura não 
soube justificar a questão e o próprio SIMEC não é específico com relação ao tema.  
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 

 

 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Neste item o relatório da CGU observa um atraso atual acumulado é de 3 anos e 2 meses, na 
conclusão da obra, a mesma foi entregue a atual gestão paralisada, a retomada da execução da 
obra demanda uma atenção maior, além dos cumprimento de ritos legais e burocráticos, as 
pendências de natureza física constatada nesse relatório exige da atual gestão a contratação de um 
especialista em estrutura, para que esse faça uma análise cuidadosa da atual situação estrutural, e 
a viabilidade financeira do retorno, e o dispêndio financeiro necessário. 
Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra (a 
empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a mesma 
ficasse suspensa de licitar e 20/06/2017. 
Quanto ao apontamento a cerca da entrega parcial da documentação à equipe de fiscalização, se 
deve ao fato de que a Prefeitura não localizou a documentação solicitada nos prédios públicos e o 
próprio SIMEC não é específico com relação ao tema, a transição de governo apresentou uma 
série de dificuldades na entrega da documentação, inclusive até a presente data dados contábeis 
não foram apresentados, sendo assim foi entregue o máximo possível de documentação no período 
em que a CGU esteve no município.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme relatado pelo gestor, as obras continuam paralisadas, o que faz com que o tempo de 
atraso para entrega da obra seja estendido, prejudicando a coletividade.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Atraso nas obras para construção da creche no bairro do Ginásio. 
 
Fato 
 

O certame licitatório Tomada de Preços nº 13/2011 foi realizado originalmente como forma 
de contratar empresa de engenharia para construção da creche tipo ‘C’ no bairro do Ginásio, 
município de Serrinha\BA (Termo de Compromisso PAC nº 201022/2011 - Código SIMEC 
nº 19911). Foi declarada vencedora do certame a empresa Construtora Maxifort Ltda. (CNPJ 
nº 41.998.113/0001-05) mediante a apresentação de uma proposta de R$619.246,11, em 06 
de janeiro de 2011. 

Como o cronograma das obras apresentado pela empresa estabeleceu um período de 
execução de 6 meses, depreende-se que sua plena conclusão deveria ser consolidada em 
agosto de 2011.  

Contudo, por conta de atraso na execução do avençado, houve distrato contratual em 
01/09/2014 (publicado em 19/09/14). Na ocasião que o distrato foi assinado, a obra somente 
tinha alcançado 42% de sua execução, estando atrasada há pelo menos 3 anos. A assinatura 
do distrato repercutiu na aplicação de pena à empresa Maxifort, que ficou impedida de 
contratar e licitar com a Prefeitura de Serrinha por um ano. Assim, a obra não foi concluída, 
ensejando a realização de novo procedimento licitatório, desta vez para a contratação de 
nova empresa para conclusão do projeto.  



 

 

Segundo o último Boletim de Medição emitido pela empesa Maxifort, o valor de serviços 
total realizado pela empresa foi de R$265.890,95 (até 31/07/14). Na ocasião, da suspensão 
contratual, a obra já estava bastante atrasada, ficando paralisada a partir de 16/07/2014.    

Em 22/10/2014 foi lançado o Edital de licitação Tomada de Preços nº 14/2014, com o 
objetivo de contratar empresa para realização dos serviços remanescentes na creche do 
Ginásio, já que o contrato original com a empresa Maxifort não auferiu o alcance do objeto. 
Venceu a empresa Art e Thec Engenharia e Serviços Ltda. (CNPJ nº 18.490.807/0001-15), 
com uma proposta de R$353.369,16. 

Em 16/04/2015 foi emitida a Ordem de Serviço para execução dos serviços pertinentes ao 
contrato assinado entre Art Thec e Prefeitura Municipal de Serrinha, com previsão de 
execução de 6 meses, o que implica concluir que a finalização do objeto seria alcançada em 
novembro/2015.  

Todavia, o que pode ser observado a partir da visita técnica realizada pela CGU na data de 
01/06/2017, é que o objeto ainda não foi concluído, estando com um percentual de execução 
do segundo contrato da ordem de 47% (Boletim de Medição nº 02 da empresa Art Thec), ou 
global de 82%, conforme aposto na base de dados do SIMEC.  

A visita ao objeto licitado também elucidou que apenas alvenarias (com reboco e emboço), 
estruturas em concreto, telhas cerâmicas, contrapiso interno e cerâmicas externas haviam 
sido executadas de maneira representativa, estando todo o resto, em geral, não executado, 
impossibilitando a disponibilidade do empreendimento à comunidade.   

Sobre a empresa executora da obra, não foram observados vestígios de sua presença no 
empreendimento. Assim, entende-se que a obra está atualmente, além de inconclusa, 
abandonada.  

Assim, observa-se que o atraso atual acumulado é de 5 anos e 10 meses, tendo como 
referência a data atual da ação de controle da CGU e a primeira data estimada para conclusão 
do objeto, qual seja, agosto de 2011. O atraso observado ainda será incrementado, já que a 
retomada do objeto, por solução mais célere que seja, demandará prazo para cumprimento 
de ritos legais e burocráticos, além do inexorável tempo para implementação das pendências 
de natureza física.   

Uma análise do documento denominado ‘Certidão’ (documento que atesta a Notificação 
extrajudicial da empresa), de 18/05/2017, elucida que o objeto foi abandonado de fato, já 
que o documento informa que “a empresa Art Thec (...) vencedora (...) da Tomada de Preços 
nº 07/14 (...) não concluiu a mencionada obra, ficando a mesma absolutamente abandonada”, 
o que vem a se coadunar com a impressão que a equipe da CGU consolidou acerca do fato.  

Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra 
(a empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a 
mesma fique suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública pelo período 
de 2 anos.  

Instada a discorrer acerca do atraso da obra e ações futuras, a Prefeitura Municipal 
apresentou resposta através da CI nº 335/17, consoante texto abaixo transcrito: 



 

 

“Assim, após a interrupção prematura das relações contratuais, motivadas pela Empresa Art 
& Thec o Gestor Municipal notificou a referida empresa, para que a mesma se manifestasse 
no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da situação acima mencionada. Contudo, houve o decurso 
do citado prazo sem que a citada empresa se manifestasse acerca do abandono das referidas 
obras. 

Diante da situação exposta acima, o Município de Serrinha, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, adotou as medidas legais cabíveis, procedendo a instauração do Processo 
administrativo n° 1637/2016, onde fora aplicado as penalidades previstas nos incisos III e IV, 
do artigo Vida Lei 8.666/93, que consistem, respectivamente, em ficar impedida de licitar ou 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como, a expedição 
de Certidão de Inidoneidade da referida Empresa. 

Por fim, em resposta ao item 02,da referida Solicitação de Fiscalização visando retomar o 
andamento das obras das Creches do Ginásio. Alto Recreio, Cruzeiro e Cidade Nova, o Gestor 
Municipal irá determinar que se faça um estudo aprofundado de viabilidade econômica e 
estrutural da situação em tela, através de profissionais especializados no assunto, para que, 
após a emissão de um laudo técnico, o referido Gestor possa nortear a sua postura diante do 
presente quadro”. 

As causas que levaram as empresas a abandonar as obras sucessivamente são desconhecidas, 
já que muitos documentos não foram entregues à equipe de fiscalização, a Prefeitura não 
soube justificar a questão e o próprio SIMEC não é específico com relação ao tema.  
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Neste item o relatório da CGU observa um atraso atual acumulado é de 3 anos e 2 meses, na 
conclusão da obra, a mesma foi entregue a atual gestão paralisada, a retomada da execução da 
obra demanda uma atenção maior, além dos cumprimento de ritos legais e burocráticos, as 
pendências de natureza física constatada nesse relatório exige da atual gestão a contratação de um 
especialista em estrutura, para que esse faça uma análise cuidadosa da atual situação estrutural, e 
a viabilidade financeira do retomo, e o dispêndio financeiro necessário. 
Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra (a 
empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a mesma 
ficasse suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública pelo período de 2 anos, 
publicado no diário oficial em 20/06/2017. 
Quanto ao apontamento a cerca da entrega parcial da documentação à equipe de fiscalização, se 
deve ao fato de que a Prefeitura não localizou a documentação solicitada nos prédios públicos e o 
próprio SIMEC não é específico com relação ao tema, a transição de governo apresentou uma 
série de dificuldades na entrega da documentação, inclusive até a presente data dados contábeis 
não foram apresentados, sendo assim foi entregue o máximo possível de documentação no período 
em que a CGU esteve no município.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

Conforme relatado pelo gestor, as obras continuam paralisadas, o que faz com que o tempo de 
atraso para entrega da obra seja estendido, prejudicando a coletividade. Dessa forma, conclui-
se pela manutenção do ponto..  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, foram verificadas irregularidades na contratação e execução 
das creches no município de Serrinha/BA. 
 
Além da verificação de cláusulas restritivas no edital que restringiram a ampla 
competitividade do certame, foram identificados superfaturamentos, atrasos nas obras e 
severos problemas executivos que podem inviabilizar de forma grave o prosseguimento das 
obras visitadas.  
 



 

 

Ordem de Serviço: 201701346 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: SERRINHA PREFEITURA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.053.764,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 30 de maio a 02 de junho de 2017 sobre 
a aplicação dos recursos do programa (P) 2080 – Educação de Qualidade para Todos, e Ação 
20RP - Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica, no município de Serrinha/BA. 

A fiscalização teve por escopo examinar e verificar a regularidade da contratação e execução 
da obra creche tipo ‘B’, no bairro do Cidade Nova, através do instrumento de transferência 
“Convênio FNDE” nº 702244/2010 (ID SIMEC nº 11804), cujas obras foram executadas 
pela empresa Art Thec (serviços remanescentes) com proposta de R$1.067.719,73 (Tomada 
de Preços n° 02/2015). 
 

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. Atraso nas obras para construção da creche no bairro da Cidade Nova. 
 
Fato 
 

O certame licitatório Tomada de Preços nº 01/2013 foi realizado originalmente como forma 
de contratar empresa de engenharia para construção da creche tipo ‘B’ no bairro do Cidade 
Nova, município de Serrinha\BA (Convênio FNDE nº 702244/2010 - Código SIMEC nº 
11804). Foi declarada vencedora do certame a empresa DNA Construções e Projetos Ltda. 
(CNPJ nº 02.123.100/0001-30) mediante a apresentação de uma proposta de 
R$1.123.690,12, em 18 de junho de 2013.  

Como o cronograma das obras estabeleceu um período de execução de 10 meses, depreende-
se que sua plena conclusão deveria ser consolidada em maio de 2014, já que a ordem de 
Serviço fora emitida em 22 de julho de 2013.     



 

 

Por conta de irregularidades apuradas pela Prefeitura Municipal de Serrinha através do 
Processo Administrativo nº 0756/2013, houve distrato contratual em 20 de outubro de 2014, 
o que repercutiu na aplicação de pena à empresa DNA, que ficou impedida de contratar e 
licitar com a Prefeitura de Serrinha por um ano. Assim, a obra não foi concluída, ensejando 
a realização de novo procedimento licitatório, desta vez para a contratação de nova empresa 
para conclusão do projeto.  

Segundo o último Boletim de Medição (sem número) emitido pela empesa DNA, o valor de 
serviços total realizado pela empresa foi de R$235.488,19 (até 28/08/14), ou 
aproximadamente 21% do contrato. Na ocasião do distrato contratual com a empresa DNA, 
a obra já estava bastante atrasada, ficando paralisada a partir de 11 de agosto de 2014.   

Em 21/01/2015 foi lançado o Edital de licitação Tomada de Preços nº 02/2015, com o 
objetivo de contratar empresa para realização dos serviços remanescentes na creche da 
Cidade Nova. Venceu a empresa Art e Thec Engenharia e Serviços Ltda. (CNPJ nº 
18.490.807/0001-15), com uma proposta de R$1.067.719,73, em 11 de fevereiro de 2015. 

Em 19/03/2015 foi emitida a Ordem de Serviço para execução dos serviços pertinentes ao 
contrato assinado entre Art Thec e Prefeitura Municipal de Serrinha, com previsão de 
execução de 6 meses, o que implica concluir que a finalização do objeto seria alcançada em 
Outubro/2015.  

Contudo, o que pode ser observado a partir da visita técnica realizada na data de 01/06/2017, 
é que o objeto ainda não foi concluído, estando com um percentual de execução do segundo 
contrato da ordem de 34% (Boletim de Medição nº 05 da empresa Art Thec), ou global de 
49%, conforme aposto na base de dados do SIMEC.  

A visita ao objeto licitado também elucidou que apenas alvenarias (com reboco e emboço), 
estruturas em concreto, telhas cerâmicas, e contrapiso interno e haviam sido executadas de 
maneira representativa, estando todo o resto, em geral, não executado, impossibilitando a 
disponibilidade do empreendimento à comunidade.   

Sobre a empresa executora da obra, não foram observados vestígios de sua presença no 
empreendimento. Assim, entende-se que a obra está atualmente, além de inconclusa, 
abandonada.  

Outrossim, observa-se que o atraso atual acumulado é de 3 anos e 2 meses, tendo como 
referência a data atual da ação de controle da CGU e a primeira data estimada para conclusão 
do objeto, qual seja, maio de 2014. O atraso observado ainda será incrementado, já que a 
retomada do objeto, por solução mais célere que seja, demandará prazo para cumprimento 
de ritos legais e burocráticos, além do inexorável tempo para implementação das pendências 
de natureza física.   

Uma análise do documento denominado ‘Certidão’ (documento que atesta a Notificação 
extrajudicial da empresa), de 18/05/2017, elucida que o objeto foi abandonado de fato, já 
que o documento informa que “a empresa Art Thec (...) vencedora (...) da Tomada de Preços 
nº 02/15 (...) não concluiu a mencionada obra, ficando a mesma absolutamente abandonada”, 
o que vem a se coadunar com a impressão que a equipe da CGU consolidou acerca do fato.  



 

 

Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra 
(a empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a 
mesma ficasse suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública pelo período 
de 2 anos.  

Instada a discorrer acerca do atraso da obra e ações futuras, a Prefeitura Municipal 
apresentou resposta através da CI nº 335/17, consoante texto abaixo transcrito: 

“Assim, após a interrupção prematura das relações contratuais, motivadas pela Empresa Art 
& Thec o Gestor Municipal notificou a referida empresa, para que a mesma se manifestasse 
no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da situação acima mencionada. Contudo, houve o decurso 
do citado prazo sem que a citada empresa se manifestasse acerca do abandono das referidas 
obras. 

Diante da situação exposta acima, o Município de Serrinha, por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, adotou as medidas legais cabíveis, procedendo a instauração do Processo 
administrativo n° 1637/2016, onde fora aplicado as penalidades previstas nos incisos III e IV, 
do artigo Vida Lei 8.666/93, que consistem, respectivamente, em ficar impedida de licitar ou 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 (dois) anos, bem como, a expedição 
de Certidão de Inidoneidade da referida Empresa. 

Por fim, em resposta ao item 02,da referida Solicitação de Fiscalização visando retomar o 
andamento das obras das Creches do Ginásio. Alto Recreio, Cruzeiro e Cidade Nova, o Gestor 
Municipal irá determinar que se faça um estudo aprofundado de viabilidade econômica e 
estrutural da situação em tela, através de profissionais especializados no assunto, para que, 
após a emissão de um laudo técnico, o referido Gestor possa nortear a sua postura diante do 
presente quadro”. 

As causas que levaram as empresas a abandonar as obras sucessivamente são desconhecidas, 
já que muitos documentos não foram entregues à equipe de fiscalização, a Prefeitura não 
soube justificar a questão e o próprio SIMEC não é específico com relação ao tema.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Neste item o relatório da CGU observa um atraso atual acumulado é de 3 anos e 2 meses, na 
conclusão da obra, a mesma foi entregue a atual gestão paralisada, a retomada da execução da 
obra demanda uma atenção maior, além dos cumprimento de ritos legais e burocráticos, as 
pendências de natureza física constatada nesse relatório exige da atual gestão a contratação de um 
especialista em estrutura, para que esse faça uma análise cuidadosa da atual situação estrutural, e 
a viabilidade financeira do retomo, e o dispêndio financeiro necessário. 
Em 19/06/17, com a falta de pronunciamento da empresa Art Thec sobre o abandono da obra (a 
empresa fora notificada), houve a aplicação de penalidade junto à empresa, para que a mesma 
ficasse suspensa de licitar e contratar com toda a Administração Pública pelo período de 2 anos, 
publicado no diário oficial em 20/06/2017. 
Quanto ao apontamento a cerca da entrega parcial da documentação à equipe de fiscalização, se 
deve ao fato de que a Prefeitura não localizou a documentação solicitada nos prédios públicos e o 
próprio SIMEC não é específico com relação ao tema, a transição de governo apresentou uma 



 

 

serie de dificuldades na entrega da documentação, inclusive até a presente data dados contábeis 
não foram apresentados, sendo assim foi entregue o máximo possível de documentação no período 
em que a CGU esteve no município.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme relatado pelo gestor, as obras continuam paralisadas, o que faz com que o tempo de 
atraso para entrega da obra seja estendido, prejudicando a coletividade.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.2. Superfaturamento nas obras de implantação da creche do bairro da Cidade Nova 
no montante de R$68.238,67. 
 
Fato 
 
Foi observado pagamento indevido decorrente de superfaturamento de quantidade nas obras 
de construção da creche Pro-Infância Tipo B no bairro Cidade Nova, em Serrinha\BA (Código 
SIMEC nº 11804). As obras foram executadas inicialmente pela empresa DNA Construções 
e Projetos Ltda. (CNPJ nº 02.123.100/0001-30), vencedora da Tomada de Preços nº 01/2013. 
Posteriormente, os serviços foram executados pela empresa Art Thec Engenharia e Serviços 
(CNPJ n° 18.490.807/0001-15), vencedora do certame licitatório Tomada de Preços nº 
02/2015 (serviços remanescentes), com uma proposta de R$1.067.719,73.  
 
O superfaturamento de quantidade apontado, com o consequente pagamento indevido, tem 
como referência os Boletim de Medição ‘Final’ da empresa DNA Construções (Valor 
acumulado executado de R$235.488,19) e ‘n° 05’ da empresa Art Thec (Valor acumulado 
executado de R$358.374,78).   
 
Abaixo, tabela com os serviços cujos quantitativos levantados não têm compatibilidade com 
os respectivos valores faturados: 
 

Tabela 1 – Relação de Serviços pagos e não executados 
Serviço Unidade Faturado 

Prefeitura 
Medido 

CGU  
Diferença Valor 

Unitário 
(R$) 

Prejuízo 
(R$) 

Estrutura em 
madeira para 

cobertura 
m² 1.144 956 188 43,47 8.172,36 

Telhas cerâmicas m² 1.138 956 182 35,28 6.420,96 
Camada 

impermeabilizadora 
de concreto 

m² 1.451 692 759 21,25 16.128,75 

Concreto 25 MPa 
para pilares 

m³ 35 23 12 309,39 3.712,68 

Armadura para 
pilares 

Kg 3.917 2.574 1.343 5,86 9.978,49 

Forma para pilares m² 629 416 213 28,02 5.968,26 
Armaduras 

complementares 
das lajes 

Kg 3.423 3.112 311 7,43 2.310,73 

Concreto 25 MPa 
para vigas 

m³ 103 75 28 309,39 8.662,92 



 

 

Levante de 
alvenaria de blocos 

cerâmicos 
m² 1.535 1.311 224 30,73 6.883,52 

TOTAL (R$) 68.238,67 
Fonte: Boletins de Medição, Projetos Técnicos e Inspeção realizada em 31/05/2017 
 
Notas Explicativas: 
 
1 – Telhas cerâmicas e Estrutura em madeira para cobertura – Calculado com base nos projetos 
arquitetônicos disponibilizados pelo FNDE para creche pro-infância tipo ‘B’. Para efeito de 
cálculo foram apropriados quantitativos relativos aos blocos Pedagógico I, Pedagógico II, 
Administração e Serviços. O pátio ainda não apresentava a sua estrutura executada.    
 
2 – Camada impermeabilizadora de concreto - Calculado com base nos projetos arquitetônicos 
disponibilizados pelo FNDE para creche pro-infância tipo ‘B’. Para efeito de cálculo foram 
apropriados quantitativos relativos aos blocos Pedagógico I, Pedagógico II e Administração. 
O bloco Serviços não apresentava contrapiso executado na ocasião da realização da vistoria 
técnica.   
 
3 – Concreto 25 Mpa para pilares – Calculado com base nos projetos arquitetônicos 
disponibilizados pelo FNDE para creche pro-infância tipo ‘B’. Para efeito de cálculo foram 
apropriados quantitativos relativos a todos os blocos previstos no projeto.  
 
4 – Armadura e forma para pilares – Calculado por método indireto. Foi utilizado como 
referência para os volumes não executados o mesmo percentual observado para volume de 
concreto não executado no item ‘Concreto 25 Mpa para pilares’.  
 
5 – Levante de alvenaria em bloco cerãmico – Calculado com base nos projetos arquitetônicos 
disponibilizados pelo FNDE para creche pro-infância tipo ‘B’. Para efeito de cálculo foram 
apropriados quantitativos relativos a todos os blocos previstos no projeto, abatendo-se as 
frações isoladas não-executadas.   
 
6 – Armaduras complementares das lajes – Calculado com base nos projetos estruturais 
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Serrinha, pranchas de 24 a 27 (Armação 
Complementar das lajes, sub-pranchas 1, 2, 3 e 4 – Revisão 1 – Jul/08).  
 
7 – Concreto para vigas – Calculado com base na prancha estrutural nº 03 (Forma cobertura 
1ª parte – Revisão 02 – Set/08), fornecido pela Prefeitura Municipal de Serrinha. Não foram 
apropriados os quantitativos de concreto relativos ás vigas do pátio central, já que estas não 
haviam sido executadas na época da visita.  
 
Conclusão: 
 
Do exposto acima, evidenciou-se a ocorrência de um superfaturamento de quantidades no 
montante de R$68.238,67, que representa 11,49% do valor acumulado total da obra (Serviços 
originais + serviços remanescentes). Os pagamentos indevidos foram concretizados por meio 
dos processos de pagamento nºs 256/16, 257/16, 527/16, 528/16, 862/16, 863/16 e 938/16. 
Ressalte-se que que a lista de processos de pagamentos proposta não é exaustiva, já que vários 
processos não foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Serrinha\BA. 
 
  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“A experiência da fiscalização de obras públicas demonstra que são recorrentes situações que 
envolvem a conjugação dos seguintes fatores: má qualidade do projeto básico; falta de definição 
de critérios de aceitabilidade de preços unitários; contratação de proposta de menor preço global, 
compatível com a estimativa da Administração, mas com grandes disparidades nos preços 
unitários, alguns abaixo dos preços de mercado - justamente os de maiores quantitativos no projeto 
básico - e outros muito acima dos preços de mercado, de pouca importância no projeto básico; e, 
finalmente, o aditamento do contrato com o aumento dos quantitativos dos itens de preços 
unitários elevados e a diminuição dos quantitativos dos itens de preços inferiores. Os aditivos, 
normalmente, respeitam o limite legal de 25% para acréscimos contratuais (CAVALCANTI apud 
AC 468/2006-P-TCU). 
Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo administrativo 
visando a investigação a cerca das responsabilidades, por se tratar de pagamentos anteriores a essa 
gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo porque muitos dos 
responsáveis por acompanhar e atestar a execução da obra não mais compõe o quadro de 
servidores municipais.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, o superfaturamento de serviços, que não foi justificado.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Deficiências executivas na implementação da creche do bairro Cidade Nova que 
comprometem a estabilidade da estrutura. 
 
Fato 
 
A visita técnica da Fiscalização da CGU à obra de implantação da Creche no bairro de Cidade 
Nova (Serrinha\BA) elucidou alguns problemas na execução do empreendimento, consoante 
respectivas descrições arroladas nos itens a seguir. 
 
A – Concretagem deficiente 
 
Várias vigas do pavimento superior foram concretadas sem incorporação da armadura de 
tração ao corpo da viga, já que em diversas situações as estruturas de aço encontram-se abaixo 
das lajes. A situação observada é grave e deve ser avaliada por engenheiro estruturalista como 
forma de se avaliar quais esforços podem ser suportados pelos elementos construtivos com 
concretagem deficiente, além de propor medidas corretivas e mitigadoras. As fotos a seguir 
elucidam a situação, facilmente observável no bloco administrativo.   
 



 

 

 
Foto 01 – Vigas com face inferior não concretadas 
localizadas no bloco administrativo da creche – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
Foto 02 – Vigas com face inferior não 
concretadas localizadas no bloco administrativo 
da creche – Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
Foto 03 – Vigas com face inferior não concretadas 
localizadas no bloco administrativo da creche – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
Foto 04 – Vigas com face inferior não 
concretadas localizadas no bloco pedagógico I 
da creche – Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
B – Fissuras 
 
Foram observadas fissuras na junção entre alvenaria e contrapiso no bloco pedagógico I. 
 

Foto 05 – Fissuras no bloco pedagógico I – 
Serrinha/BA, 31 de maio de 2017 

Foto 06 – Fissuras no bloco pedagógico I – 
Serrinha/BA, 31 de maio de 2017 

 
C – Calhas de concreto  
 
As calhas foram confeccionadas com utilização de bloco cerâmico, e não concreto armado. 
 



 

 

 
Foto 07 – Detalhe de calha para drenagem pluvial na 
qual se utilizou bloco cerâmico e não concreto – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
Foto 08 – Detalhe de calha para drenagem pluvial na 
qual se utilizou bloco cerâmico e não concreto – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
D – Vigas com flechas excessivas  
 
Foram observadas vigas com flechas excessivas em trechos de laje que funcionam em balanço. 
 

Foto 09 – Viga com deformação excessiva em parte 
exterior da obra do bloco pedagógico II – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
Foto 10 – Viga com deformação excessiva em parte 
exterior da obra do bloco pedagógico II – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 
Foto 11 – Viga com deformação excessiva em parte 
exterior da obra do bloco pedagógico II – 
Serrinha\BA, 31 de maio de 2017 

 

 
E – Outros problemas encontrados 
 
Além dos problemas construtivos retratados por meio das fotos, devem ser registradas as 
inconsistências observadas pelo Laudo Técnico fornecido pela Prefeitura de Serrinha e 
endossados pela CGU, quais sejam contrapiso com ruptura pré-matura, reboco com espessura 
maior que a projetada, entre outros.  
 
Conclusão: 
 
Os problemas apontados nos itens ‘A’ e ‘D’ devem ser submetidos a criteriosa análise de 



 

 

engenheiro civil estruturalista a fim de que possa ser aferida a preservação da funcionalidade 
do empreendimento e planejada a adoção de medidas corretivas, com desenvolvimento de 
projeto executivo específico. Da mesma forma, o CREA e a Defesa Civil da jurisdição 
correlata devem ser notificados do caso, já que se trata de situação no qual a engenharia civil 
foi praticada de forma deficiente, com iminente risco de perda de vidas humanas.  
 
Os problemas estruturais citados na presente constatação são localizados em três blocos da 
obra que estavam construídos (Pedagógico I, Pedagógico II e Administrativo), de um total de 
quatro, o que faz com que haja comprometimento de parcela representativa da obra. Registra-
se que o problema pode ser de magnitude maior que a observada, já que a análise visual de 
alguns elementos estruturais é obstada pelo seus respectivos traçados serem coincidentes com 
os de algumas alvenarias, ocultando defeitos.    
 
Entende-se, dessa maneira, que o prejuízo potencial pode alcançar todo o valor já aplicado no 
empreendimento, caso haja inviabilidade econômica para as adequações necessárias, não 
conclusão do empreendimento por parte da Administração Municipal ou até mesmo, numa 
realidade extrema, mas possível, o colapso das estruturas.    

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 
 
“Conforme apontado em relatório, a questão estrutural é um dos pontos mais delicados e que 
requer uma atenção especial, devem ser submetidos à criteriosa análise de engenheiro civil 
estruturalista a fim de que possa ser aferida a preservação da funcionalidade do empreendimento 
e planejada a adoção de medidas corretivas, com desenvolvimento de projeto executivo específico, 
por se tratar de um serviço extremamente especializado, o município está em processo de busca 
desse profissional de forma a garantir um relatório preciso e claro, que sirva de suporte para 
ações futuras.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento original com relação aos fatos constatados neste item, no 
caso, os defeitos estruturais e executivos observados.  
  
##/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. Irregularidades na licitação para contratação dos serviços remanescentes para 
conclusão da creche no bairro da Cidade Nova.  
 
Fato 
 

Foram observadas irregularidades na condução do processo licitatório Tomada de Preços nº 
02/2015, relacionado à contratação de empresa para execução de serviços remanescentes em 
creche tipo ‘B’ situada no bairro Cidade Nova. O Edital da licitação foi lançado em 
21/01/2015, tendo sido consagrada vencedora a empresa Art e Thec Engenharia e Serviços 
Ltda. (CNPJ nº18.490.807/0001-15) com uma proposta de R$1.067.719,73, na data de 
11/02/2015.    

As irregularidades constatadas são as descritas a seguir: 

1 – Atestado de Visita 

No item 4.1.3 do edital, relacionado aos documentos relacionados à qualificação técnica, é 
exigido que seja apresentado Atestado de Visita Técnica “emitido pela Secretaria Municipal 
de Educação, em nome do Responsável Técnico da empresa, o qual obrigatoriamente fará a 
visita”. Os dias especificados para a visita foram 6 e 09 de fevereiro de 2015, às 9:00 hs.  

Entende-se que a exigência de visita técnica (sem previsão de documento substitutivo) ao local 
da obra é considerado elemento que restringe a competitividade do certame, já que não tem 
amparo legal, além de se caracterizar em mecanismo para promoção do conhecimento prévio 
dos futuros concorrentes ao certame, não contribuindo com a sua plena competitividade e 
alcance da melhor proposta por parte da administração pública.  

Sobre esta questão, já se pronunciou o TCU em diversas ocasiões no sentido de que a 
obrigatoriedade de visita técnica tem sido elemento que altera a configuração de plena 
competitividade do certame (Ver Acórdãos 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008, 
727/2009, 1842-2013 e 234/2015, todos plenário).   

2 – Demonstrativos contábeis   

Estabelece o item 4.1.4, item ‘d’, do Edital de Licitação, que a prova de “boa situação 
financeira da empresa” será realizada pela apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, 2013”. Todavia, entende-se que tal 
cláusula é irregular, tendo em vista que o edital de licitação define como último exercício 
social o ano de 2013, sendo que o último exercício social era na verdade o de 2014. Assim, 
entende-se que o Edital lançado em 2015 busca inovar a lei de licitações, que estabelece em 
seu art. 31, I, que as demonstrações contábeis exigíveis são do último exercício social (no caso 
2014), e não do penúltimo (2013), conforme exigido pelo Edital.  

A presença dessa cláusula nas regras editalícias seria motivo para impugnação do edital.  

3 – Publicidade deficiente 



 

 

Não foi observada a publicação do edital no Diário Oficial do Estado, tampouco, em jornal de 
grande circulação (exigências do art. 21, da lei Federal 8.666/93). As publicações foram 
realizadas apenas no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Município. Assim, 
entende-se que a ampla competitividade do certame foi prejudicada, uma vez que apenas uma 
empresa participou do processo.  

4 – Qualificação Técnica 

O item 4.1.3, item ‘d’, do edital, estabelece que a empresa deverá apresentar experiência 
pretérita com execução de obra de engenharia semelhante ou equivalente ao objeto da presente 
licitação, com a finalidade da empresa ser habilitada no quesito ‘capacidade técnica’. 
 
Ocorre que a empresa Art Thec somente apresentou CAT de execução que não constam a 
empresa Art Thec como empresa contratada. Dessa forma, todo o acervo técnico representado 
na CAT nº 941/2001, pertence ao engenheiro A.A.M.S., que atuou de forma autônoma, sem 
realizar as suas atividades profissionais por meio de empresa constituída. 
 
Tal constatação ensejaria a não habilitação da empresa Art Thec no certame, o que restou por 
não ocorrer.  

5 – Cláusulas restritivas 

Os quesitos ‘h’ e ‘i’, do item 4.1.3, do edital, estabelecem que os documentos denominados 
‘Programa de Prevenção de Riscos Ambientais’ e ‘Registo no Conselho Regional de 
Administração’ deveriam ser apresentados. 

Entende-se que tais documentos não poderiam ser exigidos, uma vez que a sua exigência não 
encontra amparo legal, sendo considerados itens restritivos. Tampouco há justificativa no 
edital para a presença de tais itens como elementos necessários e imprescindíveis à seleção da 
melhor proposta.  

Não obstante a restrição imposta, observou-se que a empresa foi habilitada mesmo sem ter 
apresentado os documentos solicitados, o que faria com que a mesma devesse ser inabilitada, 
em sede do Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, o que não ocorreu.  

Conclusão: 
 
Entende-se que a vitória da empresa Art &¨Thec foi irregular, já que não poderia ser 
considerada vencedora de um certame no qual ela não atendeu as prescrições do edital de 
licitação (Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório). Da mesma forma, a empresa 
não participou de um processo com ampla competitividade, visto que não houve publicidade 
mínima, tampouco com presença de elementos que estimulassem a presença de outros 
participantes do processo, o que ajudaria ao alcance da melhor proposta.  

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 A Prefeitura Municipal de Serrinha se manifestou através do documento denominado 
‘Resposta do Relatório Preliminar’, de 06/11/17, consoante texto abaixo transcrito: 



 

 

 
“As irregularidades constatadas são as descritas a seguir: 
1 - Atestado de Visita 
2 - Demonstrativos contábeis 
3 - Publicidade deficiente 
4 - Qualificação Técnica 
5 - Cláusulas restritivas 
 
Os atos viciados porventura acontecidos durante o procedimento licitatório, antecedente à 
formalização do contrato, podem tomá-lo juridicamente ineficaz, motivo pelo qual a 
administração pública deve tomar o máximo cuidado na condução da licitação, visando evitar que 
irregularidades possam comprometer o futuro contrato a ser firmado entre a Administração e o 
vencedor da licitação. Os atos administrativos viciados podem ser revogados, invalidados ou 
convalidados. Os vícios comumente detectados em licitações realizadas pela Administração 
Pública, em sua grande, decorrem por desconhecimento e falta de preparo dos servidores, 
notadamente da Comissão de Licitação, ou mesmo por descuido quanto a detalhes que podem ser 
importantes. Conforme as circunstâncias apresentadas, para tanto será instaurado processo 
administrativo visando a investigação a cerca das responsabilidades, por se tratar de licitação 
anterior a essa gestão a responsabilização deverá ser realizada de forma cautelosa, até mesmo 
porque muitos dos membros da COPEL não mais compõe o quadro de servidores municipais.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha não trouxe um conjunto suficiente de informações que 
pudesse modificar o entendimento com relação aos fatos constatados neste item.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, foram verificadas irregularidades na contratação e execução 
das creches no município de Serrinha/BA. 
 
Além da verificação de cláusulas restritivas no edital que restringiram a ampla 
competitividade do certame, foram identificados superfaturamento, atrasos nas obras e 
severos problemas executivos que podem inviabilizar de forma grave o prosseguimento das 
obras visitadas.  
 



 

 

Ordem de Serviço: 201701340 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SERRINHA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 364.613,31 
 
1. Introdução 

 
A fiscalização teve como objetivo avaliar a aplicação de recursos federais transferidos pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, ao município de Serrinha/BA, 
no período de janeiro de 2014 a março de 2017, para execução do Programa Nacional de 
Transporte Escolar – PNATE. 
 
Os trabalhos de fiscalização foram realizados no período de 29 de maio a 02 de junho de 
2017, tendo como escopo a contratação e execução do serviço de transporte escolar no 
município, por meio do Contrato nº 445/2010, decorrente do Pregão Presencial nº 
0173/2010. Foram avaliados recursos no montante de R$ 10.767.341,87, dos quais R$ 
364.613,31 foram recursos do PNATE. 
 

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. Considerações iniciais sobre o Pregão Presencial nº 0104/2013. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha/BA realizou, no dia 07 de janeiro de 2014, o Pregão 
Presencial – PP nº 0104/2013, cujo objeto foi a contratação de empresa para realização dos 
serviços de transporte escolar da Educação Básica e do Ensino Médio no ano de 2014. Desse 
Pregão, sagrou-se vencedora a empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E 
MÁQUINAS, CNPJ.: 01.488.787/0001-45, que assinou o Contrato nº 0004/2014, no valor de 
R$ 3.218.397,00, com vigência até 31 de dezembro de 2014. 
 
Consta do Processo Administrativo nº 1.767/2013, Solicitação de Despesa com data de 02 de 
outubro de 2013 e assinada pela então Secretária de Educação de Serrinha, em cuja 
justificativa alega que “a Secretaria de Educação atendendo a legislação vigente oferece 



 

 

transporte escolar para a rede pública municipal, estadual e federal e ainda oferece 
transporte aos alunos das universidades públicas e faculdades particulares nas cidades 
circunvizinhas, portanto, faz-se necessária a contratação de empresa especializada para a 
realização de serviços de transporte escolar de alunos, professores, diretores e toda equipe 
de apoio das unidades escolar de ensino e alunos das faculdades particulares e universidades 
públicas que estudam em cidades circunvizinhas, vale salientar que o Município possui uma 
frota própria a serviço da Secretaria de Educação de 21 veículos sendo esses insuficientes 
para atender a toda a demanda de itinerários”. 
 
Segundo levantamento feito pela Secretaria de Educação de Serrinha, sua necessidade se 
traduziu em: 
 

- Itinerário para 43 passageiros: 28; 
- Itinerário para 32 passageiros: 19; 
- Itinerários para 15 passageiros: 46; 
- Itinerários para 9 passageiros: 12. 

 
A despesa foi autorizada pela então Prefeito, cuja assinatura consta do mesmo formulário de 
Solicitação de Despesa emitido pela Secretária de Educação, o qual também informa que há 
disponibilidade financeira para realização da referida despesa. 
 
O objeto da licitação foi dividido em doze lotes, conforme tabela abaixo, entretanto não há no 
processo os critérios para a constituição de cada lote. 
 

Quadro – Objeto do Pregão Presencial nº 0104/2013 
LOTE ROTEIROS KM/DIA CLIENTELA VALOR ANUAL (R$) 

01 10 455 ALUNOS 248.430,00 
02 14 769 ALUNOS 419.874,40 
03 6 847 ALUNOS FACULDADE 450.660,00 
04 4 298 ALUNOS E FUNCIONÁRIOS 142.380,00 
05 2 150 ALUNOS 78.750,00 
06 6 255 ALUNOS 133.875,00 
07 6 476 FUNCIONÁRIOS 249.900,00 
08 19 1.028 ALUNOS 518.112,00 
09 12 533 ALUNOS 268.632,00 
10 14 1.069 FUNCIONÁRIOS 538.776,00 
11 7 362 ALUNOS 174.846.,00 
12 5 372 FUNCIONÁRIOS 199.962,00 

TOTAL 105 6.614  3.249.351,40 
Fonte: PP nº 0104/2013.  
 
Os preços estimados constantes da tabela acima foram definidos, segundo autos do Processo, 
a partir da média das pesquisas de preços realizadas nas empresas NR MONTAGENS 
INDUSTRIAIS LTDA ME, MARCELO LOCADORA e na SEMED (sem descrição por 
extenso), entretanto não foram acostados ao mesmo processo documentos desses fornecedores 
com detalhamento dos respectivos preços. 
 
Em 26 de novembro de 2013, a minuta do Edital do Pregão nº 0104/2013 foi submetida à 
Procuradoria Jurídica do Município para emissão de parecer.  
 
Em 28 de novembro de 2013, o Procurador Assessor, Helder Bacelar de Cerqueira, emitiu o 
Parecer nº 1147/2013, sem nenhuma ressalva, opinando pelo prosseguimento do feito. 



 

 

 
Concluídas as etapas anteriores, o Edital do Pregão foi publicado no Diário Oficial, Seção 3, 
de 2 de dezembro de 2013, no Correio da Bahia de 30 de novembro de 2013, pag. 33, e no 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Serrinha de 2 de dezembro de 2013. 
 
De acordo com os documentos acostados ao Processo, retiraram o Edital e agendaram visita 
técnica as 22 empresas abaixo relacionadas. 
 

Quadro – Empresas interessadas no PP nº 0104/2013 

EMPRESA CNPJ 
DATA 

VISITA 
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS 05.936.012/0001-46 10/12/2013 
CCO DA SILVA TURISMO EPP 10.869.862/0001-09 10/12/2013 
PRINCESA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 13.846.517/0001-48 10/12/2013 
TGE SERVIÇOS TRANSPORTES M. E EQUIPAMENTOS 10.760.836/0001-48 10/12/2013 
JP DE ARAÚJO CONSTRUTORA C. E SERVIÇOS* 96.784.350/0001-65 10/12/2013 
GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 07.009.304/0001-69 10/12/2013 
JML TRANSPORTE LTDA-ME 14.232.895/0001-02 10/12/2013 
ADD LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS 04.423.010/0001-90 10/12/2013 
SANTOS FILHO TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES 11.450.892/0001-49 10/12/2013 
CAMP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 63.194.575/0001-02 10/12/2013 
SOL DOURADO COM. REP. SER. E TRANSPORTES 11.962.077/0001-69 10/12/2013 
RG SOLUÇÕES 17.687.370/0001-41 10/12/2013 
RODRIGO PIRES VILELA EPP 14.959.681/0001-24 10/12/2013 
TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEI. E MÁQUINAS 01.488.787/0001-45 10/12/2013 
CONSTRUTORA RAMOS 10.315.503/0001-00 10/12/2013 
LUDMAR VIAGENS TURISMO E EVENTOS** 04.066.639/0001-20 10/12/2013 
JC FIGUEREDO & CIA LTDA*** 03.360.489/0001-09 10/12/2013 
MSC TRANSPORTES LTDA 96.726.781/0001-75 10/12/2013 
JMC CONSTRUTORA COM. E SERVIÇOS LTDA 09.280.599/0001-39 10/12/2013 
GGMA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 15.154.115/0001-08 10/12/2013 
RENAS CONSTRUTORA LTDA 08.932.789/0001-20 10/12/2013 
BRAÇOS FORTES E CONSTRUÇÕES 06.045.985/0001-58 10/12/2013 

Fonte: PP nº 0104/2013.  
* Solicitação de agendamento de visita em 13/12/2013. 
 
A sessão de abertura do Pregão, anteriormente marcada e publicada para acontecer às 09:00H 
do dia 13 de dezembro de 2013, foi adiada para as 09:00H do dia 07 de janeiro de 2014. 
Entretanto esta alteração (adiamento) foi publicada apenas no Diário Oficial da Prefeitura 
Municipal de Serrinha. 
 
De acordo com a Ata de Julgamento das Propostas e de Habilitação, compareceram à Sessão 
representantes das nove empresas abaixo relacionadas. 
 

Quadro – Empresas licitantes do PP nº 0104/2013 
EMPRESA CNPJ 

JOSÉ VALMIR RAMOS CONSTRUTORA 10.315.503/0001-00 
MSC TRANSPORTES LTDA 96.726.781/0001-75 
BRAÇOS FORTES E CONSTRUÇÕES 06.045.985/0001-58 
PRINCESA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 13.846.517/0001-48 
RENAS CONSTRUTORA LTDA 08.932.789/0001-20 
SOL DOURADO COM. REP. SER. E TRANSPORTES 11.962.077/0001-69 
TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEI. E MÁQUINAS * 01.488.787/0001-45 
JMC CONSTRUTORA COM. E SERVIÇOS LTDA 09.280.599/0001-39 
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS 05.936.012/0001-46 



 

 

Fonte: PP nº 0104/2013.  
* Vencedora do Pregão n º 0104/2013. 
 
Em decorrência desse Pregão, em 14 de janeiro de 2014, a Prefeitura de Serrinha/BA e a 
empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS firmaram o Contrato nº 
0004/2014, no valor de R$ 3.218.397,00, com vigência até 31 de dezembro de 2014. Porém o 
Contrato supramencionado, por meio de Termos Aditivos, teve sua vigência estendida para 
2015, 2016 e 2017. 
 
A análise criteriosa dos autos do Processo Administrativo nº 1767/2013 permitiu a 
identificação de irregularidades diversas na condução do Pregão nº 0104/2013, que vão da 
inserção de cláusulas restritivas no Edital ao superfaturamento do objeto, entre outras, como 
será apresentado a longo deste Relatório.   
 
  
##/Fato## 

2.1.2. Subcontratação integral do objeto à revelia da Lei 8.666/93 e do Edital. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha realizou, no dia 07 de janeiro de 2014, o Pregão Presencial 
– PP nº 0104/2013, cujo objeto foi a contratação de empresa para realização dos serviços de 
transporte escolar da Educação Básica e do Ensino Médio no ano de 2014. Desse Pregão, 
sagrou-se vencedora a empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 
LTDA, CNPJ nº 01.488.787/0001-45, que assinou o Contrato nº 0004/2014, no valor de R$ 
3.218.397,00, com vigência até 31 de dezembro de 2014. 
 
No Capítulo 16 (Contratação) do Edital, consta o seguinte subitem: 
 

“16.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou 
transferência, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da Secretaria 
Municipal de Educação.” 

 
Entretanto, a empresa TRANSTOP subcontratou integralmente todo o serviço de transporte 
escolar objeto do Pregão n º 0104/2013, sem que conste do conste do Processo Administrativo 
nº 1767/2013 qualquer documento com expressa anuência da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 
Ou seja, à revelia do Edital e da Lei nº 8.666/93, a empresa TRANSTOP formalizou 
subcontratos com prestadores de serviço locais, passando a ser uma mera interposta da 
prestação do serviço. 
 
A subcontratação só é admissível no caso de partes da obra ou serviço nos limites definidos 
pela Administração. A subcontratação total é vedada e se constitui em motivo de rescisão 
contratual, nos termos do art. 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/93. 
 
Dessa forma, a principal tarefa da empresa é a de elaborar medições para cobrança à Prefeitura 
e efetuar o pagamento aos subcontratados, revelando-se como mera intermediadora, com risco 
praticamente nulo na execução.  
 
Assim, da forma como foi executado o objeto da licitação a partir do Contrato nº 0004/2013, 
referente aos serviços de transporte escolar do município de Serrinha/BA, por meio da 



 

 

subcontratação integral, fica evidente que houve descumprimento dos artigos 72 e 78, inciso 
VI, da Lei 8.666/1993.  
 
De acordo com o art. 72, combinado com o art. 78, VI, da Lei nº 8.666/93, a subcontratação 
do objeto da licitação deve ser tratada como exceção, de tal modo que a jurisprudência do 
TCU só tem admitido, em regra, a subcontratação parcial e, ainda assim, quando não se 
mostrar viável sob a ótica técnico-econômica a execução integral do objeto por parte da 
contratada e desde que tenha havido autorização formal do ente contratante.  
 
Com base nesses pressupostos, o TCU não considera legal a subcontratação integral em 
serviços de transporte escolar, ficando claro que, nesse caso, a diferença entre o valor pago ao 
contratado e o valor recebido pelos subcontratados se trata de superfaturamento/sobrepreço 
(Acórdão nº 1.151/2011 - 2ª Câmara, Acórdão nº 3.378/2012 - Plenário, Acórdão nº 
1464/2014 - Plenário Acordão nº 4067/2015 - Primeira Câmara e Acordão nº 1129/2017 - 
Primeira Câmara, entre outros). 
 
Ou seja, o entendimento do TCU é pela impossibilidade desse tipo de subcontratação total do 
objeto, conforme claramente descrito no trecho transcrito abaixo do Informativo de Licitação 
e Contratos TCU nº 200, de 2014: 
 

“3. A subcontratação total do objeto, em que se evidencia a mera colocação de 
interposto entre a Administração Pública contratante e a empresa efetivamente 
executora (subcontratada), é irregularidade ensejadora de débito, o qual corresponde 
à diferença entre os pagamentos recebidos pela empresa contratada e os valores por 
ela pagos na subcontratação integral. 
 
Em Tomada de Contas Especial, autuada mediante conversão de autos de auditoria de 
conformidade na aplicação de recursos federais repassados ao município de Lavras da 
Mangabeira/CE, fora apurada, dentre outras irregularidades, a subcontratação 
integral de serviços de transporte escolar a preços inferiores aos acordados com a 
administração municipal, evidenciando prática de sobrepreço na ordem de 43,85 % 
sobre a contratação original. Realizado o contraditório, o relator lembrou que, de 
acordo com os artigos 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993, “a subcontratação deve 
ser tratada como exceção, de tal modo que a jurisprudência do TCU só tem admitido, 
em regra, a subcontratação parcial e, ainda assim, quando não se mostrar viável sob a 
ótica técnico-econômica a execução integral do objeto por parte da contratada e desde 
que tenha havido autorização formal do ente contratante”. No caso concreto, anotou o 
relator, “como a subcontratação não estava prevista no edital e no contrato e, ainda 
mais, como ela se deu sobre a totalidade do objeto, colocando-se, pois, a subcontratante 
como mera intermediária na avença, com claro prejuízo para a administração pública, 
ante o desnecessário acréscimo nos preços, fica caracterizada a flagrante ilegalidade”. 
Ademais, registrou ser plenamente possível a aferição do débito, especialmente por não 
se identificar qualquer atividade relevante de coordenação, controle ou fiscalização 
por parte da empresa subcontratante sobre os subcontratados. No que respeita à 
quantificação do dano, considerando que a prefeitura pagou preço certo e determinado 
pelo contrato (incluindo encargos, manutenção, seguridade, controle e fiscalização) 
registrou o relator que “o débito deve subsistir pelo acréscimo colocado sobre a 
aludida subcontratação total do objeto, que (...) resultou na execução precária do 
ajuste, com motoristas não habilitados e veículos totalmente inadequados para o 
transporte escolar”. Nesses termos, concluiu que, diante da ausência de provas para 



 

 

demonstrar os custos suportados com a gestão da subcontratação integral, assim como 
pela deficiência na prestação dos serviços, incompatível com os preços pagos pela 
Administração, mostrava-se apropriada a condenação imposta aos responsáveis. 
Assim, acolhendo a proposta da relatoria, o Tribunal, dentre outras deliberações, 
julgou irregulares as contas do prefeito municipal e da empresa contratada, imputando-
lhes, solidariamente, o valor do débito apurado e aplicando-lhes a multa capitulada no 
art. 57 da Lei Orgânica do TCU. Acórdão 1464/2014-Plenário, TC 034.039/2011-2, 
relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 4.6.2014.” 
 

Vale salientar que a referida empresa, a TRANSTOP, não arca com qualquer despesa de 
manutenção e de abastecimentos dos veículos, cujo ônus é exclusivo dos subcontratados, 
conforme planilhas disponibilizadas pela empresa e de entrevistas realizadas com os 
prestadores. Em síntese, a empresa precisaria apenas de um ou dois funcionários, para 
administrar os subcontratos, receber o dinheiro da Prefeitura e efetuar o pagamento aos 
prestadores de serviço locais.  
 
A TRANSTOP, portanto, configura-se numa mera intermediadora dos serviços prestados, 
cujo custo da intermediação onera sensivelmente o contrato firmado com a Prefeitura, o qual 
revelou-se bastante danoso à Administração Pública por ser antieconômico, e ter acarretado 
prejuízo significativo aos cofres públicos, pelo pagamento de um elevado custo de 
intermediação dos serviços de transporte escolar. 
 
A contratação da empresa TRANSTOP pela Prefeitura Municipal de Serrinha/BA, nos termos 
em que os serviços foram e são executados, além de ilegal, trouxe significativo prejuízo aos 
cofres públicos, uma vez que a intermediação do serviço revelou superfaturamento dos 
mesmos como será analisado em outro tópico deste Relatório. 
 
Nunca é tarde ressaltar, mais uma vez, que a empresa TRANSTOP, na fase de habilitação, 
apresentou uma relação de 50% de veículos “próprios”, com até sete anos de fabricação, que 
seriam disponibilizados na prestação dos serviços, porém nenhum desses veículos foi posto à 
disposição da Secretaria Municipal de Educação de Serrinha/BA. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, de 13 de novembro de 2017, o gestor assim se 
manifestou: 
 
“Impende reprisar que o procedimento licitatório que culminou com a contratação da 
TRANSTOP, foi realizado pela anterior administração municipal, tendo sua última 
prorrogação pugnada pela comissão de transição de governo, com o fim precípuo de evitar a 
paralização do serviço público essencial.  
 
Deste modo, a dita prorrogação para vigência em 2017 foi efetuada sem a ingerência da nova 
gestão, mesmo porque a Transição de Governo foi praticamente inexistente, por conta de 
desídia da administração antecedente, conforme relatório anexo.  
 
Portanto, as cláusulas e condições de execução dos serviços não foram por esta gestão 
estabelecidas, haja vista que as “herdou” da administração anterior, como sobejamente 
explanado nas linhas anteriores e consoante relato da própria CGU.  



 

 

 
Destarte, data vênia, certo é que este fato não pode ser imputado à atual gestão municipal que, 
com base na legislação de regência, ou seja, autorizado pela lei 8.666/93, pugnou a 
prorrogação do contrato da TRANSTOP com o único interesse de evitar a paralização de 
serviço público essencial, na área da educação. 
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizados em 2017, realizará, oportunamente, a competente 
licitação para o serviço de transporte escolar, oportunidade em que resguardará da melhor 
forma o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício 
que venha a prejudicar a população, bem como na maior promoção de fiscalização na 
execução dos serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno. 
 
Informa ainda que a prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico, após a 
apuração por esta Controladoria das irregularidades apontadas, adotará as medidas 
preventivas e punitivas cabíveis no presente caso.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer argumento que pudesse elidir a irregularidade aqui 
apontada. Apenas atribui a responsabilidade pela contratação do serviço de transporte escolar 
à gestão anterior e que estará adotando as medidas preventivas e punitivas cabíveis ao aqui 
consignado.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Superfaturamento dos serviços de transporte escolar, no montante estimado de 
R$ 3.283.168,70, no período de 2014 a 2017, em função da intermediação ilegal dos 
serviços, em clara afronta à Lei 8.666/93 às disposições editalícias. 
 
Fato 
 
Como já comentado neste Relatório, a Prefeitura Municipal de Serrinha/BA realizou, no dia 
07 de janeiro de 2014, o PP nº 0104/2013, para a contratação de empresa prestadora de 
serviços de transporte escolar. 
 
Em decorrência disso, a empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, 
CNPJ nº 01.488.787/0001-45, assinou o Contrato nº 0004/2014, no valor de R$ 3.218.397,00, 
com vigência até 31 de dezembro de 2014. 
 
Contudo, da análise dos autos do Processo Administrativo nº 1767/2013, relativo ao PP nº 
0104/2013, constatou-se que a empresa TRANSTOP é uma mera intermediadora dos serviços 
de transporte escolar, os quais foram e são efetivamente executados por subcontratados 
(prestadores de serviços locais), em total afronta à Lei nº 8.666/93 e ao subitem 16.3 do Edital. 
 
Já da análise dos pagamentos efetuados pela TRANSTOP aos subcontratados, ou seja, aqueles 
que efetivamente prestaram o serviço, constatou-se que o valor pago estava bem abaixo do 
valor contratado pela Prefeitura. 
 



 

 

A seguir, foi feito o levantamento do prejuízo aos cofres públicos em decorrência dessa 
subcontratação. 
 
Para cálculo do superfaturamento, buscou-se estabelecer o preço de referência para o serviço 
efetivamente prestado. Para tanto, adotou-se o valor total pago aos subcontratados como custo 
direto, sobre o qual foi aplicado um percentual de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, 
com vistas à inclusão de despesas indiretas, de natureza administrativa e tributária, bem como 
a inserção de um percentual de lucro sobre a atividade. Este preço foi então deduzido do valor 
pago à empresa contratada, sendo a diferença computada a título de superfaturamento. 
 
De antemão, é preciso salientar que nem todos os processos de pagamento foram localizados 
nos arquivos da Prefeitura. Além disso, a maioria dos processos de pagamento localizados 
fisicamente ou em meio digital não estavam acompanhados dos respectivos boletins de 
medição, razão pela qual não foi possível apurar o total do prejuízo efetivo para os exercícios 
de 2014 a 2017.  
 
Dessa forma, foi apurado o prejuízo efetivo com base nos processos de pagamento e 
respectivos boletins de medição disponíveis, e um prejuízo estimado com base em projeções 
estatísticas. 
 
No quadro abaixo, foi apurado o prejuízo efetivo de R$ 583.188,52, com base apenas em oito 
meses de pagamento. 
 

Quadro – Apuração de Superfaturamento efetivo – Contrato nº 0004/2014 (em R$) 

PERÍODO 
PAGO SEM BDI 

SUBCONTRATADO 
VALOR PAGO 

+ BDI 
VALOR PAGO 

PELA PREFEITURA 
SUPERFATU-

RAMENTO 
Fev/2014 143.405,00 176.388,15 245.211,20 68.823,05 
Nov/2014 189.831,29 233.492,49 306.514,00 73.021,51 
Abr/2016 172.464,53 212.131,37 276.219,00 64.087,63 
Jun/2016 275.652,35 339.052,39 405.121,20 66.068,81 
Jul/2016 280.633,63 345.179,36 441.950,40 96.771,04 
Ago/2016 312.984,63 384.971,09 441.950,40 56.979,31 
Set/2016 244.840,08 301.153,30 368.292,00 67.138,70 
Mar/2017 256.042,83 314.932,68 405.121,20 90.188,52 

TOTAL 1.875.854,34 2.307.300,68 2.890.379,40 583.188,52 
* BDI de 22,98% (arredondado para 23%), sendo 5% para Despesas Administrativas, 8,65% para Tributos e 
7,0% para Lucro. 
 
Cabe aqui destacar que a definição do percentual de 22,98% para o BDI foi feita com base na 
Nota Técnica nº 1/2007 – SCI, de 13 dezembro de 2007, do Supremo Tribunal Federal, que 
definiu o percentual de BDI de 26,44% (regime incidência cumulativa de PIS e COFINS) para 
definição de custos finais na contratação de serviços de locação de mão de obra no âmbito do 
Tribunal. Este percentual considerou 5% para Despesas Administrativas, 8,65% para Tributos 
(ISS, PIS e COFINS) e 10% para Lucro, conforme fórmula abaixo, presente na Nota Técnica.  
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No caso específico da contratação em Serrinha/BA, manteve-se o percentual de 5% para 
Despesas Administrativas, o que pode se considerar até mesmo uma medida conservadora, 
tendo em vista a mínima estrutura administrativa mantida pela TRANSTOP. 
 



 

 

Sobre o Lucro Bruto, definiu-se o percentual de 7,0% no cálculo. Tal valor foi estabelecido 
em função da atuação mínima da TRANSTOP na prestação do serviço de transporte escolar, 
como mera intermediadora de um serviço integralmente subcontratado, sem qualquer gestão 
direta sobre a operação e manutenção dos veículos, bem como utilizando uma estrutura 
administrativa mínima. 
 
Por fim, foi mantido o percentual de 8,65% de Tributos sobre Faturamento, considerando 
tratar-se dos mesmos tributos e percentuais aplicáveis ao aludido contrato. A adoção dos 
percentuais supracitados resultou em um BDI de 22,98%. 
 
 
Com base nas informações disponíveis, foi feito o levantamento dos percentuais de 
superfaturamento, considerando a diferença entre o valor pago pela Prefeitura e o valor devido 
pela prestação do serviço, acrescido de BDI, os quais foram transcritos no quadro abaixo. 
 

Quadro – Percentuais de superfaturamento sobre o valor devido 
EXERCÍCIO MÉDIA (%) METODOLOGIA 

2014 34,6 % Pagamentos de fevereiro e novembro de 2014. 
2015 34,6 % Projetado com base em 2014. 
2016 22,0 % Pagamentos em abril e de junho a setembro de 2016. 
2017 28,6 % Pagamento em março de 2017. 

 
Aplicando-se esses percentuais sobre os valores pagos pela Prefeitura à TRANSTOP, foi 
possível identificar um prejuízo total de R$ 3.283.168,70, nos exercícios de 2014 a 2017, 
conforme quadro abaixo. 
 

Quadro – Superfaturamento total – Contrato nº 0004/2014 
EXERCÍCIO PAGAMENTOS PERCENTUAL SUPERFATURAMENTO (R$) 

2014 3.172.715,90 34,6 % 1.097.759,70 

2015 3.553.542,00 34,6 % 1.229.525,53 

2016 3.028.280,97 22,0 % 666.221,81 

2017 1.012.803,00 28,6 % 289.661,70 

TOTAL 10.767.341,87 3.283.168,70 
 
Assim, pode-se dizer que, do total do prejuízo apurado nos quatro exercícios (R$ 
3.283.168,70), R$ 583.188,52 são efetivos, pois foram apurados com base nos boletins de 
medição, de fato, localizados. Já R$ 2.700.090,13 foram estimados, conforme detalhado 
anteriormente, já que os processos de pagamentos não estavam acompanhados dos respectivos 
boletins de medição. 
 
Do montante de R$ 10.767.341,87 pago pela Prefeitura à TRANSTOP no período analisado, 
R$ 1.894.473,00 foram recursos do Fundeb (17,5% do total) e R$ 364.613,31, recursos do 
PNATE (3%). Cabe ressaltar que, para alguns pagamentos, não foi possível identificar a fonte 
do recurso. 
 
Considerando esses percentuais sobre o prejuízo total (R$ 3.283.168,70), pode-se dizer que o 
prejuízo com recursos do Fundeb e do PNATE foram, respectivamente, de R$  574.554,52 e 
R$ 12.346,86. 
 



 

 

Portanto o Contrato nº 0004/2014 foi e é bastante danoso aos cofres públicos por representar 
uma despesa acima do devido, revelada em prejuízo. Como já comentado, esse prejuízo é 
decorrente do processo de intermediação ilegal dos serviços de transporte escolar, num 
processo em que a TRANSTOP é mera interposta da relação Prefeitura versus subcontratados. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, de 13 de novembro de 2017, o gestor assim se 
manifestou:  
 
“Como sobejamente observado retro, sobre as supostas ilicitudes na contratação da 
TRANSTOP pela gestão anterior da prefeitura municipal de Serrinha, conforme apontada pela 
Controladoria Geral da União, ressalte-se que o Setor de Licitação da Administração 
antecedente encontrava-se eivado de vícios graves, como se pode constatar, a partir das 
apurações dos resultados das investigações hora apresentados, abrindo assim espaço para que 
a administração pública àquele tempo pudesse se valer da má fé e direcionar ao seu próprio 
benefício o resultado da licitação.  
 
Ocorre que, a atual gestão municipal renovou o quadro do comitê de licitação, bem como todo 
o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve 
proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente. 
  
Ocorre que, para evitar a paralização de serviço essencial de transporte escolar, a Comissão 
de Transição de Governo pugnou pela prorrogação do contrato em comento e, assim, em que 
pese o atendimento da gestão anterior quanto ao termo adito de prorrogação de vigência, este 
foi efetuado sem a ingerência da nova gestão, mesmo porque a Transição de Governo foi 
praticamente inexistente, por conta de desídia da administração antecedente, conforme 
relatório anexo.  
 
Portanto, as cláusulas, condições de execução dos serviços e preços, não foram por esta gestão 
estabelecidos, haja vista que as “herdou” da administração anterior, como sobejamente 
explanado nas linhas anteriores e consoante relato da própria CGU.  
 
Destarte, data vênia, certo é que este fato não pode ser imputado à atual gestão municipal que, 
com base na legislação de regência, ou seja, autorizado pela lei 8.666/93, pugnou a 
prorrogação do contrato da TRANSTOP com o único interesse de evitar a paralização de 
serviço público essencial, na área da educação.  
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizados em 2017, realizará, oportunamente, a competente 
licitação para o serviço de transporte escolar, oportunidade em que resguardará da melhor 
forma o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício 
que venha a prejudicar a população, bem como na maior promoção de fiscalização na 
execução dos serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno.  

Não obstante o procedimento licitatório que culminou com a contratação da TRANSTOP e 
suas condicionantes, além dos preços estabelecidos, tenha sido realizado pela gestão anterior, 
diante da conclusão das investigações hora apresentada, quanto ao alegado superfaturamento, 
concernente ao período coberto por esta gestão atual, informa que adotará as medidas cabíveis 
para apuração e solução das supostas irregularidades o mais brevemente possível.” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer argumento que pudesse elidir a irregularidade aqui 
apontada. Apenas atribui a responsabilidade pela contratação do serviço de transporte escolar 
à gestão anterior e que estará adotando as medidas cabíveis para apuração e solução do caso 
no que diz respeito ao superfaturamento referente ao período coberto pela atual gestão. 
  
##/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. Irregularidades no Pregão Presencial nº 0104/2013, marcadas pela inserção de 
cláusulas restritivas no Edital, fato que comprometeu não só a participação de potenciais 
interessados, bem como o resultado do certame. 
 
Fato 
 
Após análise dos autos do Processo Administrativo nº 1767/2013, referente à realização do 
Pregão Presencial – PP nº 0104/2013, constataram-se diversas irregularidades que 
comprometeram a lisura do processo licitatório, como será exposto a seguir. 
 
I – Exigência de Capital Social totalmente integralizado. 
 
A partir da análise detalhada das cláusulas do Edital do PP nº 0104/2013, foi identificada, para 
participação da disputa, a exigência de capital social ou patrimônio líquido igual ou superior 
a 10% do valor a ser contratado totalmente integralizado, conforme transcrito abaixo: 
 

“10.1.c.2. Prova de ter a empresa, totalmente integralizado e, registrado, na Junta 
Comercial no caso de sociedades comerciais, ou no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas no caso de sociedades civis, até a data deste Pregão, patrimônio 
líquido ou capital social igual ou superior ao valor mínimo correspondente a 10% 
(dez por cento) do valor total a ser contratado.” 

 
Sabe-se que a capacidade operacional e financeira de uma empresa não é medida exatamente 
pelo percentual de capital social ou patrimônio líquido que ela tem integralizado. Além disso, 
há outras formas legais de garantia da execução contratual, como, por exemplo, a apresentação 
de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária que não poderá exceder a 5% do 
valor contratado, conforme art. 56 da Lei 8.666/93. 
 



 

 

Portanto a exigência de capital social ou patrimônio líquido integralizado não encontra amparo 
legal, servindo apenas para restringir o universo de interessados. 
 
Há farta jurisprudência do Tribunal de Consta da União – TCU sobre o assunto, a exemplo 
dos Acórdãos nº 170/2007 – Plenário, 2.882/2008 – Plenário e 6.613/3009 – 1ª Câmara. Segue 
transcrição de um deles: 
 

“Abstenha-se de estabelecer condições não previstas no art. 31 da Lei nº 
8.666/1993, especialmente não exigindo comprovação de capital 
integralizado.” (original sem grifo) 
 Acórdão 2882/2008 Plenário 
 

II – Exigência de Alvará de localização e funcionamento. 
  
Verificou-se também entre as exigências do Edital do Pregão nº 0104/2013, para comprovação 
da regularidade fiscal, a apresentação de Alvará de localização e funcionamento (subitem 
10.l.b.6.). Trata-se de um documento não relacionado entre aqueles do art. 30 da Lei nº 
8.666/93.  
 
Sabe-se que toda empresa prestadora de serviços deverá ter um alvará de localização e 
funcionamento válido, mas tal documento não se mostra necessário para comprovar 
regularidade fiscal de licitantes num processo licitatório e sua exigência é inócua do ponto de 
vista do objetivo que se pretende atingir numa competição.  
 
Contudo, essa exigência se revelou um limitador, um instrumento útil de restrição, capaz de 
inabilitar uma proposta vantajosa, como aconteceu no caso do Pregão nº 0104/2013: a empresa 
RENAS CONSTRUTORA LTDA, após “ter apresentado” o melhor lance para o Lote 01, foi 
inabilitada justamente porque não tinha um alvará de localização e funcionamento válido. 
  
 
III – Exigência de registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração. 
 
O Edital do Pregão 0104/2013 exigiu para a qualificação técnica: 
 

“10.1.e.1 – Registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração – CRA, 
comprovando desempenho de atividade relacionada com o objeto desta licitação.” 

 
Essa exigência ganha destaque especial, por superar o limite da razoabilidade. Não há 
qualquer justificativa racional para tal exigência, senão a restrição da competitividade, dado 
que não se trata de prestação de serviço que requeira a inscrição da empresa no Conselho 
Regional de Administração – CRA.  
 
Além dessa inscrição, o Edital ainda trouxe para qualificação técnica o seguinte: 
 

“10.1. e.6 - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
da licitação, profissional de nível superior(Administrador da Empresa), que comprove 
estar exercendo o seu oficio na Licitante há 30 dias ou mais, e que seja portador do 
competente registro no órgão de Classe da Categoria, o CRA -Conselho Regional de 
Administração, detentor de atestado de capacidade técnica e Atestado de 
Responsabilidade Técnica emitida pelo CRA, sendo esta comprovação feita através de 



 

 

cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado 
assinada pela licitante ou por meio de contrato de prestação de serviços, com firma 
reconhecida, acompanhado do Certificado de Responsabilidade Técnica, emitido por 
este órgão, conforme Resolução Normativa CFA 337.” 

 
A atividade de transporte escolar não está entre aquelas que são privativas de um profissional 
graduado em Administração. Além disso, não se vislumbra qualquer efeito prático para a 
prestação do serviço de transporte escolar, o fato de a empresa ter em seu quadro permanente 
um profissional graduado em Administração, comprovadamente registrado no Conselho 
Regional de Administração e com atestado de capacidade técnica e Atestado de 
Responsabilidade Técnica. 
 
Como já dito, o transporte escolar não é atividade específica dos profissionais de 
Administração de modo a se exigir o registro no conselho profissional da categoria. Veja 
matéria abaixo que trata de uma decisão do tribunal do DF acerca da obrigatoriedade de 
registro no CRA, que se pode aqui aplicar por analogia. 
 

“Atividades não relacionadas às específicas dos profissionais de Administração não 
exigem registro perante o Conselho Profissional da categoria.  
Representação trouxe ao Tribunal conhecimento quanto a possíveis irregularidades 
no Pregão 107/2010 realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios - (TJDFT), cujo objeto consistiu na contratação de empresa especializada 
em tratamento e gestão de informações arquivísticas, digitalização, geração 
eletrônica de microfilmes e certificação digital. Para a representante, a empresa 
vencedora do certame teria violado o edital e dispositivos legais, por não ter 
apresentado atestado de capacidade técnica certificado pelo Conselho Regional de 
Administração – (CRA), conforme previsto no art. 30, inciso II c/c parágrafo primeiro, 
inciso I, da Lei 8.666/93. Todavia, de acordo com a unidade técnica, ‘as atividades 
especificadas no edital como necessárias à execução do objeto contratado estão 
relacionadas ou à atividade de arquivista (...) ou com a atividade de informática (...), 
as quais não são específicas dos profissionais de administração e, portanto, não 
requereriam o referido registro no CRA’. Ao proceder aos seus exames, entendeu o 
relator que os argumentos apresentados pelo representante não deveriam prosperar, 
‘primeiro, porque o objeto do referido pregão relacionava-se a atividades de 
informática, das quais seria indevido exigir atestado de capacidade técnica emitido 
por conselho de administração, conforme jurisprudência deste Tribunal de Contas e 
de tribunais judiciários. Segundo, porque a empresa vencedora atendeu a todas as 
exigências previstas no edital, que não exigiu a apresentação de atestado de 
capacidade técnica emitido por conselho de administração, e foi aprovada na prova 
de conceito que teve por objetivo avaliar a capacidade da solução por ela proposta 
para executar os serviços especificados no edital. Terceiro, porque a empresa 
representante não apresentou qualquer impugnação ao edital durante o período 
estabelecido, pelo que teria concordado tacitamente com seu conteúdo’. Por 
conseguinte, votou pelo não provimento da representação, no que foi acompanhado 
pelos demais membros do Plenário. Acórdão n.º 1841/2011, TC-013.141/2011-2, rel. 
Min.-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 13.07.2011.” 
 

A competência para fiscalização das atividades de transporte escolar é dos órgãos de 
normatização e fiscalização de trânsito; e da empresa prestadora dos serviços, da própria 



 

 

Prefeitura. Os serviços de transporte escolar não se submetem à chancela dos Conselhos 
Regionais de Administração. 
 
É preciso frisar que não é dado ao cidadão o poder de dar à letra da Lei a interpretação que 
melhor lhe convém. Quando a Lei nº 8.666/93 prescreve que “o licitante deve 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”, 
isto se aplica às empresas, cujos profissionais estão sob o crivo da fiscalização das entidades 
profissionais competentes, como, por exemplo, os engenheiros civis que devem ser registrados 
no Conselho de Engenharia e Agronomia.  
 
Portanto, motoristas de transporte escolar não exercem atividades exclusivas de 
administradores e, por consequência, não há necessidade de um profissional graduado em 
Administração e registrado no respectivo Conselho no quadro permanente da empresa 
prestadora dos serviços. 
 
Comprovadamente, a exigência acima só justifica como instrumento de restrição à 
competitividade, travestido, de fato, na inabilitação das empresas RENAS CONSTRUTORA 
LTDA, JOSÉ VALMIR CONSTRUTORA LTDA E BRAÇOS FORTES TRANSPORTES E 
CONSTRUÇÕES LTDA, por descumprirem os subitens 10.1.e.1 (Registo no CRA), 10.1.e.6 
(Atestado de Responsabilidade Técnica e comprovação de vínculo trabalhista). 
 
IV – Exigência de Atestado de Capacidade Técnica registrado no CRA. 
 
Não bastassem as exigências indevidas e ilegais acima relacionadas ao Conselho Regional de 
Administração, o Pregoeiro e sua equipe insistiram, à revelia da Lei de Licitações e do 
Princípio da Ampla Concorrência, em reforçar tais exigências, considerando que a prestação 
de serviços de transportes deveria ser supervisionada por uma profissional graduado em 
Administração e registrado no CRA, conforme transcrito abaixo: 
 

“10.1.e.2 - Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Administração, que comprovem aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto deste edital acompanhado de Nota Fiscal alusiva 
ao último pagamento recebido.” 

 
Embora o §1º do Art. 30, da Lei nº 8.666/93, informe que a comprovação de aptidão, no caso 
de obras e serviços será feita por “atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes...”, 
como já dito no item anterior, isto não se aplica às empresas prestadoras de serviço de 
transporte escolar, pois estas não se submetem a poder fiscalizatório do CRA, uma vez que a 
atividade exercida (transporte escolar) não está entre aquelas privativas do profissional 
graduado em Administração, conforme Lei nº 4.769/65. 
 
Exigir, portanto, como comprovação da capacidade técnica da licitante (aptidão), que os 
atestados estejam devidamente registrados no Conselho Regional de Administração extrapola 
os limites da razoabilidade. Quando exigidos acompanhados de nota fiscal alusiva ao último 
pagamento recebido, cria-se uma anomalia não amparada pela Lei. 
 



 

 

V - Exigência de atestado de visita técnica ao local de prestação do serviço, 
condicionando sua emissão à Secretaria Municipal de Educação. 
 
Aumentando o número de restrições à competitividade, o Edital do Pregão nº 0104/2013 
estabeleceu ainda a seguinte exigência: 
 

“10.l.e.3 - Atestado de Visita técnica emitido pela Secretaria Municipal de Educação 
comprovando que a Empresa visitou e tomou conhecimento dos locais e roteiros onde 
os serviços serão prestados, devendo este documento no original ou em cópia 
autenticada, ser obrigatoriamente entregue junto com os documentos de 
Credenciamento, servindo como condição para participação da empresa no certame.” 

 
Tal exigência contraria a jurisprudência do TCU, a qual destaca que é suficiente exigir da 
licitante declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades do serviço, 
assinada pelo seu responsável técnico.  
 
De acordo com o Tribunal, a visita só pode ser exigida se for imprescindível para a 
caracterização do objeto, e, nesse caso, deve-se evitar reunir os licitantes em uma mesma data 
e horário, situação capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes 
(Acórdãos nº 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenário). 
 
Como no caso de transporte escolar não se identificou qualquer justificativa da 
imprescindibilidade da visita aos roteiros, sua obrigatoriedade restou prejudicada. 
 
Nesse sentido a Corte de Contas já se manifestou: 
 

“A exigência de visita técnica não admite condicionantes que importem restrição 
injustificada da competitividade do certame”. 
Acórdão 2477/2009 Plenário (Sumário) 
 

Assim, é suficiente apenas que os interessados tenham conhecimento das condições dos locais 
onde o objeto da licitação será prestado, sem que, para isso, tenham que, necessariamente, 
percorrer os roteiros, uma vez que o serviço a ser prestado não oferece tamanha complexidade. 
  
Sobre esse tema, a Lei nº 8.666/93 estabelece apenas que o licitante deve comprovar, “quando 
exigido, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação” (artigo 30, inciso III). 
 
Farta jurisprudência sobre esse assunto já se registra: 
 

“Atende o art. 30, inciso III, da Lei no 8.666/1993, sem comprometer a 
competitividade do certame, conforme art. 3o, § 1o, inciso I, do citado dispositivo 
legal, a substituição de atestado de visita por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo 
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizara para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
com o órgão licitador”. 
Acórdão 1.174/2008 Plenário 
 



 

 

“A exigência de vistoria que onere de forma desnecessária a participação de 
interessados em procedimento licitatório caracteriza restrição ao caráter 
competitivo da licitação, de que trata o art. 3o da Lei no 8.666/1993, ensejando, 
por isso, a nulidade do procedimento”. 
Acórdão 874/2007 Segunda Câmara (Sumário) 
 

Cabe ainda destacar que o Edital condicionou a visita aos roteiros à emissão de “Atestado de 
Visita Técnica” pela Secretaria Municipal de Educação. Isto, além de desnecessário, cria mais 
um entrave à participação do licitante, que fica à mercê de disponibilidade de servidor 
municipal para emitir tal declaração. 
 
Além disso, o Edital estabeleceu os dias 10 e 11 de dezembro de 2013, das 9:00 às 12:00h, 
para que as empresas fizessem a visita técnica, fato que permitiria aos interessados o 
conhecimento prévio de boa parte do universo de concorrentes. 
  
Portanto, ainda que nove empresas “tenham comparecido” à Sessão de Julgamento das 
propostas, tantas outras podem ter deixado de concorrer em função dessa restrição que não 
encontra amparo legal. 
 
Contudo, convém destacar que, embora a exigência estivesse estabelecida, a visita aos roteiros 
não ocorreu, conforme será visto em outro tópico deste Relatório. 
 
VI – Exigência de apresentação de recurso somente no protocolo da Prefeitura. 
 
Por fim, amarrando o número de exigências absurdas, o Edital vedou a impugnação do Edital 
por meio de fax, conforme subitem que segue: 
 

“13.1. Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao Edital poderá impugná-
lo em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas de 
Preços e Habilitação, o que não poderá ser feito através de fax, devendo ser 
protocolada no setor de protocolo desse município, no horário de 08:00h às 12:00h.” 

 
Ou seja, qualquer interessado que discordasse dos termos do Edital e quisesse impugná-lo 
teria que se deslocar até sede do Município para fazê-lo no setor de protocolo da Prefeitura. 
Tal procedimento desestimula qualquer interessado que não seja do mercado local, pelo fato 
do ônus que lhe será imposto para deslocar-se até o município de realização do certame, 
quando ele poderia fazê-lo simplesmente por meio eletrônico. 
 
Abaixo, entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o assunto: 
 

“Nos certames de licitação, esse princípio (Competição) conduz o gestor a buscar 
sempre o maior número de competidores interessados no objeto licitado. Nesse 
sentido, a Lei de Licitações veda estabelecer, nos atos convocatórios, exigências que 
possam, de alguma forma, admitir, prever ou tolerar, condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação. Além desses princípios, a 
Administração Pública deve obediência ainda, dentre outros, aos princípios da 
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”  (Licitações e 
Contratos – 4ª Edição) 

 



 

 

Não obstante as irregularidades acima apontadas, a sessão de abertura do certame, 
anteriormente marcada e publicada para acontecer às 09:00H do dia 13 de dezembro de 2013, 
foi adiada para as 09:00H do dia 07 de janeiro de2014 sem a devida publicidade. Ou seja, essa 
alteração (adiamento) foi publicada apenas no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de 
Serrinha. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, de 13 de novembro de 2017, o gestor assim se 
manifestou:  
 
“Torna-se claro neste ponto da auditoria que durante este Pregão Presencial, todos os pré-
requisitos exigidos no edital de licitação, que extrapolam o rito ordinário de um processo dessa 
natureza tratou-se da tentativa de praticar protecionismo, para se chegar a um ganhador 
específico cujos interesses coadunassem com a gestão em exercício naquele momento. Como 
cita esta CGU em diversos pontos há cláusulas específicas a serem seguidas, que jamais seriam 
necessárias para um edital de licitação de transporte de alunos. 
 
Quanto aos pontos I, II, II e IV (sic), são todos corroborados por esta administração, que se 
isenta desse tipo de edital, buscando desde o início de sua gestão trabalhar dentro do princípio 
da legalidade e da transparência, ainda que tomando medidas em alguns momentos 
impopulares, para corrigir antigos vícios eivados por administrações anteriores. 
 
A prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico acionará, após o fato 
apurado por esta controladoria as irregularidades passadas, visando tomar as atitudes punitivas 
cabíveis para solucionar da melhor maneira para o erário público, os dolos praticados no 
processo licitatório mencionado”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não traz qualquer argumento que possa elidir as irregularidades aqui apontadas. Pelo 
contrário, corrobora parte dos fatos que compõem a constatação. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Simulação de visita técnica no PP nº 0104/2013. 
 
Fato 
 
Conforme já comentado em outro tópico deste Relatório, o Edital do Pregão Presencial – PP 
nº 0104/2013 exigiu, para qualificação técnica do licitante, atestado de visita técnica ao local 
de prestação do serviço, condicionando sua emissão pela Secretaria Municipal de Educação 
de Serrinha/BA. 
 
Para isso o Pregoeiro estabeleceu os dias 10 e 11 de dezembro de 2013, das 9:00h às 12:00h, 
para que os interessados fizessem as respectivas visitas técnicas. 
 
Conforme autos do processo, as 22 empresas abaixo relacionadas agendaram (todas) a visita 
técnica para o dia 10 de dezembro de 2013. 
 

Quadro – Empresas que agendaram visita técnica – PP nº 0104/2013 



 

 

EMPRESA CNPJ DATA VISITA 
ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS 05.936.012/0001-46 10/12/2013 
CCO DA SILVA TURISMO EPP 10.869.862/0001-09 10/12/2013 
PRINCESA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 13.846.517/0001-48 10/12/2013 
TGE SERVIÇOS TRANSP. M. E EQUIPAMENTOS 10.760.836/0001-48 10/12/2013 
JP DE ARAÚJO CONSTRUTORA C. E SERVIÇOS* 96.784.350/0001-65 10/12/2013 
GARBO EMPREITEIRA E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 07.009.304/0001-69 10/12/2013 
JML TRANSPORTE LTDA-ME 14.232.895/0001-02 10/12/2013 
ADD LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS 04.423.010/0001-90 10/12/2013 
SANTOS FILHO TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES 11.450.892/0001-49 10/12/2013 
CAMP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 63.194.575/0001-02 10/12/2013 
SOL DOURADO COM. REP. SER. E TRANSPORTES 11.962.077/0001-69 10/12/2013 
RG SOLUÇÕES 17.687.370/0001-41 10/12/2013 
RODRIGO PIRES VILELA EPP 14.959.681/0001-24 10/12/2013 
TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEI. E MÁQUINAS 01.488.787/0001-45 10/12/2013 
CONSTRUTORA RAMOS 10.315.503/0001-00 10/12/2013 
LUDMAR VIAGENS TURISMO E EVENTOS 04.066.639/0001-20 10/12/2013 
JC FIGUEREDO & CIA LTDA 03.360.489/0001-09 10/12/2013 
MSC TRANSPORTES LTDA 96.726.781/0001-75 10/12/2013 
JMC CONSTRUTORA COM. E SERVIÇOS LTDA 09.280.599/0001-39 10/12/2013 
GGMA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA 15.154.115/0001-08 10/12/2013 
RENAS CONSTRUTORA LTDA 08.932.789/0001-20 10/12/2013 
BRAÇOS FORTES E CONSTRUÇÕES 06.045.985/0001-58 10/12/2013 

Fonte: PP nº 0104/2013.  
* Solicitação de agendamento de visita em 13/12/2013. 
 
Vale lembrar que o objeto da licitação constituiu-se de 105 roteiros, divididos em doze lotes 
e que todos os roteiros totalizaram 6.614 km diários. 
 
Importante também trazer aqui a informação, conforme autos, de que todos os atestados de 
visita técnica das empresas que “participaram” da disputa no dia 07 de janeiro de 2014 foram 
emitidos no dia 10 de dezembro de 2013, com a chancela do Coordenador de Licitação, o Sr. 
L. M. de O. 
 
Ou seja, as nove empresas que “concorreram” entre si, visitaram, no dia 10 de dezembro de 
2013, entre 9 e 12:00h, os 105 roteiros, num total de 6.614 km. 
 
Não é necessário grande esforço para observar que se trata de uma quilometragem impossível, 
sob qualquer hipótese, de ser percorrida em apenas três horas. Portanto, a emissão dos 
respectivos atestados de visita técnica, assinados pelo Coordenador de Licitação, não passa de 
uma farsa para dar o caráter de regularidade ao processo. 
 
Esse procedimento, atrelado às diversas restrições aqui já comentadas apontarão o caminho 
do direcionamento. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, de 13 de fevereiro de 2017, o gestor assim se manifestou:  
 
“Considerando a extensão do município de Serrinha, todos os seus povoados, distritos, 
atendimento de rotas a cidades circunvizinhas como foi citado alhures, no ofício desta CGU, 
é inconcebível que no prazo de apenas 03(TRÊS) horas fosse feita essa visita, fato agravado 



 

 

por maior parte das rotas encontrarem-se em estradas abertas pela população, no que outrora 
foram caminhos de terra, e hoje se encontram em estado de avançado degredo. 
  
A prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico acionará, após o fato 
apurado por esta controladoria as irregularidades passadas, visando tomar as atitudes punitivas 
cabíveis para solucionar da melhor maneira para o erário público, os dolos praticados no 
processo licitatório mencionado”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não traz qualquer argumento que possa elidir as irregularidades aqui apontadas. Pelo 
contrário, corrobora os fatos que compõem a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de fiscalização quanto ao Contrato de prestação de serviços de 
transporte escolar. 
 
Fato 
 
Constatou-se, no Edital do Pregão nº 0104/2013, a seguinte exigência: 
 

“10.1.d.3. Declaração formal de disponibilidade de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) dos veículos com seus respectivos modelos, ano de fabricação, (NÃO 
SUPERIOR A 07 ANOS) tipo, placas, código RENAVAN e estado de conservação, 
apresentando ainda declaração (autenticada) formal do proprietário do veículo 
disponibilizando o mesmo para a prestação dos serviços, no caso dos veículos que 
não sejam de propriedade da licitante.” 

 
A citada cláusula guarda compatibilidade com as orientações do “Guia do Transporte 
Escolar”, publicação conjunta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
e do Ministério Público, quanto a pré-requisitos do transporte escolar de ônibus, micro-ônibus, 
vans e VW Kombi: “Para que o transporte de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos 
da frota tenham no máximo sete anos de uso.” 
 
Contudo, a empresa vencedora do Pregão nº 0104/2013, a TRANSTOP LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS E MÁQUINAS, apesar de apresentar relação de veículos com até sete anos de 
fabricação na etapa de habilitação do certame, de fato, não disponibilizou quaisquer desses 
veículos na prestação dos serviços de transporte escolar em Serrinha/BA. Conforme relação 
dos veículos apresentada nos processos de pagamento, bem como da inspeção, por 
amostragem, desses mesmos veículos, realizada por esta CGU, a maioria tinha mais de quinze 
anos de fabricação, sendo possível identificar veículo com mais de trinta anos de fabricação. 
 
Ressalte-se ainda que os veículos relacionados e apresentados na sessão de habilitação sequer 
eram de propriedade da TRANSTOP. Ou seja, os veículos relacionados eram de propriedade 
da empresa ALIANÇA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA, CNPJ nº 
02.367.108/0001-42. 
 
A Secretaria Municipal de Educação não fiscalizou a execução dos serviços de transporte 
escolar, pois sequer requereu à Contratada que substituísse os veículos os quais não atendiam 
o dispositivo editalício, ou seja, com mais de sete anos de fabricação. 



 

 

 
Como se pode perceber, a exigência aqui comentada acabou funcionando como uma restrição 
à competitividade, uma vez que, na Sessão de Julgamento das Propostas, as empresas 
BRAÇOS FORTES E CONSTRUÇÕES e ROCHASENA TRANSPORTES E SERVIÇOS 
foram inabilitadas, por descumprirem o item 10.1.d.3 (Declaração de disponibilidade de 
veículos com ano de fabricação superior a sete anos). 
 
Por outro lado, esse artifício também acabou favorecendo a empresa TRANSTOP, pois esta 
apresentou formalmente um documento, informando que cumpria uma condição, mas, ao 
contrário disso, feito outra, uma vez que os veículos disponibilizados para execução do objeto 
licitado não condisseram com o exigido no Edital. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, de 13 de novembro de 2017, o gestor assim se 
manifestou:  
 
“Notadamente recai neste ponto a ingerência do gestor anterior e descaso com o contrato 
celebrado após o PP 0104/2013, de posse deste relatório, fica claro que a ingerência da 
Secretaria de Educação bem como dos órgãos internos de controle trabalhava consoantes a 
política de favorecimento a empresa licitada, ganhadora do processo de licitação em epígrafe. 
 
São avençados aqui vícios do cumprimento do objeto do contrato de licitação, bem como a 
sua fiscalização, e também os momentos em que houve a terceirização do mesmo, o que não 
está previsto no edital, como permitido. 
 
A idade dos veículos contratados durante auditoria da CGU, constatou que a exigência 
proposta no edital de licitação que deveria ser de até 7 (sete) anos de uso não fora cumprido, 
assim que o contrato fora assinado a empresa licitada passou à revelia a não utilizar os veículos 
apresentados no momento de seu credenciamento para a validação na licitação, e como é 
citado no relatório preliminar, existe a presença de veículos com mais de 7 anos de idade, 
chegando até 30. 
 
Outro ponto que pode ser observado, é a sublocação de automóveis, realizado pela empresa, 
sem que tenha havido nenhuma interferência dos controles internos da Secretaria Municipal 
de Educação ou da Controladoria Geral do município, já que se o contrato foi diversas vezes 
aditivado, no mínimo o que se presume de um órgão interno à prefeitura é a observância do 
objeto contratado, se ele permanece dentro das especificações que foram contratados, isso 
ratificado pela Secretaria de Educação que manifesta o interesse na aditivação do contrato e é 
consorte neste processo. 
 
O fato acima, a idade da Frota, foi fator decisivo da inabilitação de outras empresas, aqui fica 
reforçada a intenção de burlar o processo de licitação, por meio do ente público.  
  
Neste ponto a prefeitura Municipal de serrinha, iniciou uma análise da sua frota, assim como 
manutenção, já que como é citado neste relatório preliminar estava sucateada quando recebida 
no processo de transição, e fiscaliza através da CONTROLADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO o estado, a documentação, seguridade bem como tudo aqui que deve ser feito 
pela administração pública para zelar do bem comum 
 



 

 

A prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico acionará, após o fato 
apurado por esta controladoria as irregularidades passadas, visando tomar as atitudes punitivas 
cabíveis para solucionar da melhor maneira para o erário público, os dolos praticados no 
processo licitatório mencionado”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer argumento que possa elidir a irregularidade aqui apontada. 
Pelo contrário, corrobora os fatos descritos na constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Aditamento de contrato sem objeto definido. 
 
Fato 
 
O Contrato nº 0004/2014 teve sua vigência inicial para o período de 14 de janeiro de 2014 a 
31 de dezembro de 2014. Entretanto, sua vigência foi estendida para 31 de dezembro de 2015, 
por meio do Termo Aditivo nº 01; para 2016, por meio do Termo Aditivo nº 3, e para 2017, 
por meio do Termo Aditivo nº 4. 
 
A equipe de fiscalização da CGU/BA, em trabalho de campo para confirmar a conformidade 
da quilometragem dos roteiros, realizou, nos dias 30 (em companhia do Coordenador de 
Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação), 31 de maio e 01 de junho de 2016, 
visita a alguns roteiros. Contudo, de início, constatou-se que muitos roteiros constantes do 
anexo do Edital do Pregão nº 0104/2013 já haviam sido alterados, porém essas alterações não 
foram registradas no 4º Termo Aditivo. Ou seja, a Prefeitura aditou, ilegalmente, um objeto, 
e a TRANSTOP estava executando outro. 
 
Diante disso, solicitou-se tanto ao Coordenador de Transporte Escolar, quanto ao responsável 
pela TRANSTOP, relação dos roteiros atualizados com as respectivas quilometragens. A 
Coordenação de Transporte da SEC alegou que tais informações seriam de domínio da 
empresa. Contudo a empresa afirmou que eles ainda estavam em fase de reconhecimento e 
quantificação dos roteiros, não tendo naquele momento as informações por completo.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, datado de 13 de novembro de 2017, o gestor assim se 
manifestou: 
 
“A exemplo do que foi dito nas linhas anteriores, calha ressaltar, que todos os termos aditivos 
citados no r. relatório preliminar foram realizados pela administração antecedente e, 
especificamente a respeito do Termo Aditivo nº 4, com vigência em 2017, esclarece que o 
mesmo foi pugnado pela comissão de transição de governo com o fim precípuo de evitar a 
paralização do serviço público essencial.  
 
Assim, em que pese o atendimento da gestão anterior quanto ao termo aditivo em comento, 
frise-se que este foi efetuado sem a ingerência da nova gestão, mesmo porque a Transição de 
Governo foi praticamente inexistente por conta de desídia da administração antecedente, 
conforme relatório anexo.  
 



 

 

Portanto, as cláusulas e condições de execução dos serviços não foram por esta gestão 
estabelecidos, haja vista que as “herdou” da administração anterior, como sobejamente 
explanado nas linhas anteriores e consoante relato da CGU.  
 

Destarte, data vênia, certo é que este fato não pode ser imputado à atual gestão municipal que, 
com base na legislação de regência, ou seja, autorizado pela lei 8.666/93, pugnou a 
prorrogação do contrato da TRANSTOP com o único interesse de evitar a paralização (sic) de 
serviço público essencial, na área da educação. 
 
Todavia, a administração municipal ora em exercício, por meio de sua Secretaria de Educação, 
promove ostensiva fiscalização na execução dos serviços públicos em comento para garantia 
na qualidade de sua execução e consequente busca por uma educação pública mais eficiente 
e abrangente. 

Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizadas em 2017, realizará, oportunamente, a competente 
licitação para o serviço de transporte escolar, oportunidade em que resguardará da melhor 
forma o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício 
que venha a prejudicar a população, bem como na maior promoção de fiscalização na 
execução dos serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno.  

Informa ainda que a prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico, após a 
apuração por esta Controladoria das irregularidades apontadas, adotará as medidas 
preventivas e punitivas cabíveis no presente caso.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer argumento que pudesse elidir a irregularidade aqui 
apontada. Apenas atribui a responsabilidade pela contratação do serviço de transporte escolar 
à gestão anterior e que estará adotando as medidas preventivas e punitivas cabíveis ao aqui 
consignado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Da análise desta Controladoria-Geral da União sobre a execução do PNATE no município 
de Serrinha/BA, foram identificadas irregularidades na licitação que selecionou a empresa 
prestadora do serviço de transporte escolar, a qual atuou como mera intermediadora da 
prestação do serviço. Tal intermediação resultou em um superfaturamento de R$ 
3.283.168,70, nos exercícios de 2014 a 2017, dos quais R$ 12.346,86 são recursos do 
PNATE. 
 
Além disso, constatou-se a ausência de fiscalização do objeto contratado, fato que permitiu 
a utilização de uma frota fora das especificações definidas no Edital de licitação do Pregão 
nº 0173/2010. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701347 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: SERRINHA PREFEITURA GABINETE PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.485.729,07 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 29 de maio a 02 de junho de 2017 
sobre a aplicação dos recursos do programa 2080 Educação de qualidade para todos / 0E36 
Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb no município de 
Serrinha/BA. 
 
A fiscalização teve por escopo examinar a contratação e execução dos recursos do Fundeb 
aplicados nos seguintes objetos: 
 
a) contratação de empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, manutenção 
e conservação de prédios públicos, contratado por meio do Pregão Presencial – PP nº 051/2015 
(Contrato nº 148/2015), com recursos fiscalizados no montante de R$ 2.984.217,14 pagos 
entre janeiro/2016 e abril/2017, dos quais R$ 2.776.902,35 com recursos do Fundeb; 
 
b) fornecimento de material de construção para reforma e manutenção das unidades escolares 
e creches da Rede Municipal de Ensino, contratado por meio dos PP nº 009/2015 (Contrato nº 
036/2015) e nº 005/2016 (Contrato nº 008/2016), com recursos no montante de R$ 
1.079.590,00 pagos entre agosto/2015 e dezembro/2016, dos quais R$ 814.353,72 com 
recursos do Fundeb; e 
 
c) serviço de transporte escolar do município, contratado por meio do PP nº 0173/2010 
(Contrato nº 445/2010), com recursos no montante de R$ 10.767.341,87 pagos entre 
fevereiro/2014 e março/2017, dos quais R$ 1.894.473,00 com recursos do Fundeb. 
 
No total, os exames alcançaram o período de fevereiro de 2014 a abril de 2017, com recursos 
do Fundeb no montante de R$ 5.485.729,07. 
. 

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. Contratação ilegal da Cooperativa COOPSERBA - Cooperativa de Trabalho e 
Prestação de Serviços Gerais e Específicos para intermediação de mão de obra na Área 
da Educação. 
 
Fato 
 
Visando à contratação de profissionais para atuarem em unidades das Secretarias de Educação, 
de Saúde e de Administração do município, a Prefeitura de Serrinha/BA contrata ilegalmente 
desde junho/2015 a COOPSERBA – Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais 
e Específicos, CNPJ nº 18.419.900/0001-33. 
 
A contratação se deu em decorrência do processo licitatório, modalidade pregão presencial, 
PP 051/2015 (Processo Administrativo Nº 609/2015), que resultou no Contrato Nº 148/2015, 
com montante inicialmente contratado de R$ 5.746.080,00. 
 
Inicialmente, o referido contrato tinha vigência até 1º de junho de 2016. Com a edição de três 
aditivos, dois deles realizados pela Gestão Municipal anterior, atualmente o prazo contratual 
findará em 3 de agosto de 2017. 
 
Constatou-se que efetivamente ocorre uma terceirização ilegal. Há no caso um mero 
fornecimento de mão de obra, ou seja, a contratação de trabalhadores por empresa interposta, 
“locadora” de mão de obra, para a execução de atividades permanentes, e em que há 
pessoalidade dos profissionais com o tomador dos serviços, a Prefeitura de Serrinha/BA. 
 
Em que pese o objeto da citada licitação e contratos referir-se a “contratação de empresa 
especializada na área de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção de prédios 
públicos de forma continuada, com fornecimento de todo material de consumo e demais 
equipamentos necessários a execução dos serviços de acordo com o Termo de Referência e 
Planilhas Orçamentárias”, o que se percebe desde o princípio do respectivo processo 
administrativo instaurado é que a intenção da Administração sempre foi a contratação de 
empresa para simples fornecimento de mão de obra. 
 
O documento denominado “Termo de Referência” determinou que os serviços a serem 
contratados seriam de: Pedreiro; Monitoramento de Patrimônio; Limpeza, Manutenção e 
Conservação de Prédios; Serventes; Carregador de Materiais e Jardinagem.  
 
Para preparar as Propostas de Preços, além de algumas especificações apresentadas, os 
licitantes teriam apenas que preencher uma planilha de preços (Anexo IX), a seguir 
apresentada: 
 
Tabela - ANEXO - IX - PLANILHA ORÇAMENTARIA – PP Nº 051/2015 
Secretaria de Educação 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 6.000   0,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.800   0,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.400   0,00 



 

 

Serventes 4.320   0,00 

Carregador de Materiais 1.680   0,00 

Subtotal 0,00 

Secretaria de Saúde 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 4.800   0,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.320   0,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 13.200   0,00 

Serventes 3.600   0,00 

Carregador de Materiais 2.160   0,00 

Subtotal 0,00 

Secretaria de Administração 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 1.920   0,00 

Monitoramento de Patrimônio 5.280   0,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.880   0,00 

Serventes 3.120   0,00 

Carregador de Materiais 1.200   0,00 

Subtotal 0,00 

Total 0,00 
Fonte: PP nº 051/2015. 
(*) Na elaboração dos preços deverão estar incluso todos os insumos, materiais, EPIs, Fardamentos, Etc. 

 
Apesar de o Termo de Referência ter apresentado algumas especificações em consonância 
com a Instrução Normativa – IN nº 02, de 30 de abril de 2008, emitida pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SLTI/MPOG (normativo fundamental para a contratação de serviços, continuados ou não), na 
prática, verificou-se que não há qualquer serviço prestado pela Contratada, além da 
disponibilização de profissionais cujo trabalho é gerenciado pela própria Prefeitura Municipal. 
 
Entrevistas realizadas com os profissionais contratados pela Cooperativa para atuar na 
Prefeitura de Serrinha/BA também comprovaram essas verificações. 
 
Em uma legítima terceirização de serviços, a empresa prestadora assume a responsabilidade 
de prestar à contratante serviços determinados e específicos, e não apenas locar a mão de obra. 
 
A Lei nº 6.019, de três de janeiro de 1974, (normativo que dispõe sobre o Trabalho Temporário 
nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências) com a alteração proporcionada pela 
novíssima Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, passou inclusive a distinguir expressamente 
a “Empresa de trabalho temporário”, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição 
de outras empresas temporariamente, da “Empresa prestadora de serviços a terceiros”, 
destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos e que contrata, remunera 
e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores. 
 
Por isso, a empresa que realizar a prestação de serviços terceirizados, tais como, vigilância, 
conservação e limpeza, deve ser realmente especializada naquele tipo de serviço e necessita 



 

 

possuir capacitação específica. Isto significa que não pode ser uma simples locadora de mão 
de obra, ela deve ser especializada. 
 
Segundo a Doutrina, a exigência de serviços especializados é justamente para evitar o mero 
fornecimento de mão-de-obra: 
 

“A exigência de serviços especializados impõe-se justamente para coibir a fraude. 
Dela decorre que a prestadora de serviços tem que ser uma empresa especializada 
naquele tipo de serviço; que tenha uma capacitação e uma organização para a 
realização do serviço que se propõe e, no caso de contratação indireta bipolar, que 
seja o prestador de serviços um especialista naquele mister. Disto decorre que o objeto 
do ajuste é a concretização de alguma atividade material especializada e não o mero 
fornecimento de mão-de-obra”. (MORAES, Paulo Douglas Almeida de. Contratação 
Indireta e terceirização de serviços na atividade-fim das pessoas jurídicas: 
possibilidade jurídica e conveniência social. 2003). 

 
Nesse sentido, é relevante que a empresa prestadora de serviços tenha suas atividades 
definidas. Segundo Dora Maria de Oliveira Ramos, é essencial para a legalidade do processo 
que a contratada tenha uma atividade definida. Segundo a autora, “se uma infinidade de 
objetos aparece no contrato social, há indícios de mera intermediação ilegal ou tráfico de mão-
de-obra, especialmente se houver finalidade lucrativa” (RAMOS, D. M. A Terceirização na 
Administração Pública, 2001. p 179). 
 
Não é o que vem ocorrendo na Prefeitura de Serrinha/BA, uma vez que a COOPSERBA 
simplesmente gerencia o recrutamento de profissionais, sem executar qualquer atividade 
especializada. 
 
Além disso, conforme Estatuto Social da COOPSERBA, essa Cooperativa atua nas seguintes 
áreas: Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; de preparação de terreno, 
cultivo e colheita; de coleta de resíduos não-perigosos; de obras de urbanização - ruas, praças 
e calçadas; de pintura de edifícios em geral; de obras de alvenaria; de serviços de cantinas - 
serviços de alimentação privativos; de serviços combinados para apoio a edifícios, exceto 
condomínios prediais; de atividades de limpeza não especificadas anteriormente; de atividades 
paisagísticas; de serviços combinados de escritório e apoio administrativo.  
 
Ou seja, não há uma atividade bem definida. 
 
Verificou-se que o procedimento licitatório e o contrato preveem tão somente a remuneração 
da contratada em decorrência da simples disponibilização do profissional, sem adotar qualquer 
unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada. 
 
Com isso, verifica-se que a COOPSERBA figura como simples pessoa interposta na 
contratação dos profissionais, situação vedada pela legislação brasileira, conforme inciso I da 
súmula 331 do TST: “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, [...]salvo 
no caso de trabalho temporário”. 
 
Saliente-se que a exceção feita ao trabalho temporário é aplicável apenas ao setor privado, 
uma vez que a Administração Pública possui meio próprio de contratação de trabalho 
temporário previsto no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 
 



 

 

No contrato de terceirização entre a COOPSERBA e a Prefeitura Municipal de Serrinha/BA, 
onde se verifica a existência de pessoalidade e de subordinação, há, na verdade, uma mera 
simulação de prestação se serviços, constituindo, na realidade, apenas uma forma de 
contratação de pessoal. 
 
Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro, traz: 
 

“Tais contratos têm sido celebrados sob a fórmula de prestação de serviços 
especializados, de tal modo a assegurar uma aparência de legalidade. No entanto, 
não há, de fato, essa prestação de serviços por parte da empresa contratada, já que 
esta se limita, na realidade, a fornecer mão-de-obra para o Estado; ou seja, ela 
contrata pessoas sem concurso público, para que prestem serviços em órgãos da 
Administração direta e indireta do Estado”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Parcerias na Administração Pública. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.) 

 
Uma segunda ilegalidade, encontrada na referida contratação, decorre do fato de a contratada, 
a COOPSERBA, se configurar em uma cooperativa de fachada, uma empresa travestida de 
cooperativa, que atua como uma agência de fornecimento de mão de obra e não como uma 
autêntica cooperativa de trabalhadores autônomos, o que ofende diversos dispositivos 
constitucionais e legais. 
 
Conforme verificado por meio das entrevistas aos profissionais que prestam serviço à 
Prefeitura de Serrinha/BA, supostos cooperados, a COOPSERBA atua, quando muito, 
recrutando profissionais para executar os serviços previstos no Contrato Nº 148/2015, e tão 
somente colocando sua força de trabalho à disposição da referida prefeitura. 
 
Verificou-se, também, que normalmente os contratados são previamente selecionados pela 
Prefeitura de Serrinha/BA, em seguida a lista com os nomes dos profissionais ou os currículos 
são encaminhados para o Escritório local da COOPSERBA, situado em Serrinha/BA 
(Shopping Luciana, 1º Andar). 
 

 
Currículo encaminhado pela Secretaria de Educação 
para a COOPSERBA a fim de efetivar a contratação 



 

 

de prestador de serviço para atuar na Unidade escolar 
– Creche Tia Anita.  

 
A partir dessa etapa, os profissionais selecionados para a prestação dos serviços comparecem 
ao Escritório Local da COOPSERBA com todos os documentos necessários para a efetivação 
da contratação. Em tese, nesse momento, os contratados preenchem alguns documentos 
(Proposta de Associação; Ficha de Matrícula; Termo de Adesão e Subscrição de Quota-Parte; 
Declaração de Livre Associação e Declaração de Situação no INSS). 
 

  
Proposta de Associação – COOPSERBA. Ficha de Matrícula – COOPSERBA.  

 
Conforme declarado pelos entrevistados, essa etapa não ocorreu com os prestadores de 
serviços contratados a partir de março/2017, uma vez que a maioria dos entrevistados não 
assinou quaisquer documentos com a COOPSERBA, alguns não sabem sequer o endereço da 
Cooperativa. 
 
É relevante informar que, com a mudança da Gestão Municipal a partir de janeiro/2017, houve 
uma modificação significativa nos quadros dos profissionais que trabalham nas escolas 
municipais. Praticamente todos os contratados foram substituídos. Esse fato foi confirmado 
pelas entrevistas realizadas, uma vez que, nas escolas visitadas, a mão-de-obra contratada foi 
100% substituída. Todos os entrevistados começaram a desempenhar as atividades nas 
respectivas escolas a partir de março/2017. 
 
Os profissionais entrevistados foram uníssonos no sentido de que jamais foram convocados 
para qualquer assembleia ou reunião da entidade, seja para eleição de dirigentes, prestação de 
contas ou participação em eventuais sobras líquidas; que não assinaram quaisquer documentos 
na Cooperativa; que não conhecem o Presidente da Cooperativa, alguns desconhecem, 
inclusive o nome da Cooperativa; que todas as atividades desempenhadas são orientadas por 
servidores municipais (Diretores das Escolas); que não recebem insumos, materiais e/ou 
equipamentos entregues pela Cooperativa para o desempenho das atividades. 
 
O art. 2º da Lei 12.690/2012, de 19 de julho de 2012 (normativo que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho) traz que “Considera-se 
Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas 
atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para 
obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de 
trabalho” (original sem grifo). 
 
E continua, em seus parágrafos:  



 

 

 
“§ 1º A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma 
coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de 
funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos desta 
Lei.  
§ 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral 
define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios 
decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei”. 

 
Merece destaque ainda a disposição do seu art. 4º, que indica que a Cooperativa de Trabalho 
pode ser de serviço, quando constituída por sócios para a prestação de serviços 
especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. 
 
Somam-se ainda às características acima descritas os princípios e valores que regem as 
cooperativas de trabalho, tais como, adesão voluntária e livre, gestão democrática, 
participação econômica dos membros, retorno das sobras líquidas do exercício, 
prestação de assistência aos associados, não precarização do trabalho, área de admissão 
de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de 
serviços. 
 
A IN nº 02/2008 também conceitua especificamente sobre a relação de subordinação, 
conforme artigos a seguir: 
 

“Art. 4º A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, 
pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: 
I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não 
demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a 
Administração e os cooperados; e 
(...) 
Parágrafo único. Quando admitida a participação de cooperativas, estas deverão 
apresentar um modelo de gestão operacional adequado ao estabelecido neste artigo, 
sob pena de desclassificação. 
 
Art. 5º Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fins 
lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com 
o objeto contratado.  
Parágrafo único. Quando da contratação de cooperativas ou instituições sem fins 
lucrativos, o serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos 
cooperados, no caso de cooperativa, ou pelos profissionais pertencentes aos quadros 
funcionais da instituição sem fins lucrativos, vedando-se qualquer intermediação ou 
subcontratação”. (original sem grifo) 

 
Outra questão sobre a ilegalidade da contratação de cooperativas para execução dos serviços 
objeto do Contrato Nº 148/2015 está na forma de mensuração pelos serviços prestados. 
 
Conforme Termo de Referência, Proposta Vencedora e Notas Fiscais apresentadas, a única 
medida para avaliar pelos serviços prestados é o quantitativo de horas. 
 
A IN nº 02/2008 também conceitua especificamente sobre ilegalidade dessa forma de 
medição, conforme artigos a seguir: 



 

 

 
“Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que 
permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine 
a possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço 
ou por postos de trabalho. 
§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por 
postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver inviabilidade da 
adoção do critério de aferição dos resultados. 
(...) 
Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 
(...) 
VI - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as demandas 
contratadas ocorrerão durante a execução contratual, e que deverá conter os seguintes 
campos: 
a) a definição e especificação dos serviços a serem realizados; 
b) o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas definidas; 
c) os resultados ou produtos solicitados e realizados; 
(...) 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
Art. 42. Deverão constar do Projeto Básico na contratação de serviços de limpeza e 
conservação, além dos demais requisitos dispostos nesta IN: 
I - áreas internas, áreas externas, esquadrias externas e fachadas envidraçadas, 
classificadas segundo as características dos serviços a serem executados, 
periodicidade, turnos e jornada de trabalho necessários etc;  
II - produtividade mínima a ser considerada para cada categoria profissional 
envolvida, expressa em termos de área física por jornada de trabalho ou relação 
serventes por encarregado; e 
(...) 
Art. 44. Nas condições usuais, serão adotados índices de produtividade por servente em 
jornada de oito horas diárias, não inferiores a: 
I - áreas internas: 600m2; 
II - áreas externas: 1200m2; 
(...) 
DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 
Art. 49. Deverá constar do Projeto Básico ou Termo de Referência para a contratação 
de serviços de vigilância: 
I - a justificativa do número e das características dos Postos de Serviço a serem 
contratados; e 
II - os quantitativos dos diferentes tipos de Posto de Vigilância, que serão contratados 
por Preço Mensal do Posto.” (original sem grifo) 

 
A atuação da COOPSERBA, junto à Prefeitura de Serrinha/BA, demonstra que os requisitos 
indicados acima não vêm sendo observados. 
 
Como visto, o contrato de “prestação de serviços” entre a COOPSERBA e a Prefeitura de 
Serrinha/BA se concretiza apenas com o fornecimento de mão de obra ao ente público, não se 
tratando de verdadeiro cooperativismo. 
 
Os cooperados não são efetivos sócios da Cooperativa, não tendo qualquer participação nas 
decisões da entidade, muito menos em seus resultados. 



 

 

 
A razão de ser da cooperativa de trabalho é a autogestão. Situação que comprovadamente não 
ocorre no caso da atuação da COOPSERBA, sob a égide do Contrato Nº 148/2015. 
Em resumo, o que se observou foi o desvirtuamento da figura jurídica da cooperativa, que 
atua como mera intermediária na contratação de mão de obra, empresa travestida de 
cooperativa, que ao se definir como tal, usa desse conceito para agir à margem da Lei, 
sonegando impostos e violando a legislação trabalhista. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “RESPOSTA DO RELATÓRIO PRELIMINAR”, de 29 de novembro 
de 2017, encaminhado pela Controladora Geral do Município, a Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas, a fim de preservá-las: 
 
“De acordo com as evidências acostadas no ofício, apresentado pela Controladoria Geral Da 
União, que em seu primeiro ponto, trata do pregão presencial 051/2014 em que a empresa 
COOPSERBA – Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais firmou com a 
Prefeitura Municipal de Serrinha, Contrato nº 0148/2015, com vigência aditivada até 2017. 
 
No entanto, cabe ressaltar, que com a transição de governo, como já fora citado por esta CGU, 
A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, E A POUCA EXPERIÊNCIA do novo corpo gestor, 
bem como a urgência em não interromper o fornecimento da prestação de serviços na rede 
municipal de educação, impactando assim, negativamente para o início correto do ano letivo, 
houvendo (sic) a necessidade de aditivar o contrato por tal período. 
 
Segundo o princípio do periculo in mora, motivado pela boa fé, e ainda desconhecedor dos 
processos licitatórios passados, o Prefeito A. L., por meio da equipe de transição de governo 
requereu o aditivo do Contrato, repetindo-o, posteriormente, com lastro na lei 8666/1993, após 
análise de que o objeto contratado não estaria em desconformidade com o que seria oferecido, 
vez que, em um lapso temporal tão curto, não havia condição mínima de realizar novo 
processo licitatório completo. 
 
Fica reiterada que a prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico acionará, 
após o fato apurado por esta controladoria as irregularidades passadas, informa que o contrato 
com a COOPSERBA já foi rescindido conforme comprovação em anexo”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor limitou-se a declarar que os fatos apontados são de responsabilidade da gestão 
anterior, e que o referido contrato com a COOPSERBA foi rescindido, conforme o Aviso de 
Distrato do Contrato nº 148/2015, publicado no Diário Oficial de 30 de junho de 2017. 
 
Embora tenha havido rescisão do contrato, tal fato não elide a irregularidade apontada. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.2. Presença de cláusulas restritivas e exorbitantes no Pregão Presencial nº 051/2015 
para a contratação da Cooperativa COOPSERBA para intermediação de mão de obra. 



 

 

 
Fato 
 
Em início de 2015 foi instaurado procedimento licitatório para a contratação de profissionais 
para prestarem serviços de gerais de limpeza, conservação e manutenção, dentre outros, em 
unidades das Secretarias de Educação, de Saúde e de Administração do município de 
Serrinha/BA. 
 
O objeto da citada licitação foi a “contratação de empresa especializada na área de serviços 
gerais para limpeza, conservação e manutenção de prédios públicos de forma continuada, com 
fornecimento de todo material de consumo e demais equipamentos necessários a execução 
dos serviços de acordo com o Termo de Referência e Planilhas Orçamentárias”. 
 
O que se percebe desde o princípio do respectivo processo administrativo instaurado é que a 
intenção da Administração sempre foi a contratação de empresa para simples fornecimento de 
mão de obra. 
 
A contratação se deu em decorrência do processo licitatório, modalidade pregão presencial, 
PP nº 051/2015 (Processo Administrativo nº 609/2015), que resultou no Contrato nº 148/2015. 
Inicialmente, o referido contrato tinha vigência até 1º de junho de 2016, após três aditivos 
contratuais, atualmente a vigência se encerrará em 3 de agosto de 2017. 
 
O Edital foi instaurado em 27 de abril de 2015. A Sessão de Julgamento ocorreu em 12 de 
maio de 2015. 
 
O edital (Item 10.1.e – Qualificação Técnica) apresenta exigências restritivas de registro da 
instituição licitante e do Responsável Técnico no Conselho Regional de Administração – 
CRA. 
 
Considerando-se a hipótese de efetiva terceirização de mão de obra, a empresa a realizar a 
prestação de serviços terceirizados deve ser especializada e ter capacitação específica naquele 
tipo de serviço. No caso, se tratando de serviços gerais para limpeza, conservação e 
manutenção de prédios públicos, a exigência de registro no Conselho Regional de 
Administração se mostra indevida. 
 
Considerando ainda que a Prefeitura de Serrinha/BA pretendia com a contratação uma mera 
intermediação de mão de obra, sem a previsão de execução de qualquer atividade de gestão 
por parte da contratada, a exigência se mostra ainda mais exorbitante. 
 
Pelos mesmo motivos, se mostra excessiva a exigência de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data da proposta, profissional de nível superior em Administração detentor de 
atestados compatíveis com o objeto. 
 
Outras exigências restritivas e exorbitantes estão previstas nos itens 7.2.a.4 e 7.2.a.5 do edital, 
a seguir transcritos: 
 

“7.2.a.4 Apresentar DECLARAÇÃO DE VISTORIA TECNICA assinado pelo Sr.L.M., 
servidor, fiscal de contrato , ATESTANDO que foi realizada visita por profissional 
habilitado (Administrador) devidamente registrado e regularizado no CRA e que tenha 
vínculo comprovado com a licitante. 



 

 

 
7.2.a.5 A Vistoria Técnica aos locais deverá ser marcada previamente com o Sr L.M. 
através do Tel (75)9106.7775, e-mail kinhomaciel@hotmail.com. A visita será 
realizada no dia 07/05/2015 ou 08/05/2015 das 09:00 as 12:00hs, devendo o 
representante (administrador) se encontrar IMPRETERIVELMENTE ás 09:00hs na 
sede da Prefeitura Municipal de Serrinha, Rua Çampos Filho,140, centro, munido de 
documento que comprove seu vínculo com a empresa a qual ele representará”. 

 
Tal exigência contraria a Lei nº 8.666/93 (inciso III do art. 30), a qual determina que para 
comprovação de qualificação técnica basta que o licitante comprove que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 
 
Mesmo entendimento é esposado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cuja 
jurisprudência destaca que é suficiente exigir da licitante declaração formal de pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades do serviço, assinada pelo seu responsável 
técnico.  
 
De acordo com o Tribunal, a visita só pode ser exigida se for imprescindível para a 
caracterização do objeto, e, nesse caso, deve-se evitar reunir os licitantes em uma mesma data 
e horário, situação capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo de concorrentes 
(Acórdãos nº 800/2008, 890/2008, 1.174/2008, 2.150/2008 e 727/2009, todos do Plenário). 
Seguem alguns excertos de manifestações da Corte de Contas: 
 

“A exigência de visita técnica não admite condicionantes que importem restrição 
injustificada da competitividade do certame”. 
Acórdão 2477/2009 Plenário (Sumário) 

 
“Atende o art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, sem comprometer a 
competitividade do certame, conforme art. 3o, § 1o, inciso I, do citado dispositivo 
legal, a substituição de atestado de visita por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo 
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizara para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
com o órgão licitador”. 
Acórdão 1.174/2008 Plenário 
 
“A exigência de vistoria que onere de forma desnecessária a participação de 
interessados em procedimento licitatório caracteriza restrição ao caráter 
competitivo da licitação, de que trata o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, ensejando, 
por isso, a nulidade do procedimento”. 
Acórdão 874/2007 Segunda Câmara (Sumário) 

 
Como no caso do objeto dessa contratação não se identificou qualquer justificativa da 
imprescindibilidade da visita aos locais onde os serviços serão executados, sua 
obrigatoriedade restou prejudicada. 
 
Assim, é suficiente apenas que os interessados tenham conhecimento das condições dos locais 
onde o objeto da licitação será prestado, sem que, para isso, tenham que, necessariamente, 



 

 

visitar todas as unidades, uma vez que o serviço a ser prestado não oferece tamanha 
complexidade. 
 
Exigir o deslocamento dos licitantes para vistoriar os locais onde os serviços serão executados 
é uma cláusula exorbitante que pode afastar interessados, limitando a competitividade, com o 
agravante de que essa visita seja realizada por profissional habilitado (Administrador) 
devidamente registrado e regularizado no CRA e que tenha vínculo comprovado com a 
licitante. 
 
Segundo o Processo Administrativo, as Unidades onde seriam executados os serviços estão 
listadas a seguir: 
 
Quadro - Locais da Prestação dos Serviços 

Local Endereço 
Prefeitura Municipal de Serrinha  Centro Administrativo, Rua Campos Filho, 140, 

Centro. 
Prefeitura Municipal de Serrinha  Antigo Paço Municipal, Praça Luiz Nogueira, 311, 

Centro. 
Ponto Cidadão - SAC Serrinha — Serviços de 
Atendimento ao Cidadão, 

Av. Carlos de Freitas Mota, CSU. 

Quartel do Tiro de Guerra 06-014 Rua Campos Filho, Centro. 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho, TRT 05 Avenida Antônio Carlos Magalhães, 116, Centro 
Mercado Popular José Santana Lima Rua 30 de Junho, Aboboras. 
Mercado de Artes Evoá Ferreira Calçadão Araújo Pinho, Centro 
Mercado de Cereais Rua Araújo Pinho, Centro. 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Serviços Públicos 

Rodoviária. - Terminal Rodoviário de Serrinha. 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente. 

Não detalhado 

Secretaria de Infra Estrutura. Não detalhado 
Unidades da Secretaria de Saúde Não detalhado 
Unidades da Secretaria de Educação Não detalhado 

 
Esta CGU entende que é humanamente impossível vistoriar todas as Unidades onde os 
serviços serão realizados em um período de apenas três horas (exigência estabelecida no item 
7.2.a.5), principalmente considerando que incluem escolas e postos de saúde (mais de oitenta 
escolas e mais de uma dezena de Unidades de Saúde), muitos deles localizados na Zona Rural 
do município de Serrinha/BA. 
 
Conforme o referido Processo Administrativo (vide quadro a seguir), oito empresas fizeram 
as visitas técnicas. Quatro fizeram as visitas na manhã do dia 7 de maio de 2015, e as outras 
quatro na manhã do dia seguinte. 
 
Quadro– Empresas que receberam atestado de visitas técnicas no PP nº 051/2015 

Licitante CNPJ 
Data da Visita 

Técnica 
COOPERBA – Cooperativa dos Agentes de Prevenção e 
Perdas da Bahia 

11.973.980/0001-25 
07/05/2015 

COOPSERBA – Cooperativa de Trabalho e Prestação 
de Serviços Gerais e Específicos 

18.419.900/0001-33 
07/05/2015 

M.B. Souza Construções, Transportes e Serviços Ltda. ME 10.177.398/0001-90 07/05/2015 
Cersi Construções, Transportes e Serviços Ltda. ME 12.316.505/0001-44 07/05/2015 
M Pinheiro Construções e Serviços Ltda. ME 06.096.502/0001-44 08/05/2015 
PP Serviços e Construções Ltda. 03.463.203/0001-02 08/05/2015 



 

 

Cerqueira Santos Construções Ltda. ME 16.665.793/0001-06 08/05/2015 
Garbo Empreiteira e Locação de Veículos Ltda. ME 07.009.304/0001-69 08/05/2015 

Fonte: PP nº 051/2015. 

 
Apesar de estar registrado que oito empresas realizaram as visitas técnicas, considerou-se que 
essa exigência foi uma cláusula restritiva, exorbitante e desnecessária que afastou possíveis 
interessados, especialmente quando se observa que apenas duas das citadas empresas 
(COOPSERBA – Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais e Específicos e M 
Pinheiro Construções e Serviços Ltda. ME) apresentaram propostas de preços na Sessão de 
Julgamento do referido certame, e que, efetivamente, a COOPSERBA foi a única empresa 
que participou do referido certame, conforme será relatado a seguir. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “RESPOSTA DO RELATÓRIO PRELIMINAR”, de 29 de novembro 
de 2017, encaminhado pela Controladora Geral do Município, a Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Neste ponto da auditoria, revelam-se robustos os indícios de que durante este Pregão 
Presencial, o pré-requisito exigido no edital de licitação, que extrapolam o rito ordinário de 
um processo dessa natureza, tratou-se da tentativa de praticar protecionismo, para se chegar a 
um ganhador específico cujos interesses coadunassem com a gestão em exercício naquele 
momento. Como cita esta CGU em diversos pontos há clausulas específicas a serem seguidas, 
que jamais seriam necessárias para um edital de licitação de transporte de alunos. 
 
A prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico juntamente com o Controle 
Interno, informa a este órgão que a licitação acima já teve o seu contrato rescindido, pelo 
princípio da boa fé o novo corpo gestor, bem como a urgência em não interromper o 
fornecimento da prestação de serviços na rede municipal de educação, não teve tempo hábil 
de analisar minuciosamente o processo, fato que ocorreu logo no início dos meses levando a 
decisão de rescindir o contrato como já informado”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor declarou que os fatos apontados são de responsabilidade da gestão anterior, não 
apresentando quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
Merece lembrar que os fatos apontados foram relativos às irregularidades observadas na 
contratação de profissionais para prestarem serviços de gerais de limpeza, conservação e 
manutenção, dentre outros, em unidades das Secretarias de Educação, de Saúde e de 
Administração do município de Serrinha/BA. 
 
Apesar de o gestor ter citado erroneamente que “em diversos pontos há clausulas específicas 
a serem seguidas, que jamais seriam necessárias para um edital de licitação de transporte de 
alunos” (original sem grifo), há o reconhecimento de que o processo licitatório apresentava 
irregularidades, decidindo pela rescisão do referido contrato. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 



 

 

 
2.1.3. Irregularidades no PP nº 051/2015 para a contratação de terceirização de 
atividades em diversas Secretarias Municipais em Serrinha/BA. 
 
Fato 
 
Em 27 de abril de 2015, foi instaurado o edital do Pregão Presencial – PP nº 051/2015 
(Processo Administrativo nº 609/2015) para a contratação de empresa especializada na área 
de serviços gerais para limpeza, conservação e manutenção de prédios públicos de forma 
continuada, com fornecimento de todo material de consumo e demais equipamentos 
necessários a execução dos serviços de acordo com o Termo de Referência e Planilhas 
Orçamentárias. 
 
Apesar da complexidade e da relevância da solução adotada de terceirização de profissionais 
para atuarem nas principais Secretarias Municipais, que representam um significativo 
quantitativo de prestadores de serviços, no PP nº 051/2015 não há qualquer estudo prévio que 
demonstre a necessidade e as vantagens da opção. 
 
Foram verificadas diversas irregularidades na condução do referido certame, em função da 
ausência de detalhamento do orçamento, que prejudicou a elaboração das propostas de preços 
pelos licitantes, conforme exposto a seguir. 
 
Inicialmente, verificou-se que não há qualquer documento (estudos, orçamentos, cotações, 
memórias de cálculos etc.) que demonstre como a Prefeitura chegou aos itens licitados, seus 
quantitativos e valores de custo. 
 
As especificações apresentadas no Item 6 do Termo de Referência são basicamente para os 
Serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios; Serventes e Carregador de 
Materiais. Quanto aos serviços de Pedreiro, Monitoramento de Patrimônio e Jardinagem não 
foram citadas descrições mínimas necessárias para a composição dos custos. 
 
Sem que qualquer detalhamento tenha sido apresentado, o orçamento foi calculado pelo 
montante de horas necessárias para a execução dos serviços em cada uma das três secretarias, 
conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela - ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – PP nº 051/2015 
(A) Secretaria de Educação 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$/mês)) 

Pedreiro 6.000 9,75 58.500,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.800 9,75 46.800,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.400 6,10 87.840,00 

Serventes 4.320 6,10 26.352,00 

Carregador de Materiais 1.680 9,75 16.380,00 

Subtotal (A) 235.872,00 

(B) Secretaria de Saúde 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$/mês)) 

Pedreiro 4.800 9,75 46.800,00 

Monitoramento de Patrimônio (*) 4.320 9,75 29.250,00 



 

 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 13.200 6,10 80.520,00 

Serventes 3.600 6,10 21.960,00 

Carregador de Materiais 2.160 9,75 21.060,00 

Subtotal (B) 199.590,00 

(C) Secretaria de Administração 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$/mês) 

Jardinagem 1.920 6,10 11.712,00 

Pedreiro 5.280 9,75 51.480,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.880 6,10 90.768,00 

Serventes 3.120 6,10 19.032,00 

Carregador de Materiais 1.200 9,75 11.700,00 

Subtotal (C) 184.692,00 

Total (A + B + C) 620.154,00 
Fonte: PP nº 051/2015. 
(*) Valor totalizado apresenta um erro a menor de R$ 12.870,00 

 
É relevante ressaltar que o orçamento apresentou um erro de cálculo na previsão dos serviços 
de Monitoramento de Patrimônio para a Secretaria de Saúde. 
 
Para o quantitativo de 4.320 h/mês a um preço unitário de R$ 9,75/hora, implicaria que o valor 
total estimado deveria ser de R$ 42.120,00/mês. Com isso o montante total estimado seria de 
R$ 633.024,00/mês. 
 
Além disso, não foram apresentadas informações acerca das exigências mínimas dos 
profissionais a serem disponibilizados, composições de custos unitários, detalhamento do BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais, bem como também não há 
detalhamento sobre os gastos com insumos, materiais, equipamentos de proteção individual 
(EPI) e fardamentos, conforme previsto no Termo de Referência. 
 
Verificou-se que apenas representantes de duas empresas, COOPSERBA – Cooperativa de 
Trabalho e Prestação de Serviços Gerais e Específicos e M Pinheiro Construções e Serviços 
Ltda. ME (Canon Empreendimentos), compareceram à Sessão de Julgamento das Propostas, 
em 12 de maio de 2015. 
 
Seguindo a orientação do edital, as referidas instituições encaminharam as seguintes propostas 
de preços: 
 
Tabela - Proposta de Preços da COOPSERBA 
Secretaria de Educação 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 6.000 4,00 24.000,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.800 4,00 19.200,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.400 4,00 57.600,00 

Serventes 4.320 4,00 17.280,00 

Carregador de Materiais 1.680 4,00 6.720,00 

Subtotal 124.800,00 

Secretaria de Saúde 



 

 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 4.800 4,00 19.200,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.320 4,00 17.280,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 13.200 4,00 52.800,00 

Serventes 3.600 4,00 14.400,00 

Carregador de Materiais 2.160 4,00 8.640,00 

Subtotal 112.320,00 

Secretaria de Administração 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Jardinagem 1.920 4,00 7.680,00 

Pedreiro 5.280 4,00 21.120,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.880 4,00 59.520,00 

Serventes 3.120 4,00 12.480,00 

Carregador de Materiais 1.200 4,00 4.800,00 

Subtotal* 136.120,00 

** 241.720,00 

Total Geral Mensal Estimado*** 478.840,00 

Total (R$/ano) 5.746.080,00 
Fonte: PP nº 051/2015. 
*Subtotal calculado incorretamente, o correto é R$ 105.600,00. 
**Valor constante da proposta de preços, sem identificação, correspondente à soma dos itens da Secretaria de Administração 
(R$ 105.600,00) e o valor de R$ 136.120,00 acima. 
***Soma dos subtotais das Secretarias de Educação e Saúde ao valor de R$ 241.720,00 acima. 

 
Tabela - Proposta de Preços da M Pinheiro Construções e Serviços Ltda. ME. 
Secretaria de Educação 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 6000 1,60 9.600,00 

Monitoramento de Patrimônio 4800 1,90 9.120,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14400 1,75 25.200,00 

Serventes 4320 1,35 5.832,00 

Carregador de Materiais 1680 1,50 2.520,00 

Subtotal (A) 52.272,00 

Secretaria de Saúde 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 4800 1,60 7.680,00 

Monitoramento de Patrimônio 4320 1,90 8.208,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 13200 1,75 23.100,00 

Serventes 3600 1,35 4.860,00 

Carregador de Materiais 2160 1,50 3.240,00 

Subtotal (B) 47.088,00 

Secretaria de Administração 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Jardinagem 1920 1,60 3.072,00 



 

 

Pedreiro 5280 1,90 10.032,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14880 1,75 26.040,00 

Serventes 3120 1,35 4.212,00 

Carregador de Materiais 1200 1,50 1.800,00 

Subtotal (C) 45.156,00 

Total (A + B + C) (R$/mês) 144.516,00 

Total (R$/ano) 1.734.192,00 
Fonte: PP nº 051/2015. 

 
A proposta apresentada pela COOPSERBA contém erros que comprometeram 
significativamente no valor final contratado. 
 
Conforme tabela apresentada na proposta, os serviços a serem executados na Secretaria de 
Administração (Subtotal C) deveria atingir um valor de R$ 105.600,00, com isso o total 
mensal da proposta seria de R$ 342.720,00, com o montante anual de R$ 4.112.640,00. 
 
Entretanto, foi acrescentado um montante de R$ 136.120,00 (sem qualquer explicação) que, 
somado aos demais serviços, levou o valor final na Secretaria de Administração para R$ 
241.720,00. Tal valor, somado aos serviços nas duas outras secretarias, elevou o montante 
mensal para R$ 478.840,00. A referida despesa significou num acréscimo da ordem de 40% 
no valor contratado.  
 
A seguir a reprodução da proposta da COOPSERBA. 
 

 
Trecho da proposta de preços da COOPSERBA, páginas 265 e 266 do Processo Administrativo nº 
609/2015, relativo ao Pregão Presencial nº 051/2015. 

 
Para melhor visualização, está apresentado a seguir um resumo comparativo das duas 
propostas. 
 
Tabela – Resumo das Propostas de Preços das empresas participantes. Valores em R$/mês 

Serviços COOPSERBA CANON 



 

 

Unidades da Secretaria de Educação          (A) 124.800,00 52.272,00 
Unidades da Secretaria de Saúde                (B) 112.320,00 47.088,00 
Unidades da Secretaria de Administração   105.600,00 45.156,00 
      Outros Serviços Sec. Administração (*) 136.120,00 - 
Subtotal da Secretaria de Administração    (C ) 241.720,00 45.156,00 
Total (A + B + C) 478.840,00 144.516,00 

(*) Não foram apresentadas justificativas para essa parcela 

 
A empresa M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME (Canon 
Empreendimentos) foi desclassificada a pedido do próprio licitante, conforme transcrição a 
seguir: “O representante da empresa licitante faz registrar que na sua Proposta de Preços, 
ocorreu um erro na formulação dos valores unitários, ficando o total muito abaixo do valor 
praticado pelo mercado e solicita do Pregoeiro Oficial que desconsidere a sua Proposta de 
Preços, o que foi acatado pelo Pregoeiro Oficial, declarando desclassificada a proposta de 
preços da empresa licitante M PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME”. 
 
É relevante registrar que, segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE), a referida empresa desclassificada tem como atividade principal a Construção de 
Edifícios, e nas atividades secundárias estão elencadas quase cinquenta atividades diversas, 
que vão desde construções de um modo geral, comércio, locação de máquinas, fornecimento 
de alimentos, transporte escolar e outros serviços. 
 
Mais uma vez é importante lembrar o que a doutrina entende e recomenda sobre essa questão. 
 
Segundo Dora Maria de Oliveira Ramos, é essencial para a legalidade do processo que a 
contratada tenha uma atividade definida. Segundo a autora, “se uma infinidade de objetos 
aparece no contrato social, há indícios de mera intermediação ilegal ou tráfico de mão-de-
obra, especialmente se houver finalidade lucrativa” (RAMOS, D. M. A Terceirização na 
Administração Pública, 2001. p 179). 
 
Diante da desclassificação do referido licitante, o pregoeiro declarou vencedora a Cooperativa 
COOPSERBA, uma vez que a proposta dessa referida empresa (R$ 478.840,00/mês) já estava 
abaixo do valor de referência (R$ 620.154,00/mês). 
 
A ausência de detalhamento para elaborar a proposta de preços com todas as despesas 
(insumos, materiais, fardamentos, EPIs, encargos sociais, impostos, BDI) que compõem os 
custos foi determinante para que um dos licitantes apresentasse uma proposta com preços 
inexequíveis, quando comparados com os valores orçados. 
 
Por outro lado, causa estranheza que o referido licitante, prejudicado por tal falha do edital, 
não tenha interposto recurso. Diante da aceitação de que seus preços estavam muito abaixo do 
valor praticado pelo mercado, o próprio licitante considera-se desclassificado, seguindo o 
certame com apenas um interessado. 
 
A planilha de preços também não traz quaisquer informações acerca de composições de custos 
unitários, BDI e Encargos Sociais. O edital falha ao não exigir da futura contratada ao menos 
as composições dos custos apresentados, principalmente os encargos sociais, e o detalhamento 
do BDI.  
 



 

 

Tal falha deixa a Administração Pública mais susceptível à contratação de serviços 
superfaturados e dificulta a avaliação de futuras repactuações de preço em decorrência de 
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
Por fim, verificou-se que essas falhas, tanto no edital quanto no contrato, não são simples 
omissões. Na prática, essas despesas não ocorreram, uma vez que a sociedade contratada 
apenas atua no fornecimento de mão de obra para a execução de atividades permanentes, e em 
que há pessoalidade dos profissionais com o tomador dos serviços, a Prefeitura de 
Serrinha/BA. 
 
E, consequentemente, todas as receitas auferidas pela cooperativa que superaram os 
pagamentos efetuados para os prestadores de serviços são caracterizadas como 
superfaturamento. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “RESPOSTA DO RELATÓRIO PRELIMINAR”, de 29 de novembro 
de 2017, encaminhado pela Controladora Geral do Município, a Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A prefeitura Municipal de Serrinha, através do seu corpo jurídico acionará, após o fato 
apurado por esta controladoria as irregularidades passadas, optou pela rescisão contratual, 
todos os pontos apresentados em relatório trata-se ações desenvolvidas pela gestão anterior, 
qual apresentava um corpo jurídico, de controladoria e de licitação que faz mais parte da atual 
equipe”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Serrinha/BA contém texto confuso. 
 
Diante das irregularidades apuradas pela CGU, não ficou claro quem a atual gestão acionará. 
 
A única ação comprovada pela Prefeitura foi a rescisão do referido contrato decorrente do PP 
Nº 051/2015, o que não elide o fato apontado. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.4. Superfaturamento de R$ 61.335,84 no período de janeiro a março de 2017 
decorrente da prestação de serviços da COOPSERBA à Secretaria de Educação de 
Serrinha/BA, sendo R$ 24.142,60 do Fundeb. Superfaturamento potencial de R$ 
359.197,08 em 2016 com recursos do Fundeb. 
 
Fato 
 
Em 1º de junho de 2015, a Prefeitura de Serrinha/BA firma com a COOPSERBA – 
Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais e Específicos o Contrato nº 148/2015, 
no montante de R$ 5.746.080,00, visando à contratação de profissionais para atuarem em 



 

 

unidades das Secretarias de Educação, de Saúde e de Administração do município, a Prefeitura 
de Serrinha/BA. 
 
A contratação se deu em decorrência do processo licitatório, modalidade pregão presencial, 
PP nº 051/2015 (Processo Administrativo nº 609/2015). A vigência desse contrato era até 1º 
de junho de 2016. 
 
Foram firmados três aditivos contratuais, conforme detalhado no quadro a seguir: 
 

Quadro– Aditivos dos Contrato Nº 148/2015 
Aditivos Data da Assinatura Objeto 

1º 1º de junho de 2016 
Prorrogar a vigência por mais sete meses – ou seja, até 
31/12/2016 

2º 29 de dezembro de 2016 
Prorrogar a vigência por mais 90 dias – ou seja, até 
01/04/2017 

3º 3 de abril de 2017 
Prorrogar a vigência por mais 120 dias – ou seja, até 
03/08/2017 

 
Verificou-se que a execução do referido contrato vem acarretando em superfaturamento e em 
consequente prejuízo à Administração. 
 
Primeiramente, são relembradas as irregularidades da contratação que conduzem a 
pagamentos superfaturados. Em seguida, parte-se para estimar o montante do prejuízo efetivo 
e potencial. 
 
a) Das razões que ensejaram o superfaturamento 
 
A execução do contrato se mostrou enganosa quando, ao contrário da suposta terceirização de 
mão de obra licitada, o que se observou foi a mera intermediação de mão de obra subordinada, 
em que a contratada efetivamente não fornece qualquer tipo de serviço à contratante além da 
mera formalização do vínculo trabalhista e pagamento dos cooperados, cujo trabalho é 
completamente gerenciado pela própria Prefeitura Municipal. 
 
Ou seja, a COOPSERBA não agrega qualquer serviço de execução, operacionalização, gestão 
ou outro serviço especializado, não incorrendo, assim, em custos relativos a atividades típicas 
de uma autêntica terceirização. 
 
A própria COOPSERBA demonstrou se configurar em empresa travestida de Cooperativa 
que, ao se definir como tal, se utiliza indevidamente desta natureza jurídica para não arcar 
com tributos e direitos trabalhistas comuns às empresas em geral. 
 
Na qualidade de cooperativa, a COOPSERBA é, em tese, formada pelos cooperados para lhes 
prestar serviços sem o intuito de lucro, o que faz com que não incida Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre suas eventuais sobras, nem encargos sociais sobre as folhas de 
pagamento dos cooperados, a exemplo do INSS Patronal. 
 
Além disso, o modelo de “associação” dos cooperados faz com que a COOPSERBA não seja 
obrigada a arcar com diversas outras verbas trabalhistas comuns às empresas, tais como, 
FGTS, 13º salário, adicional sobre férias, aviso prévio etc. 
 



 

 

Ocorre ainda que a prestação de serviços da COOPSERBA a seus cooperados, razão de existir 
de uma legítima cooperativa, também se dá de forma precária, não acarretando em melhor 
qualificação, renda, situação socioeconômica ou condições gerais de trabalho, situação já 
explicitada em outro item do presente relatório. 
 
Conforme declararam os profissionais que prestam serviço à Prefeitura de Serrinha/BA, a 
COOPSERBA não presta qualquer acompanhamento, orientação ou assistência às atividades 
por eles desempenhadas, não disponibiliza treinamento ou qualificação profissional e nem 
oferece uma política de benefícios satisfatória; que nunca participaram de assembleias e/ou 
reuniões e a maioria dos entrevistados sequer sabe o nome da cooperativa. 
 
Com isso, a COOPSERBA demonstra uma estrutura de custos diretos e indiretos bem inferior 
à de uma empresa prestadora de serviços de terceirização, assim como também de uma 
legítima cooperativa de trabalho. 
 
Por outro lado, numa cooperativa de trabalho os recursos auferidos visam fundamentalmente 
ao pagamento dos cooperados como resultado da sua atividade laborativa. 
 
Ocorre que não houve em nenhum momento do processo de contratação o detalhamento dos 
custos da COOPERATIVA (detalhamento do BDI, por exemplo), de modo a permitir à 
Administração aferir o valor devido. 
 
Assim, a falta de documentação comprobatória, informação e transparência suficientes ao 
atesto das faturas e liquidação das despesas também deram abertura para que ocorresse o 
superfaturamento. 
 
Dessa forma, tem-se que todo o montante de recursos transferido para a Cooperativa que 
suplante seus custos efetivos representa pagamento indevido por superfaturamento. 
 
Assim, deduzidos os tributos e os custos necessários à prestação dos serviços, se configura 
como indevida qualquer sobra auferida pela Cooperativa após os pagamentos dos cooperados. 
 
b) Do montante do superfaturamento 
 
Segundo julgamento do referido certame, os montantes contratados pela Prefeitura de 
Serrinha/BA para a prestação dos citados serviços estão demonstrados na tabela a seguir: 
 
Tabela – Valores pactuados pelo Contrato Nº 148/2015 
Secretaria de Educação 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Pedreiro 6.000 4,00 24.000,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.800 4,00 19.200,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.400 4,00 57.600,00 

Serventes 4.320 4,00 17.280,00 

Carregador de Materiais 1.680 4,00 6.720,00 

Subtotal (A) 124.800,00 

Secretaria de Saúde 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 



 

 

Pedreiro 4.800 4,00 19.200,00 

Monitoramento de Patrimônio 4.320 4,00 17.280,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 13.200 4,00 52.800,00 

Serventes 3.600 4,00 14.400,00 

Carregador de Materiais 2.160 4,00 8.640,00 

Subtotal (B) 112.320,00 

Secretaria de Administração 

Descrição 
Quantitativo 

(h/mês) 
Valor Unit. 
(R$/hora) 

Valor Total 
(R$) 

Jardinagem 1.920 4,00 7.680,00 

Pedreiro 5.280 4,00 21.120,00 

Limpeza, Manutenção e Conservação de Prédios 14.880 4,00 59.520,00 

Serventes 3.120 4,00 12.480,00 

Carregador de Materiais 1.200 4,00 4.800,00 

Subtotal (C) 105.600,00 

Parcela acrescentada pelo fornecedor  136.120,00 

Subtotal (D) somatório do Subtotal C mais parcela acrescentada sem justificativa 241.720,00 

Total (A + B + D) (R$/mês) 478.840,00 

Total (R$/ano) 5.746.080,00 
Fonte: PP 051/2015. 
 
O escopo desse relatório limita-se aos pagamentos efetuados com recursos para as ações da 
Área da Educação. Dessa forma, foram analisados apenas a prestação de serviços nas 
Unidades da Educação.  
 
Além dos processos de pagamentos efetuados com recursos do Fundeb, não foi 
disponibilizada toda a documentação necessária para realizar o confrontamento entre os 
valores repassados pela prefeitura para a COOPSERBA com os montantes efetivamente 
gastos para a execução dos serviços. 
 
A seguir estão apresentadas as relações dos processos de pagamentos efetuados pela Prefeitura 
de Serrinha/BA para a COOPSERBA, no período de janeiro/2016 a abril/2017: 
 
Tabela – Pagamentos efetuados com recursos do Fundeb para a COOPSERBA - 2016 

PP Data Pagto Valor Bruto (R$) Retenções (R$) Valor Líquido (R$) 

136 29/01/2016 104.320,00 4.694,40 99.625,60 

246 17/02/2016 9.480,00 426,60 9.053,40 

247 17/02/2016 43.480,00 1.956,60 41.523,40 

437 17/03/2016 21.023,99 946,06 20.077,93 

438 17/03/2016 14.015,99 0,00 14.015,99 

439 17/03/2016 43.733,93 1.968,02 41.765,91 

440 17/03/2016 29.155,95 0,00 29.155,95 

630 20/04/2016 30.568,13 1.375,56 29.192,57 

644 26/04/2016 98.605,44 4.437,24 94.168,20 

860 20/05/2016 168.084,70 7.563,81 160.520,89 

868 20/05/2016 35.235,26 1.585,59 33.649,67 

1042 20/06/2016 36.079,15 1.623,56 34.455,59 



 

 

PP Data Pagto Valor Bruto (R$) Retenções (R$) Valor Líquido (R$) 

1047 20/06/2016 205.180,51 9.233,13 195.947,38 

1312 28/07/2016 230.186,90 10.358,40 219.828,50 

1313 28/07/2016 37.303,09 1.678,63 35.624,46 

1470 01/09/2016 38.318,64 0,00 38.318,64 

1471 01/09/2016 190.000,00 0,00 190.000,00 

1649 11/10/2016 38.435,43 1.729,59 36.705,84 

1717 20/10/2016 249.674,95 11.235,36 238.439,59 

1805 28/10/2016 43.127,04 10.490,71 32.636,33 

1827 04/11/2016 35.872,29 1.614,25 34.258,04 

1887 14/11/2016 245.628,57 11.053,29 234.575,28 

Total 1.947.509,96 83.970,80 1.863.539,16 

 
Tabela – Pagamentos efetuados para a COOPSERBA – 2017 (*) 

PP Nº Data Pagto Valor Bruto (R$) Retenções (R$) Valor Líquido (R$) 

03160001 14/03/2017 11.347,86 510,66 10.837,20 

03140009 13/03/2017 51.875,56 2.334,40 49.541,16 

04120007 12/04/2017 140.433,20 6.319,50 134.113,70 

04120008 12/04/2017 125.238,47 5.635,73 119.602,74 

04240009 24/04/2017 3.658,17 164,62 3.493,55 

Total 332.553,26 14.964,91 317.588,35 
(*) Processos disponibilizados pela PM de Serrinha/BA. 

 
Apesar de todos os esforços realizados, notificações, solicitações, a Prefeitura de Serrinha/BA 
não apresentou os contracheques dos prestadores de serviços contratados em 2016/2017 (até 
abril/2017). 
 
Em relação ao exercício de 2017 (janeiro a abril), foram disponibilizadas planilhas com os 
pagamentos efetuados para cada um dos prestadores de serviços. Sendo, então, possível 
comparar os recursos auferidos pela COOPSERBA com as despesas efetuadas para a 
efetivação dos serviços prestados para a Prefeitura de Serrinha/BA. 
 
Foi analisado detalhadamente o Processo de Pagamento nº 04120008 (NF nº 201700064), de 
12 de abril de 2017, no valor de R$ 125.238,47, cujos comprovantes de pagamentos e nota 
fiscal estão apresentados a seguir. 
 



 

 

 
Comprovante de Pagamento, referente à NF nº 201700064. 

 



 

 

 
NF nº 201700064, referente aos serviços prestados em março/2017. 

 
Para justificar as despesas efetuadas, em alguns processos de pagamentos (PP) encontravam-
se disponibilizadas duas planilhas, Composição de Custos e Planilha Discriminativa dos 
Serviços Executados. 
 
Estão apresentadas a seguir as referidas planilhas relativas ao PP nº 04120008 (NF nº 
201700064). 



 

 

 
Composição de Custos referente aos serviços cobrados conforme NF nº 201700064. 

 
Observe-se que a Planilha Composição de Custos (figura anterior), o gestor simplesmente 
desagrega do valor da nota fiscal em custos diretos de mão de obra (despesas com pessoal, 
encargos sociais e contribuições sociais), que correspondem a 60%; e custos indiretos 
(impostos e despesas operacionais), parcela correspondente a 40%. 
 
Já na Planilha Discriminativa dos Serviços Executados (figura seguinte), o objetivo é 
demonstrar quais serviços foram prestados de acordo com os critérios estabelecidos no 
contrato. 
 



 

 

 
Descrição dos serviços contemplados pela NF nº 201700064. 

 
Comparando os números apontados na figura anterior, verifica-se que a referida planilha é 
apenas uma simulação para dar a aparência de que a COOPSERBA faz uma apropriação real 
dos serviços prestados. 
 
Verificou-se que os valores de Hh/mês pagos por serviços prestados em março/2017 são 
significativamente distintos dos quantitativos contratados, conforme demonstrado na tabela a 
seguir:  
 
Tabela – Comparação entre o contratado e o pago – Serviços prestados na Secretaria de 
Educação em março/2017 

Descrição 
Quantitativo (h/mês) Valor Unit. 

(R$/hora) 
Valor Total (R$) 

Contratado Pago (*) Contratado Pago (*) 

Pedreiro 6.000 0 4,00 24.000,00 0 

Monitoramento de Patrimônio 4.800 13.779,97 4,00 19.200,00 55.119,88 
Limpeza, Manutenção e 
Conservação de Prédios 

14.400 8.657,23 4,00 57.600,00 34.628,92 

Serventes 4.320 8.872,4175 4,00 17.280,00 35.489,67 

Carregador de Materiais 1.680 0 4,00 6.720,00 0 

Total 124.800,00 125.238,47 
(*) NF 201700064. 
 
Apesar de o valor pago no mês não ser muito divergente do mensal contratado (0,35% 
superior), verificou-se que os serviços (Hh/mês) pagos em março/2017 com Monitoramento 
do Patrimônio e com Serventes superaram em 187% e 105%, respectivamente, em relação aos 
montantes contratados. 
 
Entende-se que esses fatos demonstram que as planilhas anteriores são documentos simulados, 
preparados a posteriori simplesmente para formalização dos processos de pagamentos. 
 



 

 

Em circularização no escritório da COOPSERBA em Serrinha/BA, foi disponibilizada uma 
planilha com a relação de 95 profissionais que prestaram serviços para a Secretaria de 
Educação em março/2017. 
 
Nessa planilha, além dos dados pessoais de cada profissional (nome, atividade, local onde 
trabalha, CPF, RG, dados bancários), estão identificados o salário bruto, os descontos (11% 
de INSS e taxa de cooperado, no valor de R$ 25,00) e o salário líquido. 
 
Um espelho editado dessa referida planilha está demonstrado na figura a seguir:  
 

 
Planilha fornecida pela COOPSERBA, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação em 
março/2017. 

 
Anexo ao processo de pagamento (PP nº 04120008) do mês de março, foi disponibilizada uma 
planilha com a relação de profissionais que prestaram serviços para a Secretaria de Educação. 
 
Verificou-se que essa relação é exatamente igual àquela apresentada pela COOPSERBA 
(figura anterior), com 95 profissionais; e, além disso, as planilhas se completam. 
 
Enquanto na planilha fornecida pela COOPSERBA o salário bruto é adotado como referência 
para determinar o salário líquido de cada profissional, na planilha da Prefeitura de 
Serrinha/BA o dado de partida é exatamente o salário líquido, acrescentando-se todas as 
demais supostas despesas (itens D a J da tabela seguinte) que a cooperativa teria até atingir 
o total gasto, justificando assim o recebimento auferido no referido mês. 
 
A tabela seguinte resume os dados encontrados nas duas planilhas, apresentando o que seria 
o custo de um indivíduo com salário mínimo (R$ 937,00) e o custo dos 95 profissionais que 
prestaram serviços na Secretaria de Educação de Serrinha/BA. 
 



 

 

Vale registrar que os itens A, B e C foram coletados da planilha fornecida pela COOPSERBA, 
enquanto que os demais (D a J) foram oriundos da planilha disponibilizada pela Prefeitura de 
Serrinha/BA. 
 
Tabela – Resumo da composição dos custos apresentados pela COOPSERBA para justificar 
o pagamento de R$ 125.238,47 (PP Nº 04120008) 

Itens 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

março/2017 (R$) 
Salário Base (SB)                                          (A) 937,00 77.555,84 
Desconto Previdenciário (11% sobre SB)      (B) 103,07 8.531,14 
Taxa do Cooperado                                         C) 25,00 2.375,00 
Salário Líquido (SL) = (A–B-C) 808,93 64.297,90 
Integralização                                                                      (D) 10,00 950,00 
Contribuição Previdenciária Patronal (22,25% sobre SB)  (E) 208,48 16.668,23 
Taxa do Cooperado pago pelo patronal                               (F) 15,00 1.425,00 
Salário Bruto (SBt) = SL+D+E+F 1.042,41 83.341,13 
Descanso Anual (SBt/12)                                                    (G) 86,87 6.945,09 
Seguro Acidente                                                                  (H) 10,00 950,00 
Impostos (aprox. 15,31% sobre SB-impostos)  (*)              (I) 174,37 13.964,09 
Taxa Administrativa (aprox. 22% sobre  SB-impostos)      (J) 250,22 20.038,16 
Custo Total =  SBt+G+H+I+J 1.563,87 125.238,47 
(*) Salário Base para Impostos (SB-impostos) = Salário Bruto acrescido das parcelas: Descanso Anual e do Seguro acidente, 
ou seja, R$1.139,28 e R$91.236,23, montantes unitários e totais de março/2017, respectivamente. 

 
O detalhamento de cada item da tabela está apresentado a seguir: 
 
Descontos do Empregado 
 
(B) Contribuição Previdenciária – 11% do Salário Base 
(C) Taxa do Cooperado – R$ 25,00 
 
Impostos, despesas e taxas supostamente assumidas pela Cooperativa 
 
(D) Integralização – R$ 10,00 
(E) Contribuição Previdenciária – 22,25% sobre Salário Base 
(F) Taxa do cooperado – R$ 15,00 
(G) Descanso Anual – Salário Bruto/12 meses 
(H) Seguro Acidente – R$ 10,00 
(I) Impostos – Aproximadamente 15,31% sobre Salário Base para Impostos (SB-impostos) = 
Salário Bruto acrescido das parcelas: Descanso Anual e do Seguro acidente 
(J) Taxa Administrativa – aproximadamente 22% sobre Salário Base para Impostos (SB-
impostos) 
 
Observe-se que os custos D a J, elencados anteriormente, não apresentam qualquer 
identificação com os custos indiretos (impostos e despesas operacionais) apontados na 
Planilha Composição de Custos apresentadas pela COOPSERBA para o mesmo pagamento 
de R$ 125.238,47. 
 
Enquanto os custos D a J representam 49% do valor da nota fiscal, os custos indiretos na 
Planilha Composição de Custos correspondem a 40%. 
 



 

 

De todo o exposto entende-se que as planilhas apresentadas como prestação de contas pelos 
serviços executados são documentos simulados, sem qualquer credibilidade em retratar os 
verdadeiros gastos executados. 
 
Além disso, conforme já largamente comentado, o objeto do Contrato nº 148/2015 é a 
contratação de trabalhadores por empresa interposta, “locadora” de mão de obra, para a 
execução de atividades permanentes, e em que há pessoalidade dos profissionais com o 
tomador dos serviços, a Prefeitura de Serrinha/BA; ou seja, a intenção da Administração 
sempre foi a contratação de empresa para simples fornecimento de mão de obra. 
 
A planilha de preços não traz quaisquer informações acerca de composições de custos 
unitários, BDI e Encargos Sociais.  
 
Isso porque, na prática, essas despesas não ocorreram, uma vez que a sociedade contratada 
apenas atua no fornecimento de mão de obra para a execução de atividades permanentes, e em 
que há pessoalidade dos profissionais com o tomador dos serviços, a Prefeitura de 
Serrinha/BA. 
 
Verificou-se que alguns critérios adotados para o cálculo das despesas relacionadas pela 
COOPSERBA são indevidos. 
 
Inicialmente, verificou-se que a cooperativa calculou os Impostos e a Taxa Administrativa 
sobre a mesma base (SB-Impostos), quando o correto é aplicar, primeiramente, a Taxa 
Administrativa sobre este valor e, em seguida, sobre a soma destas parcelas, aplicar o 
percentual de Impostos adequado, com vistas a definir o correto montante a ser faturado. 
 
Efetuado o ajuste, questiona-se o elevado percentual de Taxa Administrativa adotado pela 
COOPSERBA (22%). Conforme estudo realizado pela Secretaria de Controle Interno do 
Supremo Tribunal Federal – STF, foi definido o limite máximo de 5% para tal item nas 
contratações de terceirização de mão-de-obra efetuadas pelo Tribunal (NOTA TÉCNICA 
Nº 1/2007 – SCI). 
 
Com isso, resolveu-se adotar este percentual de 5% para o item Taxa Administrativa. 
 
Perceba-se que a adoção de tal percentual se mostra bastante conservadora em relação à 
COOPSERBA, tendo em vista que toma por base parâmetro de mercado de uma legítima 
empresa de terceirização de mão de obra. 
 
Como visto, a COOPSERBA não presta qualquer serviço à Prefeitura de Serrinha/BA além 
da mera intermediação de mão de obra subordinada. A Cooperativa realiza apenas a 
formalização do vínculo trabalhista e o pagamento dos cooperados, cujo trabalho é 
completamente gerenciado pela própria Prefeitura Municipal.  
 
Com relação aos tributos decorrentes da prestação dos serviços, mais uma vez a 
COOPSERBA adotou percentual superior ao efetivamente devido (15,31%). Isto porque os 
impostos usualmente aplicados em função de tal serviço são o ISS, PIS e COFINS, conforme 
exposto a seguir. 
 



 

 

Sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS), verificou-se que a Cooperativa arca com percentual de 
5% sobre 60% do valor de cada nota fiscal emitida, o que corresponde a 3% do montante da 
fatura. 
 
Quanto às tributações relativas ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), comumente identificam-se ainda como 
devidas pelas cooperativas. Para o caso em tela, tais tributos são calculados sobre a receita 
bruta das cooperativas, à alíquota de 0,65% de 3,0%, respectivamente. 
 
Cumpre ressaltar que o acórdão relativo ao RECURSO ESPECIAL Nº 1.164.716 - MG 
(2009/0210718-5), de 27 de abril de 2016, fixou a tese de que não incide a contribuição 
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. 
Inobstante o citado acórdão, resolveu-se aqui compor o percentual de Impostos com as 
alíquotas do PIS e da COFINS acima relacionadas.  
 
A soma dos três tributos (3,0% de ISS, 0,65% de PIS e 3,0% de COFINS) resultou no 
percentual de 6,65% a ser aplicado sobre a fatura apresentada pela Cooperativa. 
 
Feitas essas considerações, o novo cálculo da Taxa Administrativa e dos Impostos, bem como 
do total a ser faturado está demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela – Resumo da composição dos custos devidos pelos serviços de terceirização prestados 
pela COOPSERBA na Prefeitura de Serrinha/BA (PP Nº 04120008) 

Itens 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total 

março/2017 (R$) 
Salário Base (SB)                                          (A) 937,00 77.555,84 
Desconto Previdenciário (11% sobre SB)      (B) 103,07 8.531,14 
Taxa do Cooperado                                         C) 25,00 2.375,00 
Salário Líquido (SL) = (A–B-C) 808,93 64.297,90 
Integralização                                                                      (D) 10,00 950,00 
Contribuição Previdenciária Patronal (22,25% sobre SB)  (E) 208,48 16.668,19 
Taxa do Cooperado pago pelo patronal                               (F) 15,00 1.425,00 
Salário Bruto (SBt) = SL+D+E+F 1.042,41 83.341,09 
Descanso Anual (SBt/12)                                                    (G) 86,87 6.945,09 
Seguro Acidente                                                                  (H) 10,00 950,00 
Base para Impostos (SBt + G + H)                                   (I) 1.139,28 91.236,19 
Taxa Administrativa (*)                                                      (J) 41,96 3.136,81 
Base + Taxa Adm = (I + J) 1.181,24 94.373,00 
Impostos (**) 84,15 6.722,88 
Total a ser faturado  1.265,39 101.095,87 

Fonte: Planilha elaborada pela CGU. 
(*) 5% Base sobre a Base para Impostos (I), abatendo a Taxa Cooperado (F), uma vez que já foi paga pelo Cooperado. 
(**) 6,65% sobre o Total a ser faturado (soma de 3% ISS (5% sobre 60% do total), 3% COFINS e 0,65% PIS). 
 
Comparando com o valor da Nota Fiscal R$ 125.238,47, o superfaturamento alcançado foi de 
R$ 24.142,60. 
 
Realizando o mesmo procedimento para os demais processos de pagamentos disponibilizados 
pela Prefeitura de Serrinha/BA, referentes ao ano de 2017, o superfaturamento encontrado foi 
de R$ 61.335,84, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 
Tabela – Cálculo do superfaturamento de pagamentos efetuados para a COOPSERBA em 
2017 



 

 

PP Nº Data Pagto NF Nº 
Valor Pago 

(R$) 
(A) 

Valor NF 
(R$) 
(B) 

Valor 
Calculado 
CGU (R$) 

(C) 

Diferença 
(R$) 

(D)=(B)-
(C) 

03160001 14/03/2017 00021 10.837,20 11.347,86 9.442,77 1.905,09 
03140009 14/03/2017 00022 49.541,16 51.875,56 43.540,05 8.335,51 
04120007 12/04/2017 00063 134.113,70 140.433,20 114.189,37 26.243,83 
04120008 12/04/2017 00064 119.602,74 125.238,47 101.095,87 24.142,60 
04240009 24/04/2017 00076 3.493,55 3.658,17 2.949,36 708,81 

Total 317.588,35 332.553,26 271.217,42 61.335,84 

 
O que significa um superfaturamento da ordem de 18,4% em relação ao valor das Notas 
Fiscais (valor bruto). 
 
Considerando que apenas o PP nº 0412008 foi pago com recursos do Fundeb, o 
superfaturamento aludido aos recursos deste Fundo em 2017 é de R$ 24.142,60. 
 
Em relação a 2016, o cálculo do superfaturamento efetivo ficou prejudicado, uma vez que não 
foi disponibilizada a documentação necessária. 
 
Analisando os pagamentos efetuados em 2016, verificou-se que em geral os processos de 
pagamentos seguem a mesma formalização adotada em 2017. 
 
Na maioria deles não estão disponibilizadas a Composição de Custos e a Planilha 
Discriminativa dos Serviços Executados. Apesar disso, observa-se que naquele período, as 
prestações de contas também orientavam que a composição de cada pagamento era 60% custos 
diretos com pessoal e 40% com impostos e despesas operacionais, conforme detalhado na 
tabela a seguir: 
 
Tabela – Pagamentos efetuados com recursos do Fundeb para a COOPSERBA - 2016 

PP Data Pagto 
Valor Bruto 

(R$) 
Retenções 

(R$) 
Valor Líquido 

(R$) 
NF Nº Comp. Mão de 

Obra 
Insumos 

136 29/01/2016 104.320,00 4.694,40 99.625,60 201500241 Dez/15 19.200,00 12.800,00 

246 17/02/2016 9.480,00 426,60 9.053,40 201600019 Jan/16 5.688,00 3.792,00 

247 17/02/2016 43.480,00 1.956,60 41.523,40 201600020 Jan/16 26.088,00 17.392,00 

437 17/03/2016 21.023,99 946,06 20.077,93 201600042 Fev/16 21.023,98 0,00 

438 17/03/2016 14.015,99 0,00 14.015,99 201600042 Fev/16 0,00 14.015,99 

439 17/03/2016 43.733,93 1.968,02 41.765,91 201600041 Fev/16 43.733,92 0,00 

440 17/03/2016 29.155,95 0,00 29.155,95 201600041 Fev/16 0,00 29.155,95 

630 20/04/2016 30.568,13 1.375,56 29.192,57 201600064 Mar/16 18.340,88 12.227,25 

644 26/04/2016 98.605,44 4.437,24 94.168,20 201600071 Mar/16 59.163,26 39.422,18 

860 20/05/2016 168.084,70 7.563,81 160.520,89 201600095 Abr/16 (*) 

868 20/05/2016 35.235,26 1.585,59 33.649,67 201600095 Abr/16 (*) 

1042 20/06/2016 36.079,15 1.623,56 34.455,59 Processo de Pagamento não disponibilizado. 

1047 20/06/2016 205.180,51 9.233,13 195.947,38 Processo de Pagamento não disponibilizado. 

1312 28/07/2016 230.186,90 10.358,40 219.828,50 201600144 Jun/16 (*) 

1313 28/07/2016 37.303,09 1.678,63 35.624,46 201600145 Jun/16 (*) 

1470 01/09/2016 38.318,64 0,00 38.318,64 201600182 Jul/16 (*) 

1471 01/09/2016 190.000,00 0,00 190.000,00 201600184 Jul/16 (*) 



 

 

1649 11/10/2016 38.435,43 1.729,59 36.705,84 201600206 Ago/16 23.061,26 15.374,17 

1717 20/10/2016 249.674,95 11.235,36 238.439,59 201600209 Ago/16 (*) 

1805 28/10/2016 43.127,04 10.490,71 32.636,33 201600184 Jul/16 (*) 

1827 04/11/2016 35.872,29 1.614,25 34.258,04 201600241 Set/16 (*) 

1887 14/11/2016 245.628,57 11.053,29 234.575,28 201600248 Set/16 147.377,14 98,251,43 

Total 1.947.509,96 83.970,80 1.863.539,16     

(*) Não foram disponibilizadas a Composição de Custos e a Planilha Discriminativa dos Serviços Executados. 

 
Não foram disponibilizados os comprovantes de pagamentos para cada prestador de serviço, 
nem sequer as relações de profissionais que prestaram serviços. 
 
Considerando que em geral os processos de pagamentos emitidos em 2016 seguem a mesma 
formalização adotada em 2017, é plausível admitir que potencialmente naquele exercício 
ocorreu o mesmo percentual de superfaturamento. Dessa forma, aplicando o percentual de 
18,4% sobre o montante bruto pago em 2016, constatou-se um superfaturamento potencial de 
R$ 359.197,08 utilizando recursos do Fundeb. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “RESPOSTA DO RELATÓRIO PRELIMINAR”, de 29 de novembro 
de 2017, encaminhado pela Controladora Geral do Município, a Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Como sobejamente observado retro, sobre as supostas ilicitudes na contratação pela gestão 
anterior da prefeitura municipal de Serrinha, conforme apontada pela Controladoria Geral da 
União, ressalte-se que o Setor de Licitação da Administração antecedente encontrava-se 
eivado de vícios graves, como se pode constatar, a partir das apurações dos resultados das 
investigações hora (sic) apresentados, abrindo assim espaço para que a administração pública 
àquele tempo pudesse se valer da má fé e direcionar ao seu próprio benefício o resultado da 
licitação. 
 
Ocorre que, a atual gestão municipal renovou o quadro do comitê de licitação, bem como todo 
o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve 
proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente. 
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizados em 2017, oportunidade em que resguardará da melhor 
forma o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício 
que venha a prejudicar a população, bem como na maior promoção de fiscalização na 
execução dos serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno. 
 
Não obstante o procedimento licitatório que culminou com a contratação, além dos preços 
estabelecidos, tenha sido realizado pela gestão anterior, diante da conclusão das investigações 
hora (sic) apresentada, quanto ao alegado superfaturamento, concernente ao período coberto 
por esta gestão atual, informa que adotará as medidas cabíveis para apuração e solução das 
supostas irregularidades o mais brevemente possível”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 
O gestor informou que os fatos apontados quanto à contratação da referida instituição são de 
responsabilidade da gestão anterior, não apresentando quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
Limitou-se a informar que renovou a equipe de licitação, e que as licitações e os contratos 
realizados em 2017 estão sendo desenvolvidos seguindo o rito processual para que não 
ocorram vícios em prejuízo da população. 
 
Entretanto, parte do superfaturamento calculado foi decorrente de pagamentos efetuados 
durante a atual gestão. 
 
Apesar de reconhecer o superfaturamento efetivo do exercício 2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha/BA limitou-se a informar “que adotará as medidas cabíveis para apuração e 
solução das supostas irregularidades o mais brevemente possível”. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.5. Impropriedades em procedimentos licitatórios para a contratação de empresa 
fornecedora de materiais de construção para o Município de Serrinha/BA, no período 
de 2015 e 2016. 
 
Fato 
 
A Prefeitura de Serrinha/BA contratou em 2015 e 2016 a empresa CN Material de Construção 
Ltda. EPP, CNPJ nº 13.570.056/0001-23, cujo objeto era o fornecimento de material de 
construção para reforma e manutenção das unidades escolares e creches da Rede Municipal 
de Ensino. Os Procedimentos Licitatórios utilizados foram os Pregões Presenciais nº 009/2015 
e nº 005/2016, respectivamente. 
 
A seguir, os referidos certames serão analisados separadamente. 
 
A) Pregão Presencial nº 009/2015 

 
Processo Administrativo nº 1405/2014, instaurado em 4 de novembro de 2014, sendo que a 
Sessão de Julgamento ocorreu em 19 de janeiro de 2015. 
 
Foram verificadas algumas falhas no referido certame: 
 
a) Ausência de detalhamento dos serviços a serem contratados e de pesquisa de preços 
na definição do orçamento. 
 
Desde a solicitação da despesa, não há uma previsão de quais serviços serão realizados, nem 
sequer quais escolas sofrerão tais intervenções. 
 
A ausência dessas informações prejudica significativamente o orçamento, uma vez que não 
existiu uma base parametrizada para a definição dos quantitativos de materiais que seriam 
necessários adquirir durante o exercício. Podendo, inclusive, significar desvios nos 
quantitativos efetivamente necessários. Itens estimados a maior, implicando em sobras de 



 

 

estoque, enquanto outros itens, estimados a menor, cujo fornecimento ultrapassariam a 
estimativa contratada. 
 
Também não foram apresentadas as pesquisas de preços realizadas para justificar os preços 
unitários médios adotados para cada material. 
 
O referido certame foi separado em seis lotes, sendo o julgamento pelo menor preço por lote, 
e o valor orçado para cada lote está apresentado a seguir: 
 
Tabela – Orçamento do PP Nº 009/2015 

Lote Discriminação Orçamento (R$) 

1 Material para Construção 154.165,00 

2 Material Hidráulico 68.097,00 

3 Material Elétrico 56.959,00 

4 Material em madeira 102.700,00 

5 Material em ferro 41.033,00 

6 Material para pintura 64.390,00 

 Total 487.344,00 
Fonte: PP nº 009/2015. 
 
b) Descumprimento de prazo para a apresentação das propostas. 
 
Verificou-se que a publicidade do referido certame aconteceu em 6 de janeiro de 2015; em 12 
de janeiro de 2015, foi cancelado o certame, por motivos não explicados, e dois dias depois é 
realizada nova publicação, desconsiderando o cancelamento do certame, porém mantendo a 
mesma data (19/01/2015) para a abertura e julgamento das propostas. 
 

 

 



 

 

 

 

Publicações de 12 e 14 de janeiro de 2015. A primeira cancelando o PP Nº 009/2015(acima); e a segunda 
(abaixo), cancelando a publicação de 12/01/2015, ou seja, mantendo a sessão de 19/01/2015 para a 
realização do referido pregão 

 

 
A Prefeitura de Serrinha/BA descumpriu os prazos exigidos pela Lei 10.520/2002 para a 
convocação de interessados para a Sessão de Julgamento das propostas. 
 
Segundo o Inciso V do art. 4º da referida lei, o prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 
 
Uma vez que já tinha sido publicado um cancelamento do pregão, ao ter sido efetuada nova 
publicação em 14 de janeiro de 2015 para o prosseguimento do referido certame, a Prefeitura 
teria que estabelecer novo prazo, a partir desta nova data, para a sessão de julgamento das 
propostas. Respeitando novamente um prazo não inferior a oito dias úteis. 
Essas alterações de conduta, cancelamento e depois retomada do certame, sem cumprir os 
prazos exigidos por lei, podem ter afastado possíveis interessados. 
 
c) Recibos de retirada de edital sem data ou assinatura 
 
Estão disponibilizados no processo licitatório recibos de retirada de edital por cinco empresas 
(quadro a seguir). 
 
Quadro– Empresas com recibos de Retirada de Edital  

Empresa CNPJ Data do Recibo 
CN Material de Construção Ltda. EPP 13.570.056/0001-23 09/01/2015 
Rainara Material de Construção Ltda. – ME 16.657.617/0001-14 Sem data 
Luzia Alves Santiago da Silva e Cia. Ltda. 16.093.528/0001-92 Sem data 
Florentino Pereira de Jesus  33.309.492/0001-10 Sem data 
José Edilson de Lima Ferreira 16.290.488/0001-79 12/01/2015 

Fonte: PP nº 009/2015. 
 
Ocorre que, além do recibo da empresa vencedora do certame (CN Material de Construção 
Ltda. EPP), apenas o recibo da empresa José Edilson de Lima Ferreira está datado, com a 



 

 

declaração de que o edital foi encaminhado por email. Entretanto, não há comprovação desse 
encaminhamento, uma vez que não está disponibilizado o referido documento. 
 
Além disso, o recibo da empresa Rainara Material de Construção Ltda. – ME está sem 
assinaturas. 
 
E assim, em 19 de janeiro de 2015 compareceram na sessão de julgamento apenas duas 
empresas, CN Material de Construção Ltda. EPP e Rainara Material de Construção Ltda. – 
ME. 
 
As propostas apresentadas pelas referidas empresas foram: 
 
Tabela – Orçamento e propostas de preços apresentadas no PP 009/2015 

Lote 
Orçamento 

(R$) 

Proposta Inicial da CN 
Material de Construção 

(R$) 

Proposta Inicial da 
Rainara Mat. 

Construção (R$) 

Proposta Final da 
CN Material de 
Construção (R$) 

1 154.165,00 186.777,00 190.750,00 153.900,00 

2 68.097,00 66.082,50 68.131,10 66.082,50 

3 56.959,00 62.974,00 60.700,00 56.120,00 

4 102.700,00 102.593,00 104.284,50 100.820,00 

5 41.033,00 45.545,00 46.688,50 40.700,00 

6 64.390,00 75.970,00 81.091,00 63.800,00 

Total 487.344,00 539.941,50 551.645,10 481.422,50 
Fonte: PP nº 009/2015. 
 
d) Empresa irregular participa da licitação. 
 
Verificou-se, que além da vencedora do certame, a única empresa que apresentou propostas 
de preços não estava mais em atividade no momento do julgamento das propostas. 
 
A empresa Rainara Material de Construção Ltda. – ME foi constituída em agosto/2012. 
 
No endereço da referida empresa, Rua Leoncio de Freitas, 120, Centro de Serrinha/BA, 
funciona uma loja que vende confecções. 
 



 

 

 
Loja situada no endereço da empresa Rainara Material de Construção Ltda. – ME.  

 
Em circularização feita, em 1º de junho de 2017, com o Contador da referida empresa, foi 
solicitado informar se prestou serviços de contabilidade para a empresa Rainara Material de 
Construção Ltda. – ME nos exercícios de 2015 e 2016. A resposta apresentada foi: “Informo 
que não prestei nenhum serviço contábil a empresa RAINARA MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - ME nos exercícios de 2015 e 2016, contudo a empresa teve 
movimento financeiros registrado em nosso sistema contábil/Fiscal até 31/03/2014”. 
 
As evidências anteriores demonstram que a empresa Rainara Material de Construções Ltda. 
não se encontrava em atividade em janeiro de 2015 para participar do referido certame. 
 
Assim, em 23 de janeiro de 2015 foi firmado o Contrato nº 036/2015, entre a Prefeitura de 
Serrinha/BA e a empresa CN Material de Construção Ltda. EPP, com vigência até 31 de 
dezembro de 2015, para o fornecimento de materiais de construção para reformas e 
manutenção das unidades escolares e creches da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 
2015, pelo montante de R$ 481.422,50. 
 
 
B) Pregão Presencial nº 005/2016 
 
Processo Administrativo nº 2035/2015, instaurado em 4 de dezembro de 2015, sendo que a 
Sessão de Julgamento ocorreu em sete de janeiro de 2016. 
 
Nesse referido certame, também foram verificadas algumas impropriedades. 
 
Desde a solicitação da despesa, não há uma previsão de quais serviços serão realizados, nem 
sequer quais escolas sofreram tais intervenções. 
 
A ausência dessas informações prejudica significativamente o orçamento, uma vez que não 
existiu uma base bem parametrizada para a definição dos quantitativos de materiais que seriam 
necessários adquirir durante o exercício. Podendo, inclusive, significar desvios nos 
quantitativos efetivamente necessários. Itens estimados a maior, implicando em sobras de 



 

 

estoque, enquanto outros itens, estimados a menor, cujo fornecimento ultrapassariam a 
estimativa contratada.  
 
Também não foram apresentadas as pesquisas de preços realizadas para justificar os preços 
unitários médios adotados para cada material. 
 
O referido certame foi separado em seis lotes, sendo o julgamento pelo menor preço por lote, 
e o valor orçado para cada lote está apresentado a seguir: 
 
Tabela – Orçamento do PP Nº 005/2016 

Lote Discriminação Orçamento (R$) 

1 Material para Construção 143.980,00 

2 Material Hidráulico 77.553,00 

3 Material Elétrico 59.476,00 

4 Material em madeira 94.390,00 

5 Material em ferro 48.153,00 

6 Material para pintura 70.855,00 

 Total 494.407,00 
Fonte: PP nº 005/2016. 
 
Estão disponibilizados no processo licitatório recibos de retirada de edital por três empresas 
(quadro a seguir). 
 
Quadro – Empresas com recibos de Retirada de Edital  

Empresa CNPJ Data do Recibo 
CN Material de Construção Ltda. EPP 13.570.056/0001-23 Sem data 
Rainara Material de Construção Ltda. – ME 16.657.617/0001-14 Sem data 
Luzia Alves Santiago da Silva e Cia. Ltda. 16.093.528/0001-92 03/01/2016 

Fonte: PP nº 005/2016. 
 
Apesar de não constar recibo de retirada de edital, participou também do referido certame a 
empresa Francisco Antônio Alves de Araújo EPP (CNPJ nº 05.508.486/0001-97). 
 
Em sete de janeiro de 2016 compareceram à sessão de julgamento três empresas, CN Material 
de Construção Ltda. EPP, Rainara Material de Construção Ltda. – ME e Francisco Antônio 
Alves de Araújo EPP. 
 
Ressalte-se que, conforme já comentado anteriormente, a empresa Rainara Material de 
Construção Ltda. – ME não se encontrava em atividade em janeiro de 2015 para participar do 
PP nº 009/2015. Essa situação não se alterou em janeiro de 2016, conforme declaração do 
profissional responsável pela contabilidade da empresa citado nos dados cadastrais junto à 
Receita Federal do Brasil, mais uma vez transcrita: “Informo que não prestei nenhum serviço 
contábil a empresa RAINARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME nos exercícios de 
2015 e 2016, contudo a empresa teve movimento financeiros registrado em nosso sistema 
contábil/Fiscal até 31/03/2014”. 
 
As propostas apresentadas pelas referidas empresas foram: 
 
Tabela – Propostas de preços apresentadas no PP 005/2016 



 

 

Lote 
Proposta Inicial da 

CN Material de 
Construção (R$) 

Proposta Inicial da 
Rainara Mat. 

Construção (R$) 

Proposta Inicial da 
Francisco A. A. de 
Araújo EPP (R$) 

Proposta Final da 
CN Material de 
Construção (R$) 

1 144.884,50 172.106,50 149.750,00 141.800,00 

2 76.040,30 79.842,32 79.761,00 75.100,00 

3 59.517,90 62.493,80 73.686,00 57.900,00 

4 93.397,00 98.066,85 98.880,00 92.300,00 

5 47.362,00 49.730,10 51.174,00 46.300,00 

6 70.570,00 74.098,50 77.065,00 68.800,00 

Total 491.771,70 536.338,07 530.316,00 482.200,00 
Fonte: PP nº 005/2016. 
 
Segundo ata da sessão de julgamento, na fase de lances, as empresas Rainara Material de 
Construção Ltda. – ME e Francisco Antônio Alves de Araújo EPP declinaram em todos os 
lotes, e assim, em 12 de janeiro de 2016 foi firmado o Contrato nº 008/2016, entre a Prefeitura 
de Serrinha/BA e a empresa CN Material de Construção Ltda. EPP, com vigência até 31 de 
dezembro de 2016, para o fornecimento de materiais de construção para reformas e 
manutenção das unidades escolares e creches da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 
2016, pelo valor total de R$ 482.200,00. 
 
Observe-se que em oito de novembro de 2016 foi assinado o 1º Aditivo do Contrato nº 
008/2016, acrescentando em 25% (ou seja, R$ 120.550,00) o valor contratado, passando o 
montante para R$ 602.750,00  
 
Dessa forma, a empresa CN Material de Construção Ltda. EPP foi contratada pela Prefeitura 
de Serrinha/BA para o fornecimento de materiais de construção para reformas e manutenção 
das unidades escolares e creches da Rede Municipal de Ensino, nos anos letivos de 2015 e 
2016, cujo montante total contratado foi de R$1.084.172,50. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “RESPOSTA DO RELATÓRIO PRELIMINAR”, de 29 de novembro 
de 2017, encaminhado pela Controladora Geral do Município, a Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“De acordo com as evidências acostadas no ofício, apresentado pela Controladoria Geral Da 
União, que em seu primeiro ponto, trata do pregão presencial 009/2015 em que a empresa CN 
Material de Construção Ltda. EPP, CNPJ n° 13.570.056/000l-23, firmou com a Prefeitura 
Municipal de Serrinha. 
 
Como sobejamente observado retro, sobre as supostas ilicitudes na contratação pela gestão 
anterior da prefeitura municipal de Serrinha, conforme apontada pela Controladoria Geral da 
União, ressalte-se que o Setor de Licitação da Administração antecedente encontrava-se 
eivado de vícios graves, como se pode constatar, a partir das apurações dos resultados das 
investigações hora (sic) apresentados, abrindo assim espaço para que a administração pública 
àquele tempo pudesse se valer da má fé e direcionar ao seu próprio benefício o resultado da 
licitação. 
 



 

 

Ocorre que, a atual gestão municipal renovou o quadro do comitê de licitação, bem como todo 
o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve 
proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor declarou que os fatos apontados são de responsabilidade da gestão anterior, não 
apresentando quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
Além disso, embora tenha informado que renovou todo o quadro responsável pelo setor de 
licitação, tal ato não elide as irregularidades apresentadas. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.6. Ausência de controles de recebimento de materiais de construção fornecidos pela 
empresa CN Material de Construção Ltda. EPP. Ausência de justificativa para aditar 
contrato com um acréscimo de 25% sobre o valor original. 
 
Fato 
 
Em 23/01/2015 e 12/01/2016 foram firmados os Contratos nº 036/2015 e 008/2016 entre a 
Prefeitura de Serrinha/BA e a empresa CN Material de Construção Ltda. EPP para o 
fornecimento de material de construção para reforma e manutenção das unidades escolares e 
creches da Rede Municipal de Ensino, para os anos letivos de 2015 e 2016, respectivamente. 
 
Segundo cláusula décima dos referidos contratos, que trata da “ENTREGA DO OBJETO”, a 
forma de fornecimento seria parcelada (Cláusula Décima), de acordo com a "Autorização de 
fornecimento de material" a ser emitida pela Secretaria solicitante à CONTRATADA. 
 

“§ 1º - O objeto deste contrato será recebido: 
I. Provisoriamente para verificação da conformidade do produto com as 
especificações, cabendo a esta efetuar a verificação do prazo de 3 (três) dias úteis; 
11. Definitivamente após conferência e verificação da conformidade do material 
entregue, com as especificações e quantidades constantes na proposta apresentada, e 
sua consequente aceitação”; 

 
Os materiais deveriam ser fornecidos na periodicidade indicada naquele instrumento 
contratual, em quantidade previamente comunicada, podendo sofrer alterações conforme 
avaliação da Prefeitura de Serrinha/BA (Cláusula Décima, § 3º). 
 
Por fim, os quantitativos propostos poderiam ser executados no todo ou em parte conforme 
necessidade de consumo gerenciada pela CONTRATANTE (Cláusula Décima, § 4º). 
 
Ficou claro que o objetivo da Prefeitura de Serrinha/BA foi ter um contrato que atendesse o 
fornecimento de materiais de construção na medida em que se fizesse necessária a execução 
de quaisquer serviços de reforma em escolas, durante os anos letivos de 2015 e 2016. 
 
É relevante lembrar que os contratos previam o fornecimento de muitos e variados produtos 
(cerca de 160), distribuídos em seis categorias (materiais de construção, hidráulicos, elétricos, 



 

 

em madeira, em ferro e para pintura) conforme demonstrado no quadro a seguir, ou seja, desde 
areia a materiais bem específicos, tais como joelhos, curvas e registros (materiais hidráulicos), 
buchas, conectores, curvas, disjuntores, fios e eletrodutos (materiais elétricos). 
 
Quadro – Quantitativo de materiais  

Lote Discriminação Quantidade de Itens 
1 Material para Construção 18 
2 Material Hidráulico 46 
3 Material Elétrico 41 
4 Material em madeira 14 
5 Material em ferro 23 
6 Material para pintura 16 

Fonte: PP nº 005/2016. 

 
Portanto, fazia-se necessária a formalização detalhada de um controle de estoque para 
acompanhar os quantitativos contratados com os efetivamente adquiridos. 
 
Diante da ausência de detalhamento dos serviços a serem executados nas unidades escolares, 
durante dois anos letivos, é esperado que ao final da vigência contratual existirão divergências 
entre as quantidades efetivamente adquiridas, e consequentemente pagas, daquelas 
contratadas. 
 
Entende-se que a Cláusula Décima, Parágrafo 4º, acima citada, registra que a entrega pode ser 
na totalidade ou em parte dos itens contratados. Entretanto, é difícil imaginar que os materiais 
necessários para a execução de serviços não detalhadamente planejados serão utilizados 
exatamente nos quantitativos contratados. 
 
O Contrato nº 008/2016, firmado em 12/01/2016 para o fornecimento de material de 
construção para reforma e manutenção das unidades escolares e creches da Rede Municipal 
de Ensino, para o ano letivo de 2016, com vigência até 31/12/2016, previa um montante 
original de R$ 482.200,00. 
 
Observou-se que na execução do referido contrato sequer existiu um controle dos produtos 
efetivamente adquiridos. 
 
A Prefeitura de Serrinha/BA não disponibilizou documentos que comprovassem o controle 
nas aquisições dos variados produtos, muito menos em que unidades escolares tais materiais 
foram distribuídos. 
 
Em circularização na empresa vencedora do referido certame, foi informado que conforme a 
Prefeitura de Serrinha/BA solicitava, os produtos eram entregues no local determinado, 
acompanhados de recibos, onde encarregados da Prefeitura atestavam o recebimento. 
 
Foram disponibilizados diversos recibos de produtos entregues durante os anos de 2016 e 
2017. Tais documentos, cujo cliente identificado é a Prefeitura de Serrinha/BA, elencam os 
produtos entregues com o atesto de recebimento. Não há a identificação do local de entrega 
dos produtos, ou seja, não há comprovação para qual unidade escolar os referidos materiais 
foram destinados. 
 
A seguir estão apresentados dois desses documentos disponibilizados pela CN Material de 
Construção Ltda. EPP. 



 

 

 

Recibos de entrega de materiais da CN Material de Construção Ltda. EPP para a Prefeitura de Serrinha/BA 
em 08/06/2016 e 16/06/2016 (atesto de recebimento foi editado) 

 
Ressalte-se que apesar das centenas de recibos disponibilizados, para o período citado, não é 
possível concluir que a totalidade das entregas está demonstrada no universo desses 
documentos. 
 
Diante da baixa confiabilidade de que todos os produtos citados nos referidos recibos foram 
efetivamente distribuídos nas unidades escolares do Município de Serrinha/BA, fica 
impossível comprovar que todo o montante contratado foi efetivamente adquirido. 
 
Ainda assim, nesse contexto de fragilidade dos controles de aquisição dos materiais 
contratados, em 8/11/2016, sem que tenham sido apresentadas justificativas, o objeto foi 
majorado em 25%, correspondendo a R$ 120.550,00, passando assim o montante total para 
R$ 602.750,00. 



 

 

 
Em relação ao referido contrato, verificou-se que a empresa CN Material de Construção Ltda. 
EPP emitiu para a Prefeitura de Serrinha/BA documentos fiscais, cujo montante final 
corresponde exatamente ao contratado. 
 
Tabela – Notas Fiscais emitidas em 2016 pela CN Material de Construção Ltda. EPP em 
nome da Prefeitura de Serrinha/BA 

NF Nº Valor (R$) 

2721 40.752,30 

2722 17.667,49 

2723 12.823,44 

2724 20.178,50 

2725 10.633,75 

2726 16.249,90 

2847 41.625,94 

2848 19.364,64 

2849 21.712,59 

2850 33.622,91 

2851 16.540,07 

2852 20.551,30 

2876 26.132,60 

2912 23.363,97 

2913 19.126,18 

2933 33.289,16 

2934 38.067,87 

2935 38.498,59 

2936 31.998,80 

3121 35.489,72 

3122 19.281,08 

3123 12.885,64 

3124 23.408,37 

3125 11.580,33 

3126 17.904,86 

Total 602.750,00 
 
Ressalte-se que as últimas seis notas fiscais foram emitidas num mesmo dia (18/11/2016) e 
correspondem exatamente ao montante do aditivo firmado em oito de novembro daquele ano, 
conforme detalhamento a seguir: 
 
Tabela – Notas Fiscais emitidas após a edição do 1º Aditivo do Contrato nº 008/2016 

NF Nº Data NF Lote Valor NF (R$) 
3.121 18/11/2016 I 35.489,72 
3.122 18/11/2016 II 19.281,08 
3.123 18/11/2016 III 12.885,64 
3.124 18/11/2016 IV 23.408,37 
3.125 18/11/2016 V 11.580,33 
3.126 18/11/2016 VI 17.904,86 

Total 120.550,00 



 

 

 
O contexto de fragilidade dos controles se reveste de maior gravidade ao observar que foi 
afirmado aditivo no máximo valor permitido em lei, sem justificativa, e emitidas NFs, num 
único dia, dez dias após a assinatura do aditivo, no valor total aditivado. 
 
Diante de todos os fatos apontados, associados com a falta de controle no fornecimento dos 
materiais contratados, fica impossível comprovar que os materiais faturados foram 
efetivamente entregues e utilizados especificamente em serviços de obras e reformas nas 
escolas e creches municipais de Serrinha/BA. 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do documento “RESPOSTA DO RELATÓRIO PRELIMINAR”, de 29 de novembro 
de 2017, encaminhado pela Controladora Geral do Município, a Prefeitura Municipal de 
Serrinha/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Sobre as supostas ilicitudes na contratação pela gestão anterior da prefeitura municipal de 
Serrinha, conforme apontada pela Controladoria Geral da União, ressalte-se que o Setor de 
Licitação da Administração antecedente encontrava-se eivado de vícios graves, como se pode 
constatar, a partir das apurações dos resultados das investigações hora (sic) apresentados, 
abrindo assim espaço para que a administração pública àquele tempo pudesse se valer da má 
fé e direcionar ao seu próprio benefício o resultado da licitação. 
 
Ocorre que, a atual gestão municipal renovou o quadro do comitê de licitação, bem como todo 
o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve 
proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente. 
 
Não obstante o procedimento licitatório que culminou com a contratação, além dos preços 
estabelecidos, tenha sido realizado pela gestão anterior, diante da conclusão das investigações 
hora (sic) apresentada, quanto ao alegado superfaturamento, concernente ao período coberto 
por esta gestão atual, informa que adotará as medidas cabíveis para apuração e solução das 
supostas irregularidades o mais brevemente possível”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor declarou que os fatos apontados são de responsabilidade da gestão anterior, e que 
renovou o quadro do setor responsável pela realização dos procedimentos licitatórios, o que 
não elide a irregularidade em comento. 
 
Além disso, apresentou esclarecimentos sem qualquer relação com os fatos apontados, 
conforme último parágrafo (“Não obstante o procedimento licitatório que ....adotará as 
medidas cabíveis para apuração e solução das supostas irregularidades o mais brevemente 
possível”).  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 



 

 

2.1.7. Superfaturamento dos serviços de transporte escolar, no montante estimado de 
R$ 3.283.168,70, no período de 2014 a 2017, em função da intermediação ilegal dos 
serviços, em clara afronta à Lei 8.666/93 e às disposições editalícias. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Serrinha/BA realizou, no dia 07 de janeiro de 2014, o PP nº 
0104/2013, para a contratação de empresa prestadora de serviços de transporte escolar. 
 
Em decorrência disso, a empresa TRANSTOP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, 
CNPJ nº 01.488.787/0001-45, assinou o Contrato nº 0004/2014, no valor de R$ 3.218.397,00, 
com vigência até 31 de dezembro de 2014. 
 
Conforme apurado no Relatório de Fiscalização nº 201701340 desta CGU, que tratou da 
aplicação dos recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE no município 
de Serrinha/BA, constatou-se que a empresa TRANSTOP é uma mera intermediadora dos 
serviços de transporte escolar, os quais foram e são efetivamente executados por 
subcontratados (prestadores de serviços locais), em total afronta à Lei nº 8.666/93 e ao subitem 
16.3 do Edital. 
 
Já da análise dos pagamentos efetuados pela TRANSTOP aos subcontratados, ou seja, aqueles 
que efetivamente prestaram o serviço, constatou-se que o valor pago estava bem abaixo do 
valor contratado pela Prefeitura. 
 
A seguir, foi feito o levantamento do prejuízo aos cofres públicos em decorrência dessa 
subcontratação. 
 
Para cálculo do superfaturamento, buscou-se estabelecer o preço de referência para o serviço 
efetivamente prestado. Para tanto, adotou-se o valor total pago aos subcontratados como custo 
direto, sobre o qual foi aplicado um percentual de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI, 
com vistas à inclusão de despesas indiretas, de natureza administrativa e tributária, bem como 
a inserção de um percentual de lucro sobre a atividade. Este preço foi então deduzido do valor 
pago à empresa contratada, sendo a diferença computada a título de superfaturamento. 
 
De antemão, é preciso salientar que nem todos os processos de pagamento foram localizados 
nos arquivos da Prefeitura. Além disso, a maioria dos processos de pagamento localizados 
fisicamente ou em meio digital não estavam acompanhados dos respectivos boletins de 
medição, razão pela qual não foi possível apurar o total do prejuízo efetivo para os exercícios 
de 2014 a 2017.  
 
Dessa forma, foi apurado o prejuízo efetivo com base nos processos de pagamento e 
respectivos boletins de medição disponíveis, e um prejuízo estimado com base em projeções 
estatísticas. 
 
No quadro abaixo, foi apurado o prejuízo efetivo de R$ 583.188,52, com base apenas em oito 
meses de pagamento. 
 

Quadro – Apuração de Superfaturamento efetivo – Contrato nº 0004/2014 (em R$) 

PERÍODO 
PAGO SEM BDI 

SUBCONTRATADO 
VALOR PAGO 

+ BDI 
VALOR PAGO 

PELA PREFEITURA 
SUPERFATU-

RAMENTO 
Fev/2014 143.405,00 176.388,15 245.211,20 68.823,05 



 

 

Nov/2014 189.831,29 233.492,49 306.514,00 73.021,51 
Abr/2016 172.464,53 212.131,37 276.219,00 64.087,63 
Jun/2016 275.652,35 339.052,39 405.121,20 66.068,81 
Jul/2016 280.633,63 345.179,36 441.950,40 96.771,04 
Ago/2016 312.984,63 384.971,09 441.950,40 56.979,31 
Set/2016 244.840,08 301.153,30 368.292,00 67.138,70 
Mar/2017 256.042,83 314.932,68 405.121,20 90.188,52 

TOTAL 1.875.854,34 2.307.300,68 2.890.379,40 583.188,52 
* BDI de 22,98% (arredondado para 23%), sendo 5% para Despesas Administrativas, 8,65% para Tributos e 
7,0% para Lucro. 
 
Cabe aqui destacar que a definição do percentual de 22,98% para o BDI foi feita com base na 
Nota Técnica nº 1/2007 – SCI, de 13 dezembro de 2007, do Supremo Tribunal Federal, que 
definiu o percentual de BDI de 26,44% (regime incidência cumulativa de PIS e COFINS) para 
definição de custos finais na contratação de serviços de locação de mão de obra no âmbito do 
Tribunal. Este percentual considerou 5% para Despesas Administrativas, 8,65% para Tributos 
(ISS, PIS e COFINS) e 10% para Lucro, conforme fórmula abaixo, presente na Nota Técnica.  
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No caso específico da contratação em Serrinha/BA, manteve-se o percentual de 5% para 
Despesas Administrativas, o que pode se considerar até mesmo uma medida conservadora, 
tendo em vista a mínima estrutura administrativa mantida pela TRANSTOP. 
 
Sobre o Lucro Bruto, definiu-se o percentual de 7,0% no cálculo. Tal valor foi estabelecido 
em função da atuação mínima da TRANSTOP na prestação do serviço de transporte escolar, 
como mera intermediadora de um serviço integralmente subcontratado, sem qualquer gestão 
direta sobre a operação e manutenção dos veículos, bem como utilizando uma estrutura 
administrativa mínima. 
 
Por fim, foi mantido o percentual de 8,65% de Tributos sobre Faturamento, considerando 
tratar-se dos mesmos tributos e percentuais aplicáveis ao aludido contrato. A adoção dos 
percentuais supracitados resultou em um BDI de 22,98%. 
 
 
Com base nas informações disponíveis, foi feito o levantamento dos percentuais de 
superfaturamento, considerando a diferença entre o valor pago pela Prefeitura e o valor devido 
pela prestação do serviço, acrescido de BDI, os quais foram transcritos no quadro abaixo. 
 

Quadro – Percentuais de superfaturamento sobre o valor devido 
EXERCÍCIO MÉDIA (%) METODOLOGIA 

2014 34,6 % Pagamentos de fevereiro e novembro de 2014. 
2015 34,6 % Projetado com base em 2014. 
2016 22,0 % Pagamentos em abril e de junho a setembro de 2016. 
2017 28,6 % Pagamento em março de 2017. 

 
Aplicando-se esses percentuais sobre os valores pagos pela Prefeitura à TRANSTOP, foi 
possível identificar um prejuízo total de R$ 3.283.168,70, nos exercícios de 2014 a 2017, 
conforme quadro abaixo. 
 

Quadro – Superfaturamento total – Contrato nº 0004/2014 



 

 

EXERCÍCIO PAGAMENTOS PERCENTUAL SUPERFATURAMENTO (R$) 

2014 3.172.715,90 34,6 % 1.097.759,70 

2015 3.553.542,00 34,6 % 1.229.525,53 

2016 3.028.280,97 22,0 % 666.221,81 

2017 1.012.803,00 28,6 % 289.661,70 

TOTAL 10.767.341,87 3.283.168,70 
 
Assim, pode-se dizer que, do total do prejuízo apurado nos quatro exercícios (R$ 
3.283.168,70), R$ 583.188,52 são efetivos, pois foram apurados com base nos boletins de 
medição, de fato, localizados. Já R$ 2.700.090,13 foram estimados, conforme detalhado 
anteriormente, já que os processos de pagamentos não estavam acompanhados dos respectivos 
boletins de medição. 
 
Do montante de R$ 10.767.341,87 pago pela Prefeitura à TRANSTOP no período analisado, 
R$ 1.894.473,00 foram recursos do Fundeb (17,5% do total) e R$ 364.613,31, recursos do 
PNATE (3%). Cabe ressaltar que, para alguns pagamentos, não foi possível identificar a fonte 
do recurso. 
 
Considerando esses percentuais sobre o prejuízo total (R$ 3.283.168,70), pode-se dizer que o 
prejuízo com recursos do Fundeb e do PNATE foram, respectivamente, de R$ 574.554,52 e 
R$ 12.346,86. 
 
Portanto o Contrato nº 0004/2014 foi e é bastante danoso aos cofres públicos por representar 
uma despesa acima do devido, revelada em prejuízo. Como já comentado, esse prejuízo é 
decorrente do processo de intermediação ilegal dos serviços de transporte escolar, num 
processo em que a TRANSTOP é mera interposta da relação Prefeitura versus subcontratados. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de expediente sem número, de 13 de novembro de 2017, o gestor assim se 
manifestou:  
 
“Como sobejamente observado retro, sobre as supostas ilicitudes na contratação da 
TRANSTOP pela gestão anterior da prefeitura municipal de Serrinha, conforme apontada pela 
Controladoria Geral da União, ressalte-se que o Setor de Licitação da Administração 
antecedente encontrava-se eivado de vícios graves, como se pode constatar, a partir das 
apurações dos resultados das investigações hora apresentados, abrindo assim espaço para que 
a administração pública àquele tempo pudesse se valer da má fé e direcionar ao seu próprio 
benefício o resultado da licitação.  
 
Ocorre que, a atual gestão municipal renovou o quadro do comitê de licitação, bem como todo 
o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve 
proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente. 
  
Ocorre que, para evitar a paralização de serviço essencial de transporte escolar, a Comissão 
de Transição de Governo pugnou pela prorrogação do contrato em comento e, assim, em que 
pese o atendimento da gestão anterior quanto ao termo adito de prorrogação de vigência, este 
foi efetuado sem a ingerência da nova gestão, mesmo porque a Transição de Governo foi 



 

 

praticamente inexistente, por conta de desídia da administração antecedente, conforme 
relatório anexo.  
 
Portanto, as cláusulas, condições de execução dos serviços e preços, não foram por esta gestão 
estabelecidos, haja vista que as “herdou” da administração anterior, como sobejamente 
explanado nas linhas anteriores e consoante relato da própria CGU.  
 
Destarte, data vênia, certo é que este fato não pode ser imputado à atual gestão municipal que, 
com base na legislação de regência, ou seja, autorizado pela lei 8.666/93, pugnou a 
prorrogação do contrato da TRANSTOP com o único interesse de evitar a paralização de 
serviço público essencial, na área da educação.  
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizados em 2017, realizará, oportunamente, a competente 
licitação para o serviço de transporte escolar, oportunidade em que resguardará da melhor 
forma o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício 
que venha a prejudicar a população, bem como na maior promoção de fiscalização na 
execução dos serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno.  

Não obstante o procedimento licitatório que culminou com a contratação da TRANSTOP e 
suas condicionantes, além dos preços estabelecidos, tenha sido realizado pela gestão anterior, 
diante da conclusão das investigações hora apresentada, quanto ao alegado superfaturamento, 
concernente ao período coberto por esta gestão atual, informa que adotará as medidas cabíveis 
para apuração e solução das supostas irregularidades o mais brevemente possível.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou qualquer argumento que pudesse elidir a irregularidade aqui 
apontada. Apenas atribui a responsabilidade pela contratação do serviço de transporte escolar 
à gestão anterior e que estará adotando as medidas cabíveis para apuração e solução do caso 
no que diz respeito ao superfaturamento referente ao período coberto pela atual gestão. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, foram verificadas irregularidades na aplicação dos 
recursos do Fundeb em todos os objetos fiscalizados. 
 
Sobre a contratação de empresa especializada na área de serviços gerais para limpeza, 
manutenção e conservação de prédios públicos, foram observadas diversas irregularidades 
tais como: presença de cláusulas restritivas em procedimento licitatório; e contratação ilegal 
da Cooperativa COOPSERBA – Cooperativa de Trabalho e Prestação de Serviços Gerais e 
Específicos para intermediação de mão de obra na Área da Educação, implicando em 
superfaturamento de R$ 61.335,84 entre janeiro e março de 2017, dos quais R$ 24.142,60 



 

 

com recursos do Fundeb, com prejuízo potencial de R$ 359.197,08 ao Fundo, relativo à 
execução do contrato em 2016. 
 
Acerca do fornecimento de material de construção para reforma e manutenção das unidades 
escolares e creches da Rede Municipal de Ensino, verificou-se impropriedades nas licitações 
realizadas, bem como ausência de controle de recebimento dos materiais e de justificativa 
para aditamento contratual. 
 
Por fim, com relação ao transporte escolar, identificou-se superfaturamento de R$ 
3.283.168,70 na execução do Contrato nº 0173/2010, no período de fevereiro/2014 a 
março/2017, decorrente da subcontratação integral do aludido contrato, dos quais R$ 
574.554,52 são recursos do Fundeb. 
 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201700942 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.177.569,50 
 
1. Introdução 

 
Este Relatório trata dos resultados da ação de controle, realizada no âmbito do 4º Ciclo do 
Programa de Fiscalização em Entes Federativos, para avaliar a regular aplicação de recursos 
federais do Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/ Ação 8585 
- Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade pelo 
Município de Serrinha/BA. 

Os trabalhos de campo, realizados no período de 29 de maio a 02 de junho de 2017, tiveram 
como objetivo avaliar a aplicação dos recursos federais transferidos pelo Ministérios da 
Saúde para o custeio de procedimentos de Terapia Renal Substitutiva – TRS, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo como escopo o exercício de 2016 e o período de janeiro a 
março do exercício de 2017. Na consecução dos trabalhos foram utilizadas principalmente 
técnicas de inspeção física e registros fotográficos, análise documental e realização de 
entrevistas.  

 

 

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. Avaliação do Credenciamento nº 003/2012 e do Contrato nº 0129/2012. 
 
Fato 
 
O Credenciamento nº 003/2012, vinculado ao procedimento administrativo nº 1.620/2011, 
de 22 de setembro de 2011, foi realizado com o objetivo de contratar pessoas jurídicas 
interessadas em integrar o Sistema Único de Saúde para prestar serviços de Terapia Renal 
Substitutiva – TRS.  

Os procedimentos clínicos, cirúrgicos e os materiais objeto do credenciamento foram 
devidamente especificados. Foram discriminados no processo os seguintes serviços e 
materiais: 

-diálise peritoneal intermitente; 
-hemodiálise 01 ou 03 vezes na semana; 
-hemodiálise em portadores de HIV até 03 vezes na semana; 
-confecção de fístula; 
-implante de cateter e dilatador; 
-exames laboratoriais; 
-radiografia de tórax; 
-consultas médicas; e 
-manutenção e acompanhamento domiciliar de paciente. 
 
No credenciamento somente foram admitidas a participar pessoas jurídicas sediadas no 
município de Serrinha/BA, logo, a única participante foi a Clínica de Nefrologia de Serrinha 
- CNS, inscrita no CNPJ sob o nº 07.584.679/0001-52 – CNES 5630665. Nesse sentido, o 
aviso de Credenciamento apenas foi publicado no Diário Oficial do Município. 

Esta equipe de fiscalização avalia que o credenciamento de empresas localizadas no 
município de Serrinha observa os princípios da economicidade e da eficiência, haja vista que 
o credenciamento de empresas localizadas em outros municípios acarretaria em custos 
adicionais com passagens, hospedagem e alimentação para pacientes não abrangidos pela 
assistência do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da 
Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), considerando a possibilidade de 
tratamento na localidade de residência dos pacientes.  

O processo de credenciamento e contratação compreendeu avaliação físico-funcional e 
avaliação da qualidade das instalações, equipamentos e materiais da Clínica de Nefrologia 
de Serrinha, com emissão de parecer que abordou as etapas a seguir: 

- acompanhamento de todo o processo de realização do procedimento desde o registro do 
paciente até o término do procedimento; 
-visita às instalações do estabelecimento, no qual foram analisadas, além das instalações, a 
infraestrutura do local onde os procedimentos contratados são realizados, aferindo se os 



 

 

espaços reservados à realização dos procedimentos atendem a todos os critérios 
estabelecidos pela ANVISA, no que tange a salas de procedimentos, equipamentos, fluxos, 
sala de espera e ambientes mínimos previstos na política de humanização do Ministério da 
Saúde; 
-qualidade dos procedimentos, contemplando a revisão dos seguintes aspectos: identificação 
do paciente, apresentação dos resultados e descrição da técnica/protocolo utilizado. 
 
Em 21 de março de 2012, foi efetuada visita de inspeção nas instalações da clínica a qual 
aferiu que a empresa estava apta à prestação do serviço objeto do credenciamento. 

A Comissão Permanente de Licitação, em 02 de abril de 2012, declarou a Clínica de 
Nefrologia de Serrinha - CNS credenciada e adjudicou o objeto à referida empresa, no valor 
de R$ 4.177.569,50, para o período de 12 meses, sendo considerados na determinação do 
preço dos serviços os valores constantes na Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. 

Em 02 de abril de 2012, foi formalizado o Contrato nº 0129/2012 entre a Prefeitura de 
Serrinha/BA e a Clínica de Nefrologia de Serrinha – CNS, com objetivo de auferir prestador 
de serviços de Terapia Renal Substitutiva – TRS para atendimento aos usuários do SUS 
compreendidos na Rede Municipal de Saúde, com vigência até 31 de dezembro de 2012. 

Em 02 de janeiro de 2013, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo ao contrato, que prorrogou 
sua vigência para 31 de dezembro de 2013. E, com a celebração anual dos segundo, terceiro, 
quarto e quinto termos aditivos, respectivamente, no período de 2014 a 2017, o contrato foi 
prorrogado até 31 de dezembro de 2017. 

  
##/Fato## 

2.2.2. Análise dos registros de procedimentos de hemodiálise no Sistema SIA-SUS. 
 
Fato 
 
Para a avaliar a aplicação dos recursos federais em decorrência do Contrato nº 0129/2012, 
celebrado em 02 de abril de 2012 com a Clínica de Nefrologia de Serrinha, selecionou-se o 
tratamento dialítico, especificamente os procedimentos de hemodiálise nas modalidades de 1 
a 3 vezes por semana durante no período de exame de 2016 (jan-dez) e 2017 (jan-mar). 

A seleção deveu-se ao fato de os 2.514 procedimentos de hemodiálise representarem 97,60% 
dos 2.576 mensalmente previstos em contrato. E, para avaliar a pertinência entre os valores 
pagos à clínica no âmbito desse contrato, selecionou-se amostra não probabilística de 148 
pacientes que foram submetidos a 28.623 procedimentos de hemodiálise no período de exame. 

Informa-se que a realização dos procedimentos de hemodiálise pelo SUS está condicionada à 
Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo – APAC, e que os 
dados dos procedimentos realizados constam dos Relatórios Síntese de Produção do APAC 
(Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS). Tais relatórios apresentam, entre outras 
informações, o quantitativo de procedimentos aprovados totalmente ou parcialmente e aqueles 
não aprovados, sendo esses dados utilizados para compor os processos de pagamento.  



 

 

Ao cotejar o número de sessões de hemodiálise elencadas nos Relatórios Síntese de Produção 
com o quantitativo registrado nos documentos integrantes dos prontuários dos pacientes da 
amostra, verificou-se que 92 procedimentos de hemodiálise realizados pela clínica não foram 
aprovados para fins de pagamento e que houve 2 procedimentos realizados e não registrados 
nas APACs, conforme demonstrado a seguir:  

 
TABELA: Divergências encontradas no exercício de 2016 (jan-dez) e 2017 (jan -mar). 

Mês/Ano APAC 

Síntese de Produção       
da APAC 

 (nº de sessões)   
Prontuários 

(nº de sessões)  
(C) 

Nº de sessões 
divergentes  

(A-C) Registrado 
(A) 

Aprovado 
(B) 

fev/16 291620146237-2 13 13 12 1 
fev/16 291620146256-0 13 13 14 -1 
mar/16 291620146264-7 14 14 15 -1 
mar/16 291620146284-5 14 6(*) 14 0 
mar/16 291620183234-6 14 0(*) 14 0 
mar/16 291620183224-7 14 0(*) 14 0 
mar/16 291620183225-8 14 0(*) 14 0 
mar/16 291620146287-8 14 0(*) 14 0 
mar/16 291620146288-9 14 0(*) 14 0 
mar/16 291620183222-5 14 0(*) 14 0 
abr/16 291620276718-1 13 13 12 1 
dez/16 291620746249-8 14 14 13 1 
jan/17 291720227546-0 17 17 18 -1 
fev/17 291720227541-6 12 12 13 -1 
mar/17 291720227667-0 12 12 13 -1 

Total 206 114 208 -2 

Fonte: Relatório Síntese de Produção das APACS e Ficha de Controle de Diálise, referente aos exercícios de 
2016 e 2017 (janeiro a março). 
*Não aprovado (ultrapassou o teto financeiro) 
 
Ao analisar o Relatório Síntese de Produção das APACS, pode-se observar que 92 sessões 
registradas não foram aprovadas por ultrapassarem o valor do limite financeiro máximo 
definido para os serviços de saúde que integram o Bloco de Atenção de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, incluídos os procedimentos de Terapia Renal 
Substitutiva. 

Todavia, a Prefeitura de Serrinha/BA disponibilizou documentação comprobatória do 
pagamento, realizado em março de 2017 à clínica de nefrologia, dessas sessões de hemodiálise 
que ultrapassaram o valor do teto financeiro. 

Quanto ao saldo de 02 procedimentos de hemodiálise realizados e não registrados nas APACs, 
ponderando a amostra de pacientes e procedimentos verificados, avalia-se de baixo impacto a 
falha identificada. 

Acerca das rotinas de controles internos para o monitoramento da prestação de serviços de 
nefrologia, o gestor municipal manifestou o que segue: 

 



 

 

 “Mensalmente, por meio do faturamento hospitalar, após 
autorização dos procedimentos, a Clínica encaminha a fatura ao 
setor de processamento da Secretaria Municipal de Saúde para ser 
validada e processada. Após serem processadas, as faturas e suas 
produções são avaliadas via sistema pelo Setor de Avaliação e 
Controle a fim de checar procedimentos realizados e seus respectivos 
tetos financeiros/físico, e, a cada trimestre, o Componente Municipal 
de Auditoria faz uma amostragem de 60% da sua produção 
aprovada, também como fermenta de controle interno com 
realização de auditorias já programadas.” (original sem grifo)  

 

Isso posto, avalia-se que houve coerência entre quantidade de procedimentos de diálises 
realizados e a produção no sistema SIA-SUS, haja vista a detecção de poucas divergências 
entre os dados de produção da clínica contratada e os relatórios extraídos do referido sistema, 
bem como da possibilidade da detecção de futuras falhas dadas as rotinas de controles 
internos. 

##/Fato  
##/Fato## 

2.2.3. Análise da compatibilidade da capacidade instalada da clínica com o número de 
procedimentos de diálise contratados. 
 
Fato 
 
Mediante visita realizada pela equipe de fiscalização à Clínica de Nefrologia de Serrinha, entre 
os dias 29 de maio a 02 de junho de 2017, bem como informações disponibilizadas pela sua 
administração, verificaram-se 47 equipamentos de hemodiálise em utilização. 

No contrato celebrado entre a Clínica e a Prefeitura de Serrinha/Ba foram previstos 
mensalmente 2.489 procedimentos de hemodiálise para pacientes que realizam 03 sessões por 
semana, 11 procedimentos de hemodiálise para pacientes que realizam 01 sessão por semana, 
e 14 procedimentos de hemodiálise para pacientes portadores de HIV que realizam 03 sessões 
por semana. Portanto, o contrato estipulou a realização de 2.514 sessões de hemodiálise por 
mês, totalizando 30.168 sessões por ano. 

No decorrer dos exercícios de 2016 (jan – dez) e 2017 (jan - março), foram realizados 
procedimentos de hemodiálise pela referida Clínica em percentuais de 98% e 99%, 
respectivamente, dos quantitativos previstos. 

TABELA: Quantidade de Procedimentos de Hemodiálise realizados pela Clínica de Nefrologia de 
Serrinha nos exercícios de 2016 e 2017 (janeiro a março). 

SESSÕES POR 
SEMANA  

PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE REALIZADOS 

PREVISTO 
ANUAL 

REALIZADO 
2016 

% 
(2016) 

PREVISTO 
2017 

(jan – mar) 

REALIZADO 
2017  

(jan - mar) 

%  
(2017) 

 
Até 3 29.868 29.108 97,45 7.467 7.364 98,62 
Até 1 132 96 72,72 33 49 148 
Até 3 (Portadores de 
HIV e/ou hepatite  B 
ou C)   

168 525 312 42 117 278 



 

 

Total 30.168 29.729 98,54 7.542 7.530 99,84 
Fonte: Informações prestadas pela Clínica de Nefrologia de Serrinha em resposta à Solicitação de Fiscalização 
nº 03 (Boletim de Produção Ambulatorial-BPA). 
 
A Clínica de Nefrologia de Serrinha funciona de segunda-feira a sábado em 03 turnos, das 
05:30 às 20:30 horas, conforme especificado a seguir: 

CAPACIDADE INSTALADA  QUANTIDADE DE SESSÕES 

Diária 
[47 máquinas x 3 turnos por dia] 

141 
 

Semanal (diária x6) 
[Funcionamento de segunda-feira a sábado] 

846 

Mensal (semanal x 4) 3.348 

Anual (mensal x 12) 40.608 

 Fonte: Informações prestadas pela clínica. 

Haja vista o funcionamento das 47 máquinas de hemodiálise em 03 turnos durante 06 dias da 
semana, é possível serem realizadas 846 sessões em cada semana e 3.348 sessões por mês, 
calculando-se a capacidade máxima anual de 40.608 sessões de hemodiálise. 

Diante do exposto, pode ser aferido que a Clínica de Nefrologia de Serrinha apresenta 
capacidade instalada adequada para atender à demanda por hemodiálise de pacientes com 
doença renal crônica, haja vista as 29.729 e 7.530 sessões de hemodiálise realizadas, 
respectivamente, em 2016 e 2017 (jan-mar) representarem 73,20% e 74,97% da sua 
capacidade instalada anual e trimestral, em conformidade com o previsto no Credenciamento 
nº 03/2012 e no Contrato nº 0129/2012. 

Em que pese a possibilidade de ampliação de atendimento, por meio do Ofício nº 030/2017, 
de 01 de junho de 2017, a Clínica de Nefrologia de Serrinha informou que há 15 pacientes em 
lista de espera para a realização de procedimento de hemodiálise pelo SUS. Ressalta-se que a 
clínica também dispõe de espaço físico, poltronas/leitos e equipamentos para realização de 
hemodiálise sem utilização.  

Os pagamentos pelos serviços prestados pela clínica são custeados com recursos do Bloco de 
Atenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC, especificamente 
os do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, destinados ao custeio dos valores 
de procedimentos de Terapia Renal Substitutiva. 

Em 2016, a Prefeitura de Serrinha executou despesas no montante de R$ 5.913.365,82 (valor 
bruto dos processos de pagamento) com a Clínica de Nefrologia, que representaram 102% do 
total dos R$ 5.814.847,75 (total líquido) recebidos pelo FAEC SIA – NEFROLOGIA. 
(http://consultafns.saude.gov.br, em 13 de junho de 2017) 

TABELA: Comparativo entre dos valores recebidos pelo FAEC e as despesas pagas pelo 
município à Clínica de Nefrologia para o exercício de 2016 
 

 JAN FEV MAR ABR MAI JUN ACUMULADO 
1º SEMESTRE 

FAEC 438.086,68 379.266,20 474.165,60 868.832,25 440,054,76 459.841,01 3.060.246,50 
Despesa 441.793,76 388.706,63 485.317,59 446.753,29 441.496,43 440.054,76 2.644.122,46 
SALDO -3.707,08 -9.440,43 -11.151,99 422.078,96 -1.441,67 19.786,25 416.124,04 

Fonte: SIGA TCM e consulta ao site: http://consultafns.saude.gov.br. 



 

 

 
 

 JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO 
2º SEMESTRE 

FAEC 459.750,63 451.139,12 0,00 960.422,27 425.582,84 457.706,39 2.754.601,25 
Despesa 447.523,33 488.999,96 460.414,51 469.789,70 510.580,50 891.935,36 3.269.243,36 
SALDO 12.227,30 -37.860,84 460.414,51 490.632,57 -84.997,66 -434.228,97 -514.642,11 

Fonte: SIGA TCM, consulta ao site: http://consultafns.saude.gov.br, processos de pagamento 2071 e 2075, 
referentes a nov/2016 e 2476, 2275 e 2485 referentes a dez/2016. 
 

Conclui-se, com base na análise acima, que as despesas despendidas pelo município 
ultrapassam o limite do FAEC. Contudo, o atendimento a um quantitativo maior de pacientes 
do SUS pela clínica contratada oneraria o teto financeiro de Média e Alta Complexidade do 
Município de Serrinha/BA, habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal, conforme o 
art. 4º da Portaria nº 1.112/GM, de 13 de junho de 2002, razão da existência de fila de espera 
para tratamento, em que pese a capacidade ociosa (equipamentos não utilizados) na Clínica 
de Nefrologia. 

Acerca da infraestrutura, acrescenta-se que a clínica contratada dispõe dos ambientes: 
consultório médico, consultório para assistente social, psicólogo e nutricionista, posto de 
enfermagem com visão total de todas as poltronas/leitos dos pacientes que se submetem ao 
procedimento de hemodiálise, sala de recuperação e atendimento de emergência, área para 
guarda dos pertences dos pacientes, sala de espera para pacientes e acompanhantes, área 
destinada a arquivo, sanitário para pacientes, sanitário para funcionários, depósito de material 
de limpeza, sala para hemodiálise com área para lavagem de fístulas, balança antropométrica 
digital para cadeirantes e outros pacientes, sala reservada para hemodiálise de pacientes com 
sorologia positiva para hepatite B e outras doenças infecto contagiosas, sala de treinamento, 
estação de tratamento de água e necrotério. 

Por fim, registra-se a clínica também possui quadro clínico composto por: 07 médicos em 
atuação, sendo 03 nefrologistas, 01 urologista, 02 clínicos e 01 cirurgião vascular, e 65 
funcionários, sendo, 04 enfermeiros, 37 técnicos de enfermagem, 03 recepcionistas, 01 
psicólogo, 01 administrador, 02 assistentes administrativos, 02 nutricionistas, 01 assistente 
social, 02 auxiliares de manutenção, 01 faturista, 02 copeiras, 05 assistentes de portaria e 04 
auxiliares de higienização. 

 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Considerando o escopo dos trabalhos, não foram constatadas irregularidades na aplicação 
dos recursos de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar para a realização de 
procedimento de Terapia Renal Substitutiva – TRS, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
no município de Serrinha/BA. 

. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201700503 
Município/UF: Serrinha/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.575.640,90 
 
1. Introdução 

 
A fiscalização teve como objetivo avaliar a aplicação de recursos federais transferidos pelo 
Fundo Nacional de Saúde ao município de Serrinha/BA no período de janeiro de 2015 a abril 
de 2017, para execução do Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em suas ações de governo 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo e 8585 - Atenção à Saúde da 
População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade. 
 
Os trabalhos de fiscalização de campo foram realizados no período de 29 de maio a 02 de 
junho de 2017, tendo como escopo a verificação da regularidade da contratação e da 
execução dos serviços de terceirização de pessoal finalístico para atuar nas referidas ações 
de governo. 
 
O escopo foi definido em decorrência da materialidade de tal contratação que, no período de 
abril de 2013 a março de 2017, acarretou gastos no montante de R$37.245.737,29. 
 
Tendo em vista que o processo de contratação analisado serviu simultaneamente à execução 
de ambas ações de governo fiscalizadas, optou-se por reunir os resultados encontrados no 
presente capítulo. 
 
 

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. Especificação incorreta do objeto do Pregão Presencial nº 025/2013, que resultou 
na contratação da NACIONALCOOP. Desvirtuamento do efetivo serviço a ser 
contratado. 
 
Fato 
 



 

 

A Prefeitura Municipal de Serrinha contrata desde abril de 2013 a sociedade Cooperativa dos 
Trabalhadores Autônomos na Área de Saúde – NACIONALCOOP. 
 
A contratação se deu com base no Pregão Presencial nº 025 de 2013 cujo objeto foi: 
“Contratação de Empresa para Organização, Execução e Operacionalização dos Serviços 
Assistenciais de Saúde do Município de Serrinha-Ba.” 
 
De início, já se constata que o objeto divulgado nos avisos da licitação não corresponde 
efetivamente ao serviço a ser contratado, qual seja, simples fornecimento de mão de obra para 
a área de saúde do Município. 
 
O Termo de Referência constante do processo não corresponde ao objeto acima e também não 
atende à justificativa da contratação apresentada pelo Secretário de Saúde, que indica que 
“faz-se necessária a realização de licitação para a contratação de empresa para gerir o quadro 
funcional da secretaria” (grifo nosso). 
 
O Termo de Referência se limita a especificar as atividades finalísticas a serem 
desempenhadas pelos profissionais, de acordo com os regramentos das profissões que 
exercem e das políticas públicas de que participariam. Em seguida, lista os profissionais a 
serem disponibilizados por unidade de saúde em que atuarão. 
 
Não há uma só especificação no termo a respeito das atividades ou serviços a serem prestados 
pela Contratada quanto à organização, execução e operacionalização de serviços assistenciais 
de saúde das Unidades de Saúde ou quanto à gestão do quadro funcional. 
 
Ou seja, apesar da descrição do objeto fazer referência a “organização, execução e 
operacionalização dos serviços assistenciais de saúde”, o que a Administração Municipal 
intencionou com a contratação sempre foi a terceirização de mão de obra de seus serviços de 
saúde. Terceirização essa que se mostrou ilícita, pois se trata de mera locação de mão de obra, 
ou pior, mera substituição de vínculo trabalhista de seus servidores, como se detalhará mais 
adiante. 
 
Em momento algum a organização, a execução e a operacionalização dos serviços 
assistenciais de saúde, e nem a gestão do quadro funcional, deixariam de ficar a cargo da 
própria Administração Municipal. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas: 
 
“Como em objetos de investigação anteriores, que foram observados pela Controladoria Geral 
da União, neste município de Serrinha, no Estado da Bahia, o Setor de Licitação da 
Administração anterior, encontrava-se eivado de vícios graves, como se pode constatar, a 
partir das apurações dos resultados das investigações hora apresentados, a não especificação 
do objeto a ser contratado no Pregão Presencial 025/2013 por si, já incorre contra a lei 8666/96 
já que a atividade do mesmo era desconhecido, ou seja a inespecifidade gerou obscuridade na 
compreensão do objeto a ser licitado, abrindo assim espaço para que a administração pública 



 

 

àquele tempo pudesse se valer do princípio da má fé e direcionar ao seu próprio benefício o 
resultado da licitação. 
 
Tão afirmações são corroboradas se observado que o termo de referência do aludido PP não 
corresponde ao objeto acima mencionado, cuja a real necessidade de seria a contratação de 
profissionais da área de saúde para a composição do quadro técnico do município, por não 
haver especificidade na contratação apenas uma descrição superficial, fica claro que houve 
apenas uma locação de mão de obra, incorrendo contra as leis trabalhistas, principalmente ao 
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 -CLT. 
 
A atual gestão municipal, afirma por meio deste que o quadro do comitê de licitação, bem 
como todo o seu quadro funcional foi renovado, e resguarda da melhor forma o rito processual 
que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a 
população diretamente. Quando do fornecimento de mão de obra qualificada para a área de 
saúde, ou de qualquer área que seja, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle 
interno. 
 
Não obstante, a gestão do prefeito A. L., através da procuradoria geral do município, ciente 
de tais irregularidades tomará as atitudes cabíveis para que sejam tomadas as devidas 
providências, com o objetivo de minimizar as perdas que houveram nesses 4 anos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor corrobora com as irregularidades apontadas, imputando-as à gestão anterior. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.2. Orçamento de referência do Pregão Presencial nº 025/2013 sem respaldo em 
memória de cálculo. Ausência de estudo prévio que comprove a vantajosidade da solução 
adotada. Justificativas inconsistentes para a contratação. 
 
Fato 
 
Como se sabe, antes de contratar, a Administração Pública é obrigada a desenvolver 
internamente atividades voltadas a identificar objetivamente suas necessidades, conceber uma 
solução técnica para o seu atendimento, determinar a viabilidade econômica e jurídica da 
contratação e verificar a viabilidade de competição entre os particulares. 
 
Em que pese a complexidade da contratação pretendida no processo relativo ao Pregão 
Presencial nº 025/2013, com a terceirização de boa parte do seu funcionalismo público da área 
da saúde, a Prefeitura de Serrinha/BA não realizou qualquer estudo prévio capaz de 
demonstrar que a alternativa de terceirização era a mais adequada, nem definir a real 
necessidade da administração municipal. 
 
Não há nos autos qualquer evidência de fontes consultadas, orçamentos realizados ou 
memórias de cálculo de como se chegou aos quantitativos e valores de referência listados na 
planilha de custo apresentada no Termo de Referência. 
 
Há apenas a informação de que “Os preços médios tiveram como base os valores praticados 
na contratação direta pelo município de Serrinha e da região”. 



 

 

 
Corroborando com as afirmações acima, a Procuradoria do Município, em resposta à 
solicitação de parecer jurídico acerca do “Contrato e Edital de Licitação para contratação de 
Empresa para terceirização dos serviços de saúde do Município de Serrinha-BA”, assim se 
manifestou: 
 
“Diante desta complexa demanda da administração e a partir da análise minuciosa dos autos, 
requer seja elaborado estudo que comprove a diminuição de custos, a economicidade na 
prestação do serviço e a melhoria do serviço público com tal terceirização. 
 
Ademais, se faz necessário a comprovação da inexistência de cargos efetivos na 
administração pública que sejam equivalentes aos expostos no Termo de referência juntado 
aos autos, como prescreve o art. 37, II da CF/88.” 
 
No dia seguinte ao do despacho da Procuradoria Municipal, o Secretário de Saúde apresentou 
em resposta documento denominado Termo de Justificativa, com o objetivo de “demonstrar a 
diminuição dos custos com a contratação de pessoal, bem como a economicidade e a melhoria 
dos serviços públicos com a terceirização e a obediência ao disposto no art. 37, II da CF/88”. 
 
Ocorre que as justificativas apresentadas pelo Secretário de Saúde se mostraram todas 
inconsistentes e respaldadas em falsas premissas. 
 
Em relação à economicidade e a diminuição de custos o Secretário apresentou tabela com a 
relação de profissionais e a comparação entre o custo do momento da prefeitura e o futuro 
custo com a contratação terceirizada. 
 
Trecho do Termo de Justificativa 

 
Fonte: Processo de Licitação PP nº 025/2013. 

 



 

 

O gestor afirmou que, por meio da tabela, seria fácil observar o quanto o Munícipio 
economizaria com a contratação terceirizada, e que o Ente faria uma economia em torno de 
35,06% em relação à contratação direta realizada no momento. 
 
No entanto, mais uma vez não foram apresentadas quaisquer cotações ou memorias de cálculo. 
 
A tabela apresenta, na maioria dos itens, uma redução de menos de 3% entre o “custo atual” 
e o “custo contratação terceirizada”, de forma que não se sabe como se chegou ao valor de 
redução de 35,06%.  
 
Além disso, em consulta ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia – Siga/TCM, verificou-se que a remuneração mensal que 
vinha sendo paga aos profissionais listados era consideravelmente inferior ao valor indicado 
como “custo atual”. 
 
Veja-se alguns exemplos: 
 

Nome (iniciais) Cargo C. H. 
Semanal 

Remuneração Bruta 
em 2013 (R$) 

“Custo Atual” 
indicado (R$) 

A. P. L. Enfermeiro 20hs R$ 1.500,00 R$ 2.159,80 
A. de A. A. Enfermeiro 40hs R$ 2.500,00 R$ 4.308,52 
R. V. M. de S. Educador Físico 40hs R$ 3.000,00 R$ 4.308,52 
I. G. da S. Médico Psiquiatra 40hs R$ 5.500,00 R$ 10.038,42 
R. L. M. de S. A. Psicólogo 20hs R$ 1.100,00 R$ 2.446,30 
J. R. C. C. Médico (PSF) 40hs R$ 9.000,00 R$ 13.046,62 
M. A. de O. Dentista 40hs R$ 2.700,00 R$ 4.308,52 

Fonte: SIGA/TCM e CNES/DATASUS. 
 
Como se pode ver, ao contrário do que afirma o Secretário de Saúde, não há qualquer 
comprovação quanto à economicidade da terceirização. 
 
Quanto à melhoria do Serviço Público, o Secretário afirmou: “Com a contratação 
terceirizada, o Município terá mitigada a sua dificuldade em contratar profissionais 
especializados, pois, basta que solicite à empresa vencedora do certame o profissional de que 
necessita, e que conste do edital, para que este seja disponibilizado imediatamente.” 
 
O argumento se mostra incoerente com os termos da licitação, já que não foram realizadas 
quaisquer exigências à Contratada quanto a níveis de qualidade de serviço, como prazo para 
disponibilização do profissional, por exemplo. Da mesma forma, como já salientado, também 
não há qualquer especificação quanto às atividades de gestão, organização, execução e 
operacionalização dos serviços por parte da Contratada, e, na prática, tais atividades 
continuaram a cargo da Prefeitura. 
 
Por fim, o Secretário se posiciona contrário à exigência constitucional de concurso alegando 
que os cargos públicos a serem preenchidos são decorrentes de programas de governo federais 
e estaduais (tais como PSF, CAPS, NASF) que, em sua opinião, são marcados pela 
temporalidade e pela falta de garantia de continuidade. De forma que em caso de extinção dos 
mesmos, o Município ficaria em dificuldades econômicas devido à obrigatoriedade de 
realocação de todos os profissionais. 
 
Mais uma vez a argumentação se mostra inválida, tendo em vista que não se trata de exceção 
prevista pela Constituição. Além disso, ao contrário do que afirma o Secretário, os referidos 



 

 

programas de governo não são temporários, assim como não são temporárias as necessidades 
públicas a que visam atender. De outro lado, há mecanismos constitucionais e legais previstos 
para sanar eventuais necessidades de extinções de cargos, tais como a hipótese do art. 169, § 
4º, da CF. 
 
Mesmo diante da falta de respaldo legal, documental e fático da argumentação apresentada 
pelo Secretário de Saúde, o Procurador Geral do Município (OAB: 21586/BA) opinou pela 
regularidade das minutas do Contrato e do Edital da licitação em tela. Entretanto, em seu 
parecer o Procurador não faz qualquer menção a seu requerimento ou às justificativas dadas 
pelo Secretário. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas: 
 
“Fica claro neste ponto que as ações referidas não tem por interesse o bem comum, ao devido 
tempo, em que foi realizado o Pregão Presencial 025/2013, a gestão anterior não demonstrou 
nenhuma preocupação com a atividade fim que estaria contratando -mão de obra técnica- para 
serviços técnicos em saúde, seque foi observado, se o QDD, a LOA do município daquele ano 
possuíam previsão orçamentária para aquela contratação, logo, não fica claro neste ponto o 
porquê de a administração municipal decidiu terceirizar a mão de obra em saúde. Os valores 
tomados no Termo de Referência apontam somente que a contratação se baseia no preço 
médio dos valores praticados na região. 
 
Seguindo o rito daquele processo licitatório, a Procuradoria do Município da gestão anterior, 
exarou um parecer que baseado no princípio público da economicidade e na melhoria na sua 
eficácia e para tal, ou seja que aquela contratação seria a melhor via de trabalho a ser adotada 
para que o município pudesse atender de maneira mais eficaz a sua população na área de 
saúde, o que ainda se demonstra fato dúbio e contraditório diante das tabelas anexadas no 
SIGA-TCM em que o custo pago é inferior ao custo anual indicado nas tabelas de referência, 
quebrando o que alhures fora citado como princípio da economicidade. 
 
O secretário ao contrário de se preocupar diretamente com a população, sempre defendeu a 
autarquia pública, o que demonstra a não realizar contratação direta e tão pouco referir-se em 
nenhum momento interesse em concurso público, que seria a metodologia mais correta para a 
contratação de profissionais da área de saúde. 
 
A atual gestão municipal, afirma por meio deste que o quadro do comitê de licitação, bem 
como todo o seu quadro funcional foi renovado, e resguarda da melhor forma o rito processual 
que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a 
população diretamente. Quando do fornecimento de mão de obra qualificada para a área de 
saúde, ou de qualquer área que seja, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle 
interno. 
 
Não obstante, a gestão do prefeito A. L., através da procuradoria geral do município, ciente 
de tais irregularidades tomará as atitudes cabíveis para que sejam tomadas as devidas 
providências, com o objetivo de minimizar as perdas que houveram nesse período.” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor corrobora com as irregularidades apontadas, imputando-as à gestão anterior. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Exigências ilegais e restritivas no edital do Pregão Presencial nº 025/2013. 
 
Fato 
 
Analisando-se os termos do edital do Pregão Presencial nº 025/2013, que resultou na 
contratação da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos na Área de Saúde – 
NACIONALCOOP, verifica-se as exigências restritivas de registro da licitante no CRA 
(Conselho Regional de Administração) e de obrigatoriedade de vistoria aos locais de trabalho 
dos profissionais a serem contratados.  
 
De acordo com a Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de 
empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, a obrigatoriedade do registro 
se dá em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. 
 
Nesses termos, considerando a hipótese de uma legítima terceirização, há que se verificar a 
natureza do serviço prestado pela Contratada à Tomadora dos serviços. Verificado que sua 
atividade não está descrita como atividade privativa de administrador, não pode ser exigido 
da mesma o registro obrigatório no Conselho Regional de Administração – CRA. 
 
No caso em questão, a prestação de serviços de saúde, objeto da licitação, não se enquadra em 
nenhuma das atividades privativas do profissional de Administração e, por consequência, 
sujeitas à disciplina e fiscalização do CRA, conforme Lei nº 4.769/1965 e Decreto nº 
61.934/1967, que dispõem sobre o exercício da profissão do Administrador. 
 
Para desempenhar atividades internas, a empresa que presta serviços dessa natureza pode até 
necessitar de profissionais de Administração em seus quadros para realizar, por exemplo, 
planejamento operacional interno, seleção de pessoal, administração financeira etc. 
Entretanto, tal fato não obriga que a mesma tenha que se inscrever no respectivo Conselho. 
 
Considerando ainda que o que a Prefeitura de Serrinha pretendia com a contratação era uma 
mera intermediação de mão de obra, sem a previsão de execução de qualquer atividade de 
gestão por parte da contratada, a exigência se mostra ainda mais exorbitante. 
 
Pelo mesmo motivo, se mostra excessiva a exigência de a licitante realizar vistoria aos locais 
de trabalho dos profissionais. Não há qualquer necessidade de vistoria por parte da futura 
contratada, até porque não há previsão de qualquer atividade a ser realizada por ela que se 
relacione diretamente ao local de trabalho. 
 
O Tribunal de Contas da União reiteradamente se manifesta no sentido de que a vistoria aos 
locais de prestação dos serviços somente deve ser exigida quando for imprescindível ao 
cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado 
pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de 



 

 

substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui 
pleno conhecimento do objeto.  
 
As visitas ao local de execução do contrato devem ser prioritariamente compreendidas como 
um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, 
motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela Administração aos participantes do 
certame.  
 
Além disso, a previsão editalícia de realização de visitas técnicas coletivas contraria os 
princípios da moralidade e da probidade administrativa, uma vez que permite tanto ao gestor 
público ter prévio conhecimento das licitantes quanto às próprias empresas terem ciência do 
universo de concorrentes, criando condições propícias para o conluio. 
 
Tal entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU está consubstanciado, por exemplo, 
nos Relatórios que fundamentaram as Decisões constantes dos Acórdãos nº 1.599/2010, 
2.395/2010 e 110/2012, todos do Plenário daquela Corte. Além desses, vale mencionar ainda 
o Acórdão TCU nº 2.150/2008-P que, ao abordar esse problema, determinou o seguinte: 
 

9.7.5. abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas 
impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, 
por sua limitação de tempo e em face da complexidade e extensão do objeto 
licitado, pouco acrescente acerca do conhecimento dos concorrentes sobre a 
obra/serviço, de maneira a preservar o que preconiza o art. 3ª caput, e § 1º, 
inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a declaração do licitante de que 
conhece as condições locais para a execução do objeto. Para os casos onde 
haja a imprescindibilidade da visita, evite reunir os licitantes em data e 
horário marcados capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do universo 
de concorrentes;(original sem grifo) 

 
O edital falhou também ao não exigir da futura contratada ao menos as composições dos custos 
apresentados, principalmente os encargos sociais, e o detalhamento do BDI.  
 
Tal falha deixa a Administração Pública mais suscetível à contratação de serviços 
superfaturados e dificulta que a Administração avalie eventuais repactuações de preço em 
decorrência da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas: 
 
“Neste ponto fica evidenciado mais um ponto que macula o processo licitatório que é apontado 
nos pontos 1 e 2, restrições impostas no edital de licitação, que se trata, da exigência do 
credenciamento de empresas habilitadas, que possuam profissional com o cadastro no CRA- 
Conselho Regional de Administração, ora, se tal empresa tem por finalidade a contratação de 
profissional da área de saúde, de maneira alguma deveria ser cobrada como exigência da 
licitação tal pré-requisito, por tanto o edital demonstra-se viciado, com o objetivo de favorecer 



 

 

empresas específicas e fere ao mesmo tempo a lei de licitações: 8666/93. Ademais a exigência 
de visita. 
 
A jurisprudência consolidada, demonstra que não há necessidade de visita aos locais de visita 
específicos, a não ser que haja extrema necessidade. A administração pública não deve 
interferir diretamente sobre as visitas aos locais, a menos que seja um desejo expresso da 
empresa licitada, podendo ser substituído por um atestado de visita técnica. A atual gestão 
municipal, afirma por meio deste que o quadro do comitê de licitação, bem como todo o seu 
quadro funcional foi renovado, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma 
licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população 
diretamente. Os organismos da gestão anterior não demonstravam nenhuma preocupação com 
o princípio da moralidade, da isonomia, e o pior com todas as falhas apontadas no relatório 
preliminar da Controladoria Geral da união fica claro de que houve uma facilitação para o 
superfaturamento, fato que não pode ser afirmado, partindo do princípio da boa fé jurídica. 
 
Quando do fornecimento de mão de obra qualificada para a área de saúde, ou de qualquer área 
que seja, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno. 
 
Não obstante, a gestão do prefeito A. L., através da procuradoria geral do município, ciente 
de tais irregularidades tomará as atitudes cabíveis para que sejam tomadas as devidas 
providências, com o objetivo de minimizar as perdas que houveram nesse período.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor corrobora com as irregularidades apontadas, imputando-as à gestão anterior. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.4. Habilitação indevida da NACIONALCOOP no Pregão Presencial nº 025/2013. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a licitante NACIONALCOOP foi declarada vencedora do Pregão Presencial 
nº 025/2013 sem atender aos requisitos de habilitação jurídica e de qualificação econômico-
financeira, não havendo qualquer ressalva por parte da comissão de licitação ou dos demais 
licitantes. 
 
Quanto à habilitação jurídica, o item 10.1.a.8. determinou que “No caso de 
associações/cooperativas, deverá ser apresentado estatuto social e suas alterações posteriores, 
devidamente registrados no órgão competente”. 
 
Ocorre que a NACIONALCOOP não apresentou a versão mais atualizada de seu estatuto 
social, com as alterações indicadas na ata da assembleia geral extraordinária realizada no dia 
17/08/2011. 
 
Conforme ata constante de sua habilitação jurídica, a assembleia geral extraordinária realizada 
no dia 17/08/2011, dentre outras mudanças, alterou o nome, o endereço e a estrutura 
administrativa da entidade. 
 



 

 

No entanto, a versão do estatuto social apresentada em sua habilitação data de 20 de agosto 
de 2010. 
 
Quanto à qualificação econômico-financeira, o edital exige no item 10.1.c.2. “Prova de ter a 
empresa, totalmente integralizado e, registrado, [...], até a data deste Pregão, capital social 
igual ou superior ao valor mínimo correspondente a 10,0% (dez por cento) do valor total a ser 
contratado”. 
 
O valor total do contrato firmado entre a NACIONALCOOP e a Prefeitura de Serrinha foi R$ 
11.328.000,00, de forma que a licitante deveria possuir um Capital Social integralizado de 
pelo menos R$ 1.132.800,00.  
 
No entanto, de acordo com o balanço apresentado pela Cooperativa, seu capital social total 
era de apenas R$ 98.980,00, equivalente a menos de 1% do valor contratado. 
 
Em que pese a flagrante inabilitação acima demonstrada, não houve qualquer avaliação ou 
questionamento, seja por parte do Pregoeiro, seja por parte dos demais licitantes. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas: 
 
“A inabilitação da empresa em tela fica óbvia quando este relatório cita expressamente: 
Quanto à qualificação econômico-financeira, o edital exige no item 10.1. c.2. ‘Prova deter a 
empresa, totalmente integralizado e, registrado, [...], até a data deste Pregão, capital social 
igual ou superior ao valor mínimo correspondente a 10,0% (dez por cento) do valor total a ser 
contratado’. 
 
‘O valor total do contrato firmado entre a NACIONALCOOP e a Prefeitura de Serrinha foi 
R$11.328.000,00, de forma que a licitante deveria possuir um Capital Social integralizado de 
pelo menos R$1.132.800,00. 
 
No entanto, de acordo com o balanço apresentado pela Cooperativa, seu capital social total 
era de apenas R$98.980,00, equivalente a menos de 1% do valor contratado. Em que pese a 
flagrante inabilitação acima demonstrada, não houve qualquer avaliação ou questionamento, 
seja por parte do Pregoeiro, seja por parte dos demais licitantes. Como consta no 
RELATÓRIO PRELIMINAR IPSI LITERE. 
 
Urge, portanto a abertura de inquérito criminal, e se tratando de verba federal, de 
administração indireta do município, ademais; A atual gestão municipal, afirma por meio 
deste que o quadro do comitê de licitação, bem como todo o seu quadro funcional foi 
renovado, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve proceder para 
que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente. Quando do 
fornecimento de mão de obra qualificada para a área de saúde, ou de qualquer área que seja, 
seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno. 
 



 

 

Não obstante, a gestão do prefeito A. L., através da Procuradoria Geral do Município, ciente 
de tais irregularidades tomará as atitudes cabíveis para que sejam adotadas as devidas 
providências, com o objetivo de minimizar as perdas que houveram nesse período.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor corrobora com as irregularidades apontadas, imputando-as à gestão anterior. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.5. Correlação entre as propostas das licitantes, indicando conluio, direcionamento 
e fraude ao caráter competitivo da licitação Pregão Presencial nº 025/2013, que resultou 
na contratação da NACIONALCOOP. 
 
Fato 
 
Conforme relatado nos itens anteriores, foram constadas diversas irregularidades no 
procedimento licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 025/2013, do qual sagrou-se 
vencedora a cooperativa NACIONALCOOP. 
 
As falhas versaram sobre a especificação inadequada do objeto, a falta de estudo prévio e 
orçamento adequados, a existência de cláusulas restritivas no edital e a habilitação indevida 
da licitante vencedora da suposta disputa. 
 
Três licitantes apresentaram propostas no Pregão Presencial nº 025/2013: 
 
1) Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos na Área de Saúde - NACIONALCOOP, CNPJ 
nº 12.670.704/0001-50; 
2) COOPDR - Cooperativa dos Profissionais de Saúde, CNPJ nº 13.857.702/0001-38; e 
3) INTS - Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde, CNPJ nº 
11.344.038/0001-06 
 
Ocorre que, analisando-se as propostas de preços apresentadas pelas três licitantes, foram 
encontradas evidências suficientes para comprovar que as propostas foram elaboradas 
conjuntamente, sem independência, visando a simular uma competição entre as concorrentes. 
 
As propostas das licitantes apresentam diversas correlações e semelhanças entre si que 
demonstram que foram elaboradas por uma mesma pessoa ou com base em um mesmo 
documento.  
 
Primeiramente, verificou-se que as planilhas de preços das licitantes e a planilha orçamentária 
da Prefeitura possuem fatores matemáticos de correlação entre si. 
 
Ocorre que não houve divulgação por parte da Prefeitura de sua planilha orçamentária, 
presente somente na fase interna do processo licitatório. De forma que as licitantes não teriam 
como tomar por base os valores orçados pela Administração. 
 
Ou seja, as licitantes não apresentaram preços reais nas propostas, já que os mesmos foram 
calculados por meio de fórmulas, que correlacionavam os preços das participantes e da 
planilha orçamentária.  



 

 

 
Além disso, como não houve divulgação da planilha de custo elaborada pela Prefeitura, deduz-
se que houve participação de agente público, proporcionando o acesso das licitantes à mesma. 
 
Para se ter uma ideia da ausência de efetiva competitividade entre as licitantes, elaborou-se a 
tabela abaixo, demonstrando não só a existência de relação matemática entre os preços das 
licitantes, como também que elas adotaram a mesma padronização de preços para os mais 
diferentes cargos existentes. 
 

 Preços das Licitantes 
(R$) 

Correlação entre os 
preços 

Profissionais (Carga Horária) 
Nacional 

coop 
(a) 

COOPDR 
(b) 

INTS 
(c) 

(b)/(a) (c)/(b) 

Medico Clínico (16h/mês) 981,12 1.010,94 1.002,28 1,03039 0,99143 

Ginecologista, Obstetra e Pediatra 
(16h/mês) 

1.119,75 1.153,78 1.143,90 1,03039 0,99144 

Auxiliar de consultório dentário 
(160h/mês) 

1.189,06 1.225,20 1.214,71 1,03039 0,99144 

Cardiologista, Urologista, 
Ortopedista, Radiologista, 
Gastrologista, Dermatologista, 
Endocrinologista, Otorrino(160h/mês) 

1.212,63 1.249,48 1.238,78 1,03039 0,99144 

Técnico de Patologia Clínica 
(160h/mês) 

1.327,69 1.368,04 1.356,33 1,03039 0,99144 

Oftalmologista, Neurologista, 
Endoscopia (24h/mês); Aux. de 
Enfermagem, Tec. de Enfermagem, 
Tec. Laboratório (160h/mês) 

1.535,63 1.582,30 1.568,75 1,03039 0,99144 

Tec. de Radiologia, Tec. de 
Radiologia (mamografia) (160h/mês) 

1.812,88 1.867,98 1.851,98 1,03039 0,99143 

Assistente Social, Enfermeiro, 
Nutricionista, Fisioterapeuta 
(80h/mês) 

2.090,14 2.153,66 2.135,22 1,03039 0,99144 

Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta 
Ocupacional (80h/mês) 

2.367,39 2.439,34 2.418,45 1,03039 0,99144 

Farmacêutico (160h/mês); Biomédico 
(80h/mês) 

2.506,02 2.582,18 2.560,07 1,03039 0,99144 

Médico Clinico Plantões 24h (seg. a 
sex.)* 

2.820,50 2.742,87 2.719,39 X 0,99144 

Médico Clinico Plantões 24h (sab. e 
dom.)* 

3.044,50 10.724,05 10.632,22 X 0,99144 

Médico Clinico (80h/mês); 
Enfermeiro, Dentista, Odontólogo, 
Nutricionista, Assistente Social, 
Educador Físico, Psicólogo, 
Fonoaudiólogo (160h/mês) 

4.169,54 4.296,26 4.259,47 1,03039 0,99144 

Bioquímico (160h/mês) 5.001,30 5.153,30 5.109,17 1,03039 0,99144 

Médico Psiquiatra (160h/mês) 9.714,60 10.009,85 9.924,13 1,03039 0,99144 

Médico USF (160h/mês) 12.625,76 13.009,49 12.898,08 1,03039 0,99144 

*Como se verá mais adiante, devido a uma falha involuntária cometida pelas licitantes COOPDR e INTS esses itens não 
apresentaram a mesma correlação. 

 
Há indício ainda de que a base para elaboração das planilhas, inclusive do próprio orçamento 
da prefeitura, foi a proposta final da NACIONALCOOP, apresentada após a suposta etapa de 



 

 

lances do pregão. Tal indício decorre do fato de que desse modo o fator de correlação entre as 
propostas se torna mais simplificado (mais preciso). 
 

Proposta 
Nacional 
coop 
Final 

(a) 

Proposta 
Nacional 
coop 
Inicial 

(b) 
Fator 

b/a 

Proposta 
COOPDR 

(c) 
Fator 

c/a 

Proposta 
INTS 

(d) 
Fator 

d/a 

Orçamento 
Prefeitura 

(e) 
Fator 

e/a 
               

961,89  
               

981,12  1,0200 
     

1.010,94  1,05099 1.002,28 1,04199 
      

1.013,83  1,05400 
           

1.097,79  
           

1.119,75  1,0200 
     

1.153,78  1,05100 1.143,90 1,04200 
      

1.157,07  1,05400 
           

1.165,75  
           

1.189,06  1,0200 
     

1.225,20  1,05100 1.214,71 1,04200 
      

1.228,70  1,05400 
           

1.188,85  
           

1.212,63  1,0200 
     

1.249,48  1,05100 1.238,78 1,04200 
      

1.253,05  1,05400 
           

1.301,66  
           

1.327,69  1,0200 
     

1.368,04  1,05100 1.356,33 1,04200 
      

1.371,95  1,05400 
           

1.505,52  
           

1.535,63  1,0200 
     

1.582,30  1,05100 1.568,75 1,04200 
      

1.586,82  1,05400 
           

1.777,34  
           

1.812,88  1,0200 
     

1.867,98  1,05100 1.851,98 1,04200 
      

1.873,32  1,05400 
           

2.049,15  
           

2.090,14  1,0200 
     

2.153,66  1,05100 2.135,22 1,04200 
      

2.159,80  1,05400 
           

2.320,97  
           

2.367,39  1,0200 
     

2.439,34  1,05100 2.418,45 1,04200 
      

2.446,30  1,05400 
           

2.456,88  
           

2.506,02  1,0200 
     

2.582,18  1,05100 2.560,07 1,04200 
      

2.589,55  1,05400 
           

4.087,78  
           

4.169,54  1,0200 
     

4.296,26  1,05100 4.259,47 1,04200 
      

4.308,52  1,05400 
           

4.903,23  
           

5.001,30  1,0200 
     

5.153,30  1,05100 5.109,17 1,04200 
      

5.168,00  1,05400 
           

9.524,12  
           

9.714,60  1,0200 
   

10.009,85  1,05100 9.924,13 1,04200    10.038,42  1,05400 
         

12.378,20  
         

12.625,76  1,0200 
   

13.009,49  1,05100 12.898,08 1,04200    13.046,62  1,05400 
Obs.: foram ocultados os dois itens referentes aos plantões. Como já citado, devido à falha cometida pelas licitantes COOPDR 
e INTS, esses itens não apresentaram a mesma correlação. 

 
Além da correlação de preços entre as propostas, foram identificadas uma série de similitudes 
que não ocorreriam nas propostas das licitantes caso estas fossem realmente elaboradas de 
forma independente. 
 
Cabe deixar claro que foram divulgados no Edital de Licitação um Modelo de Proposta de 
Preços e de Planilha de Especificações, únicos documentos de onde os licitantes poderiam ter 
retirado as informações para elaborar suas propostas. 
 
Tais semelhanças referem-se a falhas e alterações deliberadas em relação aos modelos do 
edital, ocorridas simultaneamente nas propostas das licitantes. 
 
Em diversos itens da planilha de preços, as três licitantes, simultaneamente e nos mesmos 
itens, alteraram a descrição dos profissionais acrescentando a carga horária semanal ao final 
do nome do cargo.  
 
As alterações foram realizadas sempre nos mesmos itens e com o mesmo formato, com a 
digitação da palavra “horas” ou com a utilização de sua abreviação “h”. 



 

 

 
Seguem alguns exemplos: 
 
Modelo do 
Edital 

Proposta da 
COOPDR 

Proposta da 
Nacionalcoop 

Proposta da INTS 

    

    

Fonte: Processo de Licitação PP nº 025/2013 
 
Em outro exemplo, na planilha de especificações disponibilizada pelo edital a quantidade dos 
dois primeiros itens (“Plantões 24”) é expressa em “nº/mês”, sendo 56/mês e 04/mês, 
respectivamente. No entanto, as três licitantes resolveram alterar o modelo retirando a 
referência à base (“/mês”) e deixando apenas o nº de plantões.  
 
Além disso, as licitantes COOPDR e INTS, que participaram do certame apenas para dar ares 
de regularidade ao certame, cometeram a mesma falha grave, alterando deliberadamente as 
quantidades de tais itens para “60” e “01”, respectivamente, sem que houvesse qualquer 
ressalva pelo Pregoeiro ou pela licitante NACIONALCOOP. 
 
Modelo do Edital Proposta da 

COOPDR 
Proposta da 
Nacionalcoop 

Proposta da INTS 

 

  

 

Fonte: Processo de Licitação PP nº 025/2013 
 



 

 

Também em diversos outros itens da planilha de preços as licitantes COOPDR e INTS 
cometeram simultaneamente as mesmas falhas insanáveis, sem que houvesse qualquer 
ressalva por parte do Pregoeiro ou da licitante Nacionalcoop. 
 
Seguem alguns exemplos:  
 
Modelo do Edital Proposta da COOPDR Proposta da INTS 

   

   
Fonte: Processo de Licitação PP nº 025/2013 

 
Em um último exemplo, o modelo de proposta de preços do edital apresenta o endereçamento 
formatado em Caixa Alta, ou seja, com todas as letras maiúsculas. As três licitantes, no 
entanto, resolveram redigir os termos do endereçamento com apenas a primeira letra de cada 
palavra em maiúsculo, e, “coincidentemente”, mantiveram o pronome de tratamento do 
vocativo em Caixa Alta. 
 
Modelo do Edital Proposta da 

COOPDR 
Proposta da 
Nacionalcoop 

Proposta da 
INTS 

Fonte: Processo de Licitação PP nº 025/2013 
 
Não há possibilidade de todas as alterações acima descritas terem sido realizadas sem que as 
propostas tenham sido elaboradas de forma conjunta, por uma mesma pessoa ou tomando por 
base um mesmo documento, demonstrando o conluio entre as licitantes. 
 
Interessante notar ainda que em toda documentação apresentada pelos licitantes consta 
carimbo e visto do Pregoeiro e vistos dos representantes das licitantes, com exceção da 
proposta comercial inicial da NACIONALCOOP, que conta apenas com o visto de seu próprio 
representante, configurando indício de que o documento foi inserido no processo 
posteriormente. 
 
O fato é que, por todo o acima exposto, restou configurada a realização de processo licitatório 
completamente frustrado e fraudado em seu caráter competitivo, visando a favorecer a 
Cooperativa NACIONALCOOP. 
 
Por fim, as irregularidades identificadas no procedimento licitatório relativo ao Pregão 
Presencial nº 025/2013, apontadas nos itens anteriores do presente relatório, acabam por 
corroborar com o direcionamento da contratação da NACIONALCOOP. 
 
De fato, havendo prévia determinação de quem já seria a futura contratada, é natural a falta 
de necessidade, e até mesmo de interesse, de se realizar estudos prévios, orçamentos 
adequados e especificações precisas e detalhadas do objeto. 
 



 

 

Também não há, desse modo, preocupação com a existência de cláusulas restritivas e, muito 
menos, com uma análise criteriosa das propostas das licitantes. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas: 
 
“O Setor de Licitação da Administração anterior, encontrava-se eivado de vícios graves, como 
se pode constatar, a partir das apurações dos resultados das investigações hora apresentados, 
abrindo, assim, espaço para que a administração pública àquele tempo pudesse se valer da má 
fé e, supostamente, direcionar ao seu próprio benefício o resultado da licitação. 
 
Em que pese tais afirmações apontadas pela CGU revelarem indícios de fraude à licitação em 
comento, obviamente o que cabe a gestão atual, inicialmente, é a tomada de medidas para 
evitar a repetição dos erros e vícios cometidos pela administração anterior. 
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma, por meio deste, que o quadro do comitê de 
licitação, bem como todo o seu quadro funcional foi renovado, e resguarda da melhor forma 
o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício que 
possa prejudicar a municipalidade, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle 
interno. 
 
Não obstante, a gestão do prefeito A. L., através da Procuradoria Geral do Município, ciente 
de tais irregularidades tomará as atitudes cabíveis para que sejam adotadas as devidas 
providências, com o objetivo de minimizar as perdas supostamente existentes nesses últimos 
4 anos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor corrobora com as irregularidades apontadas, imputando-as à gestão anterior. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.6. Contratação ilegal da NACIONALCOOP para intermediação de mão de obra na 
área da saúde. Terceirização ilegal com burla à LRF e contratação de cooperativa de 
fachada. 
 
Fato 
 
Visando à terceirização de profissionais para atuarem em unidades públicas de saúde do 
município, a Prefeitura de Serrinha contrata ilegalmente desde abril/2013 a Cooperativa dos 
Trabalhadores Autônomos na Área de Saúde – NACIONALCOOP, CNPJ 12.670.704/0001-
50. 
 
A contratação se deu em decorrência do processo licitatório referente ao Pregão Presencial Nº 
025/2013, que resultou no contrato nº 0056/2013, com valor de R$ 11.328.000,00 e prazo 



 

 

inicial de 12 meses, objeto de sucessivas prorrogações de prazo que fazem com que o mesmo 
continue em vigor até os dias atuais. 
 
Não bastassem as irregularidades do procedimento administrativo de licitação, com o seu 
consequente direcionamento, a contratação da NACIONALCOOP se mostrou ilegal também 
por se configurar em mera intermediação de mão de obra, com burla à Lei de 
Responsabilidade Fiscal e contratação de cooperativa de fachada, o que pôde ser comprovado 
pelo conjunto de evidências relatadas a seguir. 
 

a) Da terceirização ilegal 
 
Primeiramente, constatou-se que o que ocorre é uma terceirização ilegal.  
 
Em uma legítima terceirização de serviços, a empresa contratada assume a responsabilidade 
de prestar à contratante serviços determinados e específicos, e não apenas fornecer mão de 
obra.  
 
No caso em análise, o que se constatou foi o mero fornecimento de mão de obra, ou seja, a 
contratação de trabalhadores por pessoa interposta, “locadora” de mão de obra, para a 
execução de atividades permanentes, e em que há pessoalidade e subordinação dos 
profissionais com o tomador dos serviços, a Prefeitura de Serrinha. 
 
Em que pese o objeto da citada licitação e o contrato referir-se a “Contratação de Empresa 
para Organização, Execução e Operacionalização dos Serviços Assistenciais de Saúde do 
Município de Serrinha-Ba”, o que se percebe desde o princípio do respectivo processo 
administrativo instaurado é que a intenção da Administração sempre foi a contratação de 
empresa para simplesmente intermediar o fornecimento de mão de obra. 
 
O Termo de Referência constante do processo não corresponde ao objeto acima e também não 
atende à justificativa da contratação apresentada pelo Secretário de Saúde, que indica que 
“faz-se necessária a realização de licitação para a contratação de empresa para gerir o quadro 
funcional da secretaria” (grifo nosso). 
 
O Termo de Referência se limita a especificar as atividades finalísticas a serem 
desempenhadas pelos profissionais, de acordo com os regramentos das profissões que 
exercem e das políticas públicas de que participariam. Em seguida, lista os profissionais a 
serem disponibilizados por unidade de saúde em que atuarão. 
 
Não há uma só especificação no termo de referência a respeito das atividades ou serviços a 
serem prestados pela Contratada quanto à organização, execução e operacionalização de 
serviços assistenciais de saúde das Unidades de Saúde ou quanto à gestão do quadro funcional. 
 
Também não há informações indispensáveis à contratação de uma efetiva prestação de 
serviços terceirizados, sem as quais os profissionais não podem executar suas atividades de 
forma autônoma, sem pessoalidade e subordinação com a Administração Municipal, a quem 
caberia apenas a fiscalização sobre a Contratada quanto aos resultados. 
 
Por exemplo, não há uma descrição detalhada dos locais onde os serviços seriam prestados, 
tais como endereço e horário de funcionamento, nem das escalas de trabalho, tais como 
horários da jornada, frequência e periodicidade.  



 

 

 
Sem essas informações não era possível à Contratada saber o local exato e em que dias e 
horários os serviços seriam prestados, de forma a permitir, por exemplo, a estimativa de 
deslocamentos e hospedagens, ou ainda, saber como se dará o trabalho dos plantonistas ou 
dos diversos profissionais contratados para prestar apenas 16 horas por mês. 
 
Também não há descrição detalhada dos métodos ou rotinas de execução do trabalho e das 
etapas a serem executadas, procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregados, 
deveres e disciplina exigidos, níveis de qualidade e de produtividade do serviço e mecanismos 
de aferição, forma de aferição/medição do serviço para efeito de pagamento com base em 
resultado, registros, controles e informações a serem prestados pela contratada. 
 
A falta de especificação adequada dos serviços a serem prestados sinaliza a verdadeira 
intenção da Prefeitura de obter mera intermediação de mão de obra, quando, em verdade, os 
profissionais disponibilizados passariam a ser diretamente subordinados e geridos pela 
Secretaria de Saúde, sem qualquer serviço agregado pela Contratada além do vínculo 
trabalhista com os profissionais. 
 
A Lei nº 6.019, de 1974, com a recente alteração proporcionada pela Lei nº 13.429, de 2017, 
passou inclusive a distinguir expressamente a “Empresa de trabalho temporário”, responsável 
pela colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente, da 
“Empresa prestadora de serviços a terceiros”, destinada a prestar à contratante serviços 
determinados e específicos, contratando, remunerando e dirigindo o trabalho realizado por 
seus trabalhadores. 
 
Por isso, a empresa que realiza a prestação de serviços terceirizados, tais como, vigilância, 
conservação e limpeza, deve ser realmente especializada naquele tipo de serviço e tem que ter 
capacitação específica. Isto significa que não pode ser uma simples locadora de mão de obra, 
ela deve ser especializada. 
 
Segundo Paulo Moraes, a exigência de serviços especializados é justamente para evitar o mero 
fornecimento de mão-de-obra: 
 
“A exigência de serviços especializados impõe-se justamente para coibir a fraude. Dela 
decorre que a prestadora de serviços tem que ser uma empresa especializada naquele tipo de 
serviço; que tenha uma capacitação e uma organização para a realização do serviço que se 
propõe e, no caso de contratação indireta bipolar, que seja o prestador de serviços um 
especialista naquele mister. Disto decorre que o objeto do ajuste é a concretização de alguma 
atividade material especializada e não o mero fornecimento de mão-de-obra”. (MORAES, 
Paulo Douglas Almeida de. Contratação Indireta e terceirização de serviços na atividade-fim 
das pessoas jurídicas: possibilidade jurídica e conveniência social. 2003). 
 
Não é o que ocorre no caso em tela, em que a Prefeitura de Serrinha/BA, nos termos propostos 
na licitação, poderia contratar qualquer instituição com capacidade para simples recrutamento 
de profissionais. Em suma, não foi prevista para a futura contratada a execução de qualquer 
atividade especializada, apenas o fornecimento de mão de obra. 
 
Tanto que o procedimento licitatório e o contrato preveem tão somente a remuneração da 
contratada em decorrência da simples disponibilização do profissional, sem adotar qualquer 
unidade de medida que permita a mensuração dos resultados para o seu pagamento. 



 

 

 
De fato, por meio das entrevistas realizadas com os profissionais vinculados à 
NACIONALCOOP que prestam serviço à Prefeitura de Serrinha, foi possível constatar que 
não há qualquer serviço prestado pela Cooperativa à Administração Municipal, além da mera 
formalização do vínculo trabalhista dos cooperados cujo trabalho é gerenciado pela própria 
Prefeitura Municipal. 
 
Os profissionais entrevistados ou já eram contratados diretamente pela Prefeitura 
anteriormente ao contrato com a Cooperativa e foram obrigados a firmar vínculo formal com 
a NACIONALCOOP, ou foram indicados pela própria Administração Municipal. 
 
Segundo informações coletadas nas entrevistas, os profissionais são previamente selecionados 
pela Prefeitura, com quem acordam as condições de trabalho, tais como carga horária e 
remuneração, sendo encaminhados então à Cooperativa para a formalização do vínculo como 
cooperado. 
 
O documento a seguir, comprova a sistemática. 
 
Ofício da Prefeitura de Serrinha p/ a Nacionalcoop 

 
Fonte: documento obtido junto à Cooperativa 

 
A Cooperativa NACIONALCOOP não presta sequer o serviço de recrutamento de 
profissionais para a Prefeitura de Serrinha, sendo prerrogativa somente desta última definir 
quem são os profissionais contratados, onde e como vão trabalhar e os valores de suas 
remunerações. 
 
Comprova a sistemática acima descrita o fato de os pagamentos realizados à Cooperativa não 
terem correlação com a proposta final vencedora da licitação. Os valores pagos não 



 

 

correspondem aos valores contratados. Há pagamentos diferentes por profissionais com o 
mesmo cargo e há também profissionais contratados com carga horária não prevista no 
contrato. 
 
O direcionamento das contratações e a definição dos valores da remuneração dos profissionais 
se caracterizam como atos de ingerência na administração da contratada que não são possíveis 
numa legítima terceirização. 
 
Após a formalização do vínculo com a Cooperativa, todas as atividades dos profissionais 
passam a ser organizadas e coordenadas pela Administração Municipal. A Cooperativa não 
realiza qualquer fiscalização ou acompanhamento direto sobre as atividades dos supostos 
cooperados e nem presta qualquer tipo assistência ou orientação técnicas. 
 
Todos os profissionais entrevistados informaram que respondem diretamente à Secretaria de 
Saúde, de quem recebem instruções e supervisão direta, e a quem reportam qualquer questão 
relacionada à prestação de suas atividades, comprovando a pessoalidade e a subordinação 
direta com a Prefeitura Municipal. 
 
A Cooperativa apenas recepciona os controles de frequência dos profissionais para efetuar o 
pagamento das remunerações, mesmo assim, somente após receber os pagamentos 
correspondentes da Prefeitura, acarretando atrasos nos pagamentos dos salários dos 
cooperados, conforme relatado por eles nas entrevistas. 
 
Outra comprovação de que não há efetiva prestação de serviços por parte da 
NACIONALCOOP é o fato de que quando um profissional contratado se ausenta do serviço, 
devido a férias ou outros afastamentos, não há a substituição por outro profissional para suprir 
a ausência. O que demonstra também a pessoalidade na prestação do serviço. 
 
Assim, o que se verificou na prática foi que em momento algum a organização, a execução e 
a operacionalização dos serviços assistenciais de saúde, e nem a gestão do quadro funcional, 
deixaram de ficar a cargo da própria Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Por outro lado, a NACIONALCOOP funciona como mero intermediário financeiro, 
recebendo os pagamentos da prefeitura e realizando as transferências de valores aos 
profissionais a título de “produtividade”. 
 
Para se ter uma ideia da total ingerência e subordinação dos trabalhadores, supostos 
cooperados, com a Prefeitura de Serrinha, diversos profissionais declararam que foram 
desligados em outubro de 2016, época das eleições municipais, por não apoiarem o candidato 
político do então Prefeito. 
 
Da mesma forma, com a nova gestão municipal em 2017, adversária política da gestão 
anterior, ocorreu a substituição da maior parte dos profissionais que já trabalhavam para a 
Prefeitura. Em setembro de 2016 havia 227 trabalhadores vinculados à Cooperativa prestando 
serviço à Prefeitura e em março de 2017 havia 222, no entanto, destes, apenas 97 
permaneceram desde 2016. 
  
A situação verificada, em que a NACIONALCOOP figura como simples pessoa interposta na 
contratação de mão de obra diretamente subordinada ao tomador dos serviços, é vedada pela 



 

 

legislação brasileira, conforme inciso I da súmula 331 do TST: “A contratação de 
trabalhadores por empresa interposta é ilegal, [...]salvo no caso de trabalho temporário”. 
 
Saliente-se que a exceção feita ao trabalho temporário é aplicável apenas ao setor privado, 
uma vez que a administração pública possui meio próprio de contratação de trabalho 
temporário, previsto no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. 
 
No contrato de terceirização em análise, em que presente a pessoalidade e a subordinação, há, 
formalmente, uma aparência de contrato de prestação de serviços, constituindo-se, na 
realidade, apenas em um meio de contratação de pessoal da área de saúde vinculado 
diretamente ao Município. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro, traz: 
 
“Tais contratos têm sido celebrados sob a fórmula de prestação de serviços especializados, 
de tal modo a assegurar uma aparência de legalidade. No entanto, não há, de fato, essa 
prestação de serviços por parte da empresa contratada, já que esta se limita, na realidade, a 
fornecer mão-de-obra para o Estado; ou seja, ela contrata pessoas sem concurso público, 
para que prestem serviços em órgãos da Administração direta e indireta do Estado”. (DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2008.) 
 
Logo, reconhece-se o vínculo efetivo dos profissionais contratados com a Prefeitura 
Municipal de Serrinha/BA, e a consequente responsabilidade desta por todas as verbas 
trabalhistas devidas. 
 

b) Da burla à Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 
 
Verifica-se ainda a burla a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, já que a Prefeitura de 
Serrinha não contabiliza como sendo de pessoal toda a despesa com essa “terceirização”, 
substitutiva de mão de obra. 
 
O que se verificou por meio de consulta ao Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia - Siga/TCM foi que a Prefeitura de 
Serrinha vem contabilizando toda a despesa incorrida com o contrato de terceirização no grupo 
de despesa “3 – Outras Despesas Correntes”, que não é levado em conta para o cálculo do 
limite estabelecido no art. 19 da LRF. O correto seria a contabilização no grupo de despesa "1 
– Pessoal e Encargos Sociais", numa das contas de "Outras Despesas de Pessoal decorrentes 
de Contratos de Terceirização, atendendo ao art. 18, § 1º, da LRF. 
 

c) Da contratação de cooperativa de fachada 
 
Outra ilegalidade encontrada na referida contratação decorre do fato de a contratada 
(NACIONALCOOP) se configurar em uma cooperativa de fachada, uma empresa travestida 
de cooperativa, que atua como agência de fornecimento de mão de obra e não como autêntica 
cooperativa de trabalho, o que ofende diversos dispositivos constitucionais e legais. 
 
O art. 2º da Lei nº 12.690/2012 traz que “Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade 
constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais 
com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, 
situação socioeconômica e condições gerais de trabalho”. 
 



 

 

E continua, em seus parágrafos:  
 
“§ 1º A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e 
coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da 
cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei.  
 
§ 2º Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as 
diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a 
forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei.” 
 
Somam-se ainda às características acima descritas os princípios e valores que devem reger as 
cooperativas de trabalho, tais como: adesão voluntária e livre; gestão democrática; 
participação econômica dos membros; autonomia e independência; educação, formação e 
informação; retorno das sobras líquidas do exercício; prestação de assistência aos associados; 
não precarização do trabalho; área de admissão de associados limitada às possibilidades de 
reunião, controle, operações e prestação de serviços. 
 
Merece destaque também a disposição do art. 4º da Lei nº 12.690/2012 que indica que a 
Cooperativa de Trabalho pode ser de serviço, quando constituída por sócios para a prestação 
de serviços especializados a terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de 
emprego. E ainda, a vedação expressa no art. 5º: “A Cooperativa de Trabalho não pode ser 
utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.” 
 
A atuação da NACIONALCOOP, junto à Prefeitura de Serrinha/BA e seus supostos 
cooperados, demonstra que os requisitos indicados acima não são observados. 
 
Conforme verificado por meio das entrevistas com os supostos cooperados, a 
NACIONALCOOP atua tão somente como intermediária na formalização do vínculo entre os 
profissionais da área de saúde e a Prefeitura de Serrinha/BA. 
 
Como já salientado, os profissionais acertam sua relação de emprego diretamente com a 
Prefeitura e são encaminhados à Cooperativa apenas para a formalização do vínculo como 
cooperado.  
 
Na prática os profissionais continuam diretamente dependentes da Administração Pública 
Municipal, exercendo suas atividades de forma pessoal, direta e subordinada à Secretaria de 
Saúde do Município. 
 
Repisa-se: a Cooperativa de Trabalho NACIONALCOOP é efetivamente utilizada para 
intermediação de mão de obra subordinada, fazendo-se presentes todos os pressupostos legais 
da relação de emprego. 
 
Nenhum dos profissionais já fazia parte dos quadros da Cooperativa antes de trabalhar para a 
Prefeitura de Serrinha e foram obrigados a se associar à Cooperativa como única forma de 
estabelecer vínculo com a Prefeitura.  
 
Uma boa parte dos profissionais inclusive já prestavam serviço diretamente à Prefeitura e 
tiveram que se associar à Cooperativa para continuar trabalhando e recebendo suas 
remunerações. 
 



 

 

Dessa forma, não há que se falar em voluntariedade ou livre associação 
 
Verifica-se que os profissionais sequer ingressaram formalmente nos quadros de associados 
da Cooperativa na forma prevista nas leis que regem a matéria e no próprio Estatuto Social da 
entidade, visto que jamais realizaram qualquer curso de cooperativismo ou assinaram o Livro 
de Matrícula. 
 
Como já visto, o contrato de “prestação de serviços” entre a NACIONALCOOP e a Prefeitura 
de Serrinha/BA se concretiza com a mera formalização do vínculo entre a Cooperativa e os 
profissionais, que são escolhidos e geridos pela Administração Municipal, e o posterior 
repasse das remunerações acordadas com o ente público, não se tratando de verdadeiro 
cooperativismo. 
 
Os serviços não são prestados em caráter coletivo e não há qualquer autonomia ou 
independência dos cooperados, seja em relação à Cooperativa, seja em relação ao tomador 
dos serviços. 
 
Muitos profissionais entrevistados se queixaram dos baixos salários recebidos. 
 
De fato, considerando as taxas pagas à Cooperativa e o percentual de sua contribuição 
previdenciária (20% da remuneração), muitos dos cooperados percebem uma remuneração 
mensal inferior à de um profissional não cooperado. 
 
Considerando ainda que os entrevistados declararam que a NACIONALCOOP não presta 
qualquer acompanhamento, orientação ou assistência à realização de suas atividades, e que a 
Cooperativa também não disponibiliza plano de saúde ou odontológico, previdência 
complementar, treinamentos ou capacitação, auxílios, adicional por hora extra, adicional 
natalino, adicional de férias etc., os cooperados experimentam um decréscimo de qualificação, 
renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho em relação aos contratados 
diretamente com a Prefeitura. 
 
A precarização do trabalho pôde ser comprovada também pela sujeição dos cooperados a 
desligamentos arbitrários, sem qualquer respaldo legal ou do estatuto da entidade. Como já 
comentado, ao final do exercício de 2016, após o período das eleições municipais, muitos 
trabalhadores foram desligados da cooperativa devido a questões políticas. 
 
De acordo com os comprovantes de repasse encaminhados pela Cooperativa, em setembro de 
2016 havia 227 profissionais e em dezembro do mesmo ano apenas 128 foram remunerados 
por serviços prestados à Prefeitura. 
 
Nenhum cooperado entrevistado soube informar acerca de suas quotas-parte subscritas junto 
à cooperativa ou informou ter participado de eventuais sobras líquidas da entidade, que de 
2011 a 2016 apresentou faturamento de R$150,7 milhões somente em contratos com 15 
prefeituras do interior da Bahia, conforme dados do Siga/TCM. 
 
Em resumo, o que se observou foi o desvirtuamento da figura jurídica da cooperativa. No caso 
em tela, além de atuar como mera intermediária para viabilizar a contratação de mão de obra 
subordinada pelo Município, a NACIONALCOOP não demonstrou cumprir os requisitos que 
a qualificasse como uma cooperativa de fato (proveito comum de seus cooperados, adesão 
voluntária e livre, autonomia e independência dos profissionais, participação efetiva nas 



 

 

decisões e na gestão, participação no resultado econômico, não precarização do trabalho, 
busca da melhoria da renda, da qualificação, da situação socioeconômica e das condições 
gerais de trabalho de seus membros, dentre outros critérios). 
 
Efetivamente os profissionais contratados não são cooperados, tratando-se o caso de 
verdadeiros contratos de trabalho regidos pelas regras da CLT. 
 
Na verdade, constatou-se que a NACIONALCOOP é empresa travestida de cooperativa que, 
ao se definir como tal, usa dessa natureza jurídica para agir à margem da Lei, sonegando 
tributos e violando a legislação trabalhista, acarretando a precarização dos contratos de 
trabalho e o não pagamento de verbas trabalhistas a que fazem jus os profissionais contratados 
tais como, 13º salário, adicional de férias, aviso prévio, FGTS etc. 
 
Além disso, os valores pagos à NACIONALCOOP pela Prefeitura de Serrinha vão muito além 
dos seus custos, configurando-se na obtenção de lucros indevidos por parte da cooperativa e 
em superfaturamento, conforme apontado em item específico deste relatório. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas: 
 
“Primeiramente calha advertir, mais uma vez, sobre as supostas ilicitudes na contratação da 
cooperativa supracitada, pela gestão anterior da prefeitura municipal de Serrinha, conforme 
apontada pela Controladoria Geral da União, que a atual gestão municipal renovou o quadro 
do comitê de licitação, bem como todo o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma 
o rito processual que uma licitação deve proceder para que não incorra nos ernos eros e vícios 
cometidos pela gestão antecedente. 
 
Ocorre que, para evitar a paralização de serviço essencial de saúde, Comissão de Transição 
de Governo pugnou pela prorrogação do contrato sub examine e, assim, em que pese o 
atendimento da gestão anterior quanto ao termo adito de prorrogação de vigência, este foi 
efetuado sem a ingerência da nova gestão, mesmo porque a Transição de Governo foi 
praticamente inexistente, por conta de desídia da administração antecedente, conforme 
relatório anexo. 
 
Portanto, as cláusulas, condições de execução dos serviços e preços, não foram por esta gestão 
estabelecidos. 
 
a) Da terceirização ilegal 
 
Embora a contratação da Cooperativa multicitada tenha ocorrido na gestão municipal anterior, 
cabe a seguinte e sucinta explanação a respeito deste tipo de contratação pela administração 
pública, senão vejamos. 
 
Por força de dispositivo constitucional (art. 37, XXI) a norma na administração pública 
brasileira, em todas as esferas de governo, é a licitação. A contratação direta, com dispensa de 
licitação ou declaração de sua inexigibilidade, só é admitida nas hipóteses previstas em lei. 



 

 

Assim, cediço que à exigência de licitação para a celebração de contratos entre a administração 
pública e cooperativas de trabalho. 
 
Ainda nos termos da Constituição e da norma legal que rege a matéria, só podem ser afastados 
da licitação os que não detenham capacidade jurídica, técnica ou financeira indispensável à 
garantia do cumprimento das obrigações a serem assumidas. 
 
Destrate, não cabia à autoridade da época, que conduziu o aludido processo licitatório, 
acrescentar, por seu próprio critério subjetivo, qualquer outro requisito, como bem asseverou 
a própria CGU no Item ‘3. Exigências ilegais e restritivas no edital do Pregão Presencial nº 
025/2013’ 
 
Desta forma, data vênia, não há ilegalidade na participação de Cooperativa em processo 
licitatório com objeto pertinente à sua atividade, cabendo ao órgão licitante tão somente a 
distinção entre os aptos e não aptos, em função dos critérios de capacidade jurídica, técnica e 
econômica que venham a ser estabelecidos em seu edital. 
 
Este é o entendimento da maior parte dos autores, como Renato Lopes Becho (In, A 
Participação De Cooperativas Nas Licitações Da Administração Pública. Revista de Direito 
Administrativo, nº 224, abr./jun. 2001, p. 73.), por exemplo: ‘Por tudo que ficou dito, vemos 
que, de modo geral, os requisitos de capacitação econômica e técnica em nada podem 
prejudicar as cooperativas. As cooperativas serão analisadas no certame, nesses requisitos, 
com os mesmos rigores utilizados para os demais licitantes. Quanto à capacitação jurídica, 
o mesmo ocorre. A Administração Pública deverá exigir a comprovação da regularidade 
jurídica da cooperativa, nos mesmos limites dos demais licitantes: os registros públicos 
específicos para cada hipótese (cooperativa, sociedade limitada, sociedade anônima, 
sociedade civil), regular nomeação das pessoas físicas responsáveis pela direção da 
sociedade, etc. Não há motivo de ordem jurídica, no campo dos requisitos licitatórios, para 
vedar a participação de cooperativas.’ 
 
A priori, pode-se entender quer a contratação de Cooperativa de Trabalho realizada pela 
gestão anterior, eventualmente, não possuía a intenção precípua de buscar o mero 
fornecimento de mão de obra. Contudo, tal ilegalidade pode ter surgido ao longo da execução 
dos serviços, conforme apontado neste r. relatório. Certo é que este fato não pode ser imputado 
à atual gestão municipal que, com base na legislação de regência, ou seja, autorizado pela lei 
8.666/93, solicitou, por meio da Comissão De Transição De Governo, a prorrogação do 
contrato da NACIONALCOOP com o único interesse de evitar a paralização de serviço 
público essencial, na área da saúde. 
 
Portanto, as cláusulas e condições de execução dos serviços não foram por esta gestão 
estabelecidos, haja vista que as ‘herdou’ da administração anterior, como sobejamente 
explanado nas linhas anteriores e consoante relato da douta CGU. 
 
Todavia, a administração municipal ora em exercício, por meio de sua Secretaria de Saúde, 
promove ostensiva fiscalização na execução dos serviços públicos pertinentes, seja os 
executados por seus servidores diretamente contratados, seja pelas pessoas jurídicas licitadas, 
o que pode ser confundido com atos de ingerência na administração da contratada, o que, 
repita-se, NESTA ADMINSTRAÇÃO ATUAL NÃO OCORRE. 
 



 

 

Como dito alhures, a suposta gerência dos trabalhos dos profissionais de saúde, pela Prefeitura 
Municipal, nada mais é do que fiscalização para garantia na qualidade de sua execução e 
consequente busca por uma saúde pública mais eficiente e abrangente. 
 
Já no que concerne a contratação de pessoal, de fato esta administração tem certa influência, 
entretanto, esta limita-se UNICAMENTE à contratação PREFERENCIAL de profissionais 
que residam no Município, com intuito apenas de gerar emprego e renda na localidade, com 
fins econômicos e sociais, o que, em um ciclo natural, retorna como benefício à saúde pública 
da Cidade. 
 
A alegada ausência de correlação entre os pagamentos realizados à Cooperativa e a proposta 
final vencedora da licitação, além da existência de profissionais contratados com carga horária 
não prevista no contrato, se justifica pela simples necessidade de adequação das atividades 
correlatas à necessidade atual da comunidade, uma vez que o dito contrato já conta com mais 
de quatro anos. 
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizadas em 2017, realizará, oportunamente, a competente 
licitação para o serviço de saúde em comento, resguardando da melhor forma o rito processual 
que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício que venha a prejudicar 
a população diretamente, bem como na maior promoção de fiscalização na execução dos 
serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno. 
 
Não obstante, a gestão do prefeito Adriano Lima, através da Procuradoria Geral do Município, 
ciente dos indícios de irregularidades apontados, tomará as medidas cabíveis para evitar sua 
recorrência. 
 
b) Da burla à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 
 
No que tange a suposta burla à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, sob alegação de que 
‘...a Prefeitura de Serrinha não contabiliza como sendo de pessoal toda a despesa com essa 
terceirização’, informa o Município que, no que concerne à sua administração, não procede a 
conclusão da douta CGU, haja vista que (L. COMPLEMENTAR)...................... 
 
Demais disso, verifica-se do relatório sub examine que a d. CGU, por equívoco, chegou a 
errônea conclusão supracitada por meio de consulta ao Siga/TCM da “Prefeitura de 
Alagoinhas”. 
 
c) Da contratação de cooperativa de fachada 
 
Quanto ao presente tópico, reitera-se a explanação retro externada quanto a alegada 
terceirização ilegal, aproveitando-a para fins de resposta desta municipalidade. 
 
Ademais, calha advertir, repetidamente, que a aludida contratação não se deu na atual gestão 
e que, hodiernamente, no âmbito deste Município, rechaça-se a possibilidade de atuação da 
contratada como ‘cooperativa de fachada’, ainda assim, salienta-se que o setor competente 
intensificará a fiscalização na execução dos serviços pela NACIONALCOOP e providenciará, 
oportunamente, a realização de novo procedimento licitatório, resguardando da melhor forma 
o rito processual que uma licitação deve proceder, conforme já vem procedendo a atual gestão 
municipal com as licitações e contratos realizados em 2017.” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor, em boa parte de sua manifestação, corrobora com as irregularidades apontadas, 
imputando-as à gestão anterior. 
 
Quanto às alegações relacionadas à participação de cooperativas em processos licitatórios, 
deixa-se claro que em nenhum momento o presente relatório apontou irregularidade ou 
necessidade de vedação de tal participação. 
 
O que se apontou primeiramente foi a ilegalidade do objeto do contrato em questão, qual seja, 
terceirização ilícita. A contratação é ilegal por se tratar de mera intermediação de mão de obra. 
Ou seja, mesmo se a contratada não fosse uma cooperativa de trabalho, a ilegalidade da 
contratação estaria mantida. 
 
Demonstrou-se também que tal ilegalidade originou-se do próprio processo de contratação. 
Isto é, o objeto da respectiva licitação, na forma como especificado, já se encontrava 
maculado.  
 
A análise da execução veio comprovar a ilegalidade apontada, perpetuada na atual gestão 
municipal. 
 
Como salientado no relatório, todos os profissionais entrevistados emitiram declarações que 
comprovam a adoção e a continuidade do modelo de intermediação de mão de obra. 
 
O que a Prefeitura de Serrinha não tem em mente é que em uma terceirização lícita de mão de 
obra há uma delegação, uma transferência a terceiro (a empresa prestadora) de determinada 
atividade do tomador, que passa a ser exercida por empresa distinta e especializada. O contrato 
não se perfaz com a mera disponibilização do trabalhador que, por sua vez, deixa de se 
relacionar com a tomadora de forma pessoal e subordinada. 
 
Tal não é o que ocorre na execução do contrato em comento. 
 
Por outro lado, o fato de ser contratada especificamente a NACIONALCCOP, trata-se de outra 
ilegalidade: a contratação de uma cooperativa de fachada, empresa travestida de cooperativa, 
que, ao se definir como tal, usa dessa natureza jurídica para agir à margem da Lei. 
 
Quanto à contabilização da despesa de forma equivocada o gestor indica que, “no que 
concerne à sua administração”, não procede a conclusão. Ademais, indica que a conclusão se 
deu por equívoco na consulta ao SIGA/TCM. 
 
Cabe esclarecer que a referência a outro munícipio se trata de mero equívoco gráfico do 
relatório, já devidamente corrigido, e não quanto ao procedimento adotado. 
 
De fato, como demonstra a figura abaixo, a atual gestão continua contabilizando as despesas 
incorridas com o referido contrato de terceirização no grupo de despesa “3 – Outras Despesas 
Correntes”, que não é levado em conta para o cálculo do limite estabelecido no art. 19 da LRF. 
 
Cópia de Tela de Consulta ao SIGA/TCM 



 

 

 
Fonte: SIGA/TCM 
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2.1.7. Pagamento ilegal de remuneração a título de diárias, gerando redução indevida 
de tributos. 
 
Fato 
 
Por meio da análise dos contracheques dos profissionais que prestam serviço à Prefeitura de 
Serrinha por intermédio de vínculo com a cooperativa de saúde NACIONALCOOP, foram 
observados pagamentos habituais de parcela da remuneração a título de “DIARIAS”. 
 
Verificou-se que a parcela referente a “DIARIAS”, quando presente, não integra a base de 
cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. 
 
De fato, a Lei Nº 7.713/88 estipula que são isentas “as diárias destinadas, exclusivamente, ao 
pagamento de despesas de alimentação e pousada, por serviço eventual realizado em 
município diferente do da sede de trabalho”. 
 
Ocorre que, no caso em tela, a Cooperativa está pagando efetiva verba salarial na forma 
dissimulada de diárias. 
 
O mascaramento da parcela relativa a diárias restou comprovado pelo fato de que o pagamento 
é realizado somente para determinados cargos, em percentual fixo do salário base e 
independente da efetiva despesa com a prestação de serviços fora da sede. 
 



 

 

Ao longo dos exercícios de 2013 e 2014, o pagamento de diárias não era realizado somente 
para os cargos de Auxiliares e de Técnicos, cujos salários são inferiores e já se encontram 
dentro do limite de isenção do IRPF. A partir de 2015 os pagamentos a título de diárias 
passaram a ser efetuados apenas para os médicos. 
 
Ou seja, para definir quais profissionais receberiam parte da remuneração a título de diárias, 
a Cooperativa levou em consideração exclusivamente o cargo exercido, e não a efetiva 
assunção de despesas com deslocamento para efetuar o serviço. 
 
Além disso, o pagamento se deu independente da comprovação das despesas, inclusive para 
profissionais que residem no próprio Município de Serrinha. 
 
Ressalta-se ainda que os pagamentos de diárias foram realizados de forma contínua e sempre 
no percentual fixo de 47,06% do Salário Base do respectivo mês.  
 
Verifica-se que esse percentual fixo busca a não incidência do dispositivo da CLT (Art. 457, 
§ 2º) e da Súmula 101 do TST, que estipulam que caso excedam a 50% (cinquenta por cento) 
do salário base percebido pelo empregado as diárias passam a ter natureza salarial. 
 
O fato é que, no modelo de prestação de serviços terceirizados a que se propõe a Cooperativa, 
não cabe o pagamento de diárias, já que os prestadores de serviço não são cooperados lotados 
na sede da Entidade e que eventualmente se deslocam para prestar serviços no município de 
Serrinha/BA. Eles são contratados para prestar serviços de forma continuada e permanente ao 
Município de Serrinha, e o fazem ainda de forma pessoal e subordinada. 
 
A sistemática adotada visa a beneficiar a própria Cooperativa na medida em que aumenta 
consideravelmente o valor líquido repassado aos profissionais, ao passo em que reduz 
indevidamente os tributos retidos na fonte, possibilitando que ela faça acertos com os 
profissionais por valores brutos mais baixos. 
 
Com isso, a Cooperativa reduz o custo da prestação do serviço, aumentando suas sobras 
líquidas obtidas que, conforme apontado em item específico deste relatório, configuraram-se 
na obtenção de lucros indevidos e em consequente superfaturamento. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A respeito da Cooperativa estar pagando efetiva verba salarial na forma dissimulada de 
diárias, ressalta-se que a atual gestão não promove tal prática ilegal e, se a mesma ocorre, o 
que se se cogita apenas hipoteticamente, de certo, é por iniciativa única e exclusiva da 
contratada, sem qualquer ingerência da contratante. 
 
Desta maneira, diante de tal apontamento, o Município adotará as medidas cabíveis para 
apuração e, confirmando-se os fatos narrados no relatório preliminar, tomará as providências 
legais cabíveis.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 
O gestor alega que não promove a prática irregular e se compromete a adotar as medidas 
cabíveis. 
 
Salienta-se que, em contratos de terceirização, cabe à Administração Pública fiscalizar o 
cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, 
sob pena de responder subsidiariamente. 
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2.1.8. Superfaturamento de pelo menos R$ 2.536.532,86 na execução do contrato de 
terceirização ilegal na área da saúde por meio da Cooperativa NACIONALCOOP no 
período de janeiro de 2016 a março de 2017. Montante total do prejuízo com o 
superfaturamento desde o início do contrato, em abril de 2013, pode alcançar R$ 
6.991.409,35. 
 
Fato 
 
 
Como já informado, visando à terceirização de profissionais para atuarem em unidades 
públicas de saúde do município, a Prefeitura de Serrinha contrata desde abril/2013 a 
Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos na Área de Saúde – NACIONALCOOP, CNPJ 
12.670.704/0001-50. 
 
A contratação se deu em decorrência do processo licitatório referente ao Pregão Presencial Nº 
025/2013, que resultou no contrato nº 0056/2013, com valor de R$11.328.000,00 e prazo 
inicial de 12 meses, objeto de sucessivas prorrogações de prazo que fazem com que o mesmo 
continue em vigor até os dias atuais. 
 
Verificou-se que a execução do referido contrato vem acarretando em superfaturamento e em 
consequente prejuízo à Administração. 
 
A seguir, são descritos os aspectos que acabaram por dar azo ao superfaturamento apontado. 
Em seguida, parte-se para estimar o montante do prejuízo efetivo e, por fim, relata-se a 
ocorrência de prejuízo potencial adicional. 
 
a) Das razões que ensejaram o superfaturamento 
 
Primeiramente, recorda-se que a referida contratação foi fruto de um procedimento licitatório 
fraudado em seu caráter competitivo, que resultou na contratação da Cooperativa 
NACIONALCOOP. 
 
Como não ocorreu uma efetiva competição entre licitantes, a NACIONALCOOP pôde 
apresentar sua proposta de maneira arbitrária, com a margem de lucro que julgou interessante. 
 
A execução do contrato também se mostrou enganosa quando, ao contrário da suposta 
terceirização de mão de obra licitada, o que se observou foi a mera intermediação de mão de 
obra subordinada, em que a contratada efetivamente não fornece qualquer tipo de serviço à 
contratante além de formalizar o vínculo trabalhista e pagar o salário dos cooperados, cujo 
trabalho é completamente gerenciado pela própria Prefeitura Municipal. 



 

 

 
Ou seja, a NACIONALCOOP não agrega qualquer serviço de execução, operacionalização, 
gestão ou outro serviço especializado, não incorrendo, assim, em custos relativos a atividades 
típicas de uma autêntica terceirização. 
 
A própria NACIONALCOOP demonstrou se configurar em empresa travestida de 
Cooperativa que, ao se definir como tal, se utiliza indevidamente desta natureza jurídica para 
não arcar com tributos e direitos trabalhistas comuns às empresas em geral. 
 
Na qualidade de cooperativa, a NACIONALCOOP é, em tese, formada pelos cooperados para 
lhes prestar serviços sem o intuito de lucro para a entidade, o que faz com que não incida 
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre suas eventuais sobras, nem encargos sociais 
sobre as folhas de pagamento dos cooperados, a exemplo do INSS Patronal. 
 
Além disso, o modelo de “associação” dos cooperados faz com que a NACIONALCOOP não 
seja obrigada a arcar com diversas outras verbas trabalhistas comuns às empresas, tais como, 
FGTS, 13º salário, adicional sobre férias, aviso prévio etc. 
 
Ocorre ainda que a prestação de serviços da NACIONALCOOP a seus cooperados, razão de 
existir de uma legítima cooperativa, também se dá de forma precária, não acarretando em 
melhor qualificação, renda, situação socioeconômica ou condições gerais de trabalho, situação 
já explicitada em outro item do presente relatório. 
 
Conforme declararam os profissionais que prestam serviço à Prefeitura de Serrinha, a 
NACIONALCOOP não presta qualquer acompanhamento, orientação ou assistência às 
atividades por eles desempenhadas, não disponibiliza treinamento ou qualificação profissional 
e nem oferece uma política de benefícios satisfatória. 
 
Com isso, a NACIONALCOOP demonstra uma estrutura de custos diretos e indiretos bem 
inferior à de uma empresa prestadora de serviços de terceirização e até mesmo à de uma 
legítima cooperativa de trabalho. 
 
Por outro lado, numa cooperativa de trabalho os recursos auferidos visam fundamentalmente 
ao pagamento dos cooperados como resultado da sua atividade laborativa. 
 
Segundo documento da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras intitulado Critérios 
para a Identificação da Cooperativa de Trabalho:  
 
“O suporte dado pela Cooperativa é viabilizado pela sua atuação empreendedora, tendo como 
base primordial o retorno aos associados do resultado das suas atividades laborativas, 
deduzidos exclusivamente os tributos e contribuições sociais incidentes e os custos 
administrativos e de investimento necessários, que são rateados na proporção da fruição de 
cada um dos serviços da Cooperativa.” 
 
Ou seja, os recursos auferidos pela Cooperativa não visam à obtenção de sobras. 
 
Da análise dos processos de pagamento verifica-se ainda que não há relação nominal dos 
profissionais a que se refere cada uma das faturas, com local da prestação do serviço, carga 
horária ou quantidade de plantões prestada e valor pago por cada prestador de serviço.  
 



 

 

Além disso, como já comentado, os valores pagos pela Prefeitura Municipal de Serrinha à 
NACIONALCOOP não guardam correspondência com os valores licitados, até porque os 
salários dos profissionais são acordados pela própria Prefeitura, cabendo à Cooperativa apenas 
acrescentar a essa remuneração o valor a ser apropriado por ela própria. 
 
Ocorre que não houve em nenhum momento do processo de contratação o detalhamento dos 
custos da COOPERATIVA (detalhamento do BDI, por exemplo), de modo a permitir à 
Administração aferir o valor devido. 
 
Assim, a falta de documentação comprobatória, informação e transparência suficientes ao 
atesto das faturas e liquidação das despesas também deram abertura para que ocorresse o 
superfaturamento. 
 
Por todo o exposto acima, chega-se à conclusão de que se configura como indevida a 
ocorrência de sobras de recursos após os pagamentos dos cooperados e dos custos necessários 
à prestação dos serviços por parte da Cooperativa (incluídos aí os tributos devidos). 
 
Em resumo: 
 
CONSIDERANDO a fraude no processo de licitação e contratação; 
 
CONSIDERANDO a fraude na execução do contrato, que se configura como meio de 
intermediação ilegal na contratação de efetivos servidores da área de saúde do município e 
não como legítima terceirização; 
 
CONSIDERANDO que uma cooperativa se configura em entidade sem fins lucrativos em 
que, particularmente, toda remuneração obtida com a prestação dos serviços por seus 
cooperados visa tão somente à remuneração direta dos próprios cooperados prestadores dos 
serviços e a arcar com os custos desta prestação; 
 
CONSIDERANDO, por fim, que a NACIONALCOOP se mostrou uma cooperativa de 
fachada, utilizada como meio de intermediar mão de obra subordinada com custos mais 
baixos, por meio da sonegação de tributos e de direitos trabalhistas; 
 
Adotou-se o entendimento de que todo montante de recursos transferido para a Cooperativa 
que suplante seus custos efetivos representa pagamento indevido por superfaturamento. 
 
 
b) Do montante do prejuízo efetivo por superfaturamento no período de janeiro de 2016 
a março de 2017 
 
Para o cálculo do superfaturamento identificado foi adotada uma metodologia bastante 
conservadora. 
 
Primeiramente, foi estimado o custo direto da NACIONALCOOP com a execução do contrato 
com a Prefeitura Municipal de Serrinha, por meio dos comprovantes de repasse aos 
profissionais fornecidos pela Cooperativa (contracheques).  
 
Por meio de tais comprovantes, é possível apurar o custo mensal total da Cooperativa com o 
pagamento dos profissionais que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Serrinha. 



 

 

 
Tal custo foi levantado somando-se os valores líquidos repassados aos profissionais aos 
valores de IRPF e INSS descontados e retidos pela Cooperativa na qualidade de Responsável 
Tributário. 
 
Chega-se, dessa forma, aos montantes indicados abaixo, para o período de janeiro de 2016 a 
março de 2017. 
 

Mês de 
Referência 

Custo Direto (R$) 
(Remuneração dos Profissionais) 

Janeiro/16 563.880,76 
Fevereiro/16 624.657,87 
Março/16 646.113,78 
Abril/16 667.460,30 
Maio/ 688.263,34 
Junho/16 670.520,02 
Julho/16 673.046,00 
Agosto/16 689.784,35 
Setembro/16 722.778,01 
Outubro/16 643.353,67 
Novembro/16 534.479,24 
Dezembro/16 310.050,35 
Janeiro/17 617.808,42 
Fevereiro/17 821.104,62 
Março/17 883.156,66 
TOTAL R$ 9.756.457,39 

Fonte: Comprovantes de Repasse fornecidos pela NACIONALCOOP 
 
Para o levantamento do custo indireto, optou-se por estabelecer um valor percentual de BDI, 
o mais próximo possível da realidade da Cooperativa, a ser aplicado sobre os custos diretos 
com o intuito de estimar os demais custos envolvidos na realização de serviços que não 
possuem relação direta com a execução do serviço. 
 
O percentual de BDI tem sua estrutura básica composta dos seguintes itens: Despesas 
Financeiras, Despesas Administrativas, Lucro Bruto e Tributos sobre o Faturamento. 
 
“Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem 
entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente”. (R. TCU, Brasília, v. 
32, n. 88, abr/jun 2001) 
 
O estudo realizado pela Secretaria de Controle Interno do Supremo Tribunal Federal chega à 
conclusão de que nos contratos de serviços não se vislumbra a necessidade desse custo, uma 
vez que não existem significativos desembolsos prévios vinculados à execução do contrato. 
(NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 – SCI/STF) 
 
De fato, as entrevistas com os cooperados e a análise dos processos de pagamento permitiram 
comprovar que não existem significativos desembolsos prévios vinculados à execução do 
contrato, já que o pagamento das remunerações dos profissionais só ocorre após o 
correspondente pagamento por parte da Prefeitura de Serrinha. 
 
Quanto à parcela relativa a Lucro Bruto, pelos motivos já expostos ao longo deste item, resta 
clara também a sua inexistência. 
 



 

 

Com relação aos tributos decorrentes da prestação dos serviços, verificou-se que a 
Cooperativa arca com ISS de 5% sobre 60% do valor de cada fatura emitida. 
 
Comumente identificam-se ainda como devidas pelas cooperativas as tributações relativas ao 
Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social (COFINS).  Para o caso em tela tais tributos são calculados sobre a receita bruta das 
cooperativas, à alíquota de 0,65% de 3% respectivamente. 
 
Contudo, o acórdão relativo ao RECURSO ESPECIAL Nº 1.164.716 - MG (2009/0210718-
5), de 27 de abril de 2016, fixou a tese de que não incide a contribuição destinada ao 
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. 
 
Inobstante o citado acórdão, resolveu-se aqui compor o BDI com as alíquotas do PIS e da 
COFINS, ou seja, 0,65% e 3,00%.  
 
Já em relação às Despesas Administrativas, a retro citada Nota Técnica da Secretaria de 
Controle Interno do STF definiu o limite máximo de 5% para as contratações de 
terceirização de mão-de-obra efetuadas pelo Tribunal (NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 – SCI). 
 
Com isso, resolveu-se adotar o percentual de 5% para o item Despesas Administrativas. 
 
Perceba-se que a adoção de tal percentual se mostra bastante conservador em relação à 
NACIONALCOOP, tendo em vista que toma por base parâmetro de mercado de uma legítima 
empresa de terceirização de mão de obra. 
 
Como visto, a NACIONALCOOP não presta qualquer serviço à Prefeitura de Serrinha além 
da mera intermediação de mão de obra subordinada. A Cooperativa realiza apenas a 
formalização do vínculo trabalhista e o pagamento dos cooperados, cujo trabalho é 
completamente gerenciado pela própria Prefeitura Municipal.  
 
Com isso, a NACIONALCOOP não agrega qualquer serviço de execução, operacionalização, 
gestão ou outro serviço especializado, não incorrendo, assim, em custos indiretos relativos a 
atividades típicas de uma autêntica terceirização. 
 
Considerando o percentual de 5% para despesas administrativas, o montante arrecado apenas 
com o contrato com a Prefeitura de Serrinha em 2016, considerando o custo direto apurado 
anteriormente, totaliza R$ 371.719,38 (= 0,05 x R$ 7.434.387,69). 
 
Para se ter uma ideia do baixo custo administrativo da NACIONALCOOP, de acordo com os 
dados declarados pela Cooperativa na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o 
somatório das remunerações de todos os seus empregados (funcionários), incluindo-se o 13º 
salário, totalizou R$ 235.078,51 em 2016. 
 
Ou seja, considerando o custo administrativo adotado, somente com o serviço prestado à 
Prefeitura de Serrinha, a NACIONALCOOP já arcaria com todo o seu custo com pessoal 
administrativo (considerando inclusive os encargos). 
 
Vale ressaltar que no ano de 2016 a Cooperativa recebeu R$37,7 milhões provenientes 
somente de contratos com 10 prefeituras do interior da Bahia. (Fonte: Siga/TCM) 
 



 

 

Com os dados até aqui levantados, calcula-se um BDI de 12,48%, aplicando-se a fórmula:  
 
BDI = [(1 + A) x (1 + B) / (1 – C)] – 1 = [(1 + 5% ) / (1 – 0,6x5% – 3% – 0,65%)] – 1 
A = Taxa de Despesas Administrativas 
B = Taxa de Lucro Bruto 
C = Tributos sobre o Faturamento 
 
Por fim, acrescentando-se o BDI de 12,48% ao custo total com a remuneração dos 
profissionais e comparando-se com o valor total faturado pela NACIONALCOOP junto à 
Prefeitura de Serrinha, chega-se ao montante de superfaturamento. 
 

Mês de 
Refer. 

Faturamento 
Total (R$) 

(A) 

Custo Direto 
(R$) 
(B) 

Custo Total 
(R$) 

(C) = (B) X 1,1248 

Superfaturamento 
(R$) 

(D) = (A) – (C) 
% 

Jan/16 741.570,97 563.880,76 634.253,08 107.317,89 14,47% 
Fev/16 810.920,69 624.657,87 702.615,17 108.305,52 13,36% 
Mar/16 872.820,29 646.113,78 726.748,78 146.071,51 16,74% 
Abr/16 942.001,09 667.460,30 750.759,35 191.241,74 20,30% 
Mai/16 919.698,75 688.263,34 774.158,60 145.540,15 15,82% 
Jun/16 909.060,90 670.520,02 754.200,92 154.859,98 17,04% 
Jul/16 943.651,04 673.046,00 757.042,14 186.608,90 19,78% 
Ago/16 929.018,62 689.784,35 775.869,44 153.149,18 16,49% 
Set/16 957.576,63 722.778,01 812.980,71 144.595,92 15,10% 
Out/16 926.544,17 643.353,67 723.644,21 202.899,96 21,90% 
Nov/16 807.314,13 534.479,24 601.182,25 206.131,88 25,53% 
Dez/16 512.178,66 310.050,35 349.860,81 162.317,85 31,69% 
Jan/17 870.809,60 617.808,42 694.910,91 175.898,69 20,20% 
Fev/17 1.152.421,49 821.104,62 923.578,48 228.843,01 19,86% 
Mar/17 1.216.125,29 883.156,66 993.374,61 222.750,68 18,32% 
TOTAL 13.511.712,32 9.756.457,39 10.975.179,46 2.536.532,86 18,77% 

 
Apura-se assim, para o período de janeiro de 2016 a março de 2017, um prejuízo efetivo de 
R$ 2.536.532,86 decorrente de superfaturamento no contrato da Prefeitura Municipal de 
Serrinha com a Cooperativa de Trabalho NACIONALCOOP. 
 
Ressalta-se que, do montante de R$ 13.511.712,32 pago à aludida cooperativa, 61,5% desse 
valor (R$ 8.312.735,06) utilizou recursos de Média e Alta Complexidade – MAC, e 25,6% 
(R$ 3.458.081,78), recursos do Piso de Atenção Básica – PAB. 
 
Considerando a proporcionalidade dos recursos federais, verificou-se um prejuízo de R$ 
1.560.536,90, pela utilização dos recursos do MAC, e de R$ 649.180,35, pela utilização de 
recursos do PAB. 
 
 
c) Prejuízo potencial adicional 
 
O prejuízo apontado no item anterior refere-se somente ao período examinado de janeiro de 
2016 a março de 2017. 
 
Contudo, a NACIONALCOOP executa o mesmo contrato desde abril de 2013, com 
faturamento total até dezembro de 2015 de R$ 23.734.024,97, de acordo com o sistema 
Siga/TCM. 
 



 

 

Já que as causas que ensejaram o superfaturamento estiveram presentes desde o início do 
contrato, o prejuízo total com a execução do contrato foi consideravelmente maior. 
 
Adotando-se a mesma proporção média do superfaturamento apurado no período de janeiro 
de 2016 a março de 2017 (18,77%), o prejuízo relativo ao período de abril de 2013 a dezembro 
de 2015 alcançaria o montante de mais R$ 4.454.876,49 (= 18,77% x R$ 23.734.024,97). 
 
Com isso, o prejuízo total em decorrência de superfaturamento com a execução do contrato 
pode chegar a alcançar o montante de R$ 6.991.409,35. 
 
O superfaturamento apontado pode ser considerado ainda maior levando-se em conta que 
quando um profissional contratado sai de férias não há a substituição por outro profissional 
para suprir a ausência. 
 
O superfaturamento neste caso se dá porque, pelo que se pôde apurar, mesmo no período em 
que saem de férias, os profissionais continuam compondo a fatura encaminhada à Prefeitura 
de Serrinha. 
 
Como já salientado, os processos de pagamento não possuem a relação nominal dos 
profissionais com informações detalhadas acerca do local da prestação de serviços e carga 
horária prestada, de forma a se permitir o adequado atesto das faturas. 
 
Mesmo após reiteradas solicitações de que fossem fornecidas as relações de profissionais a 
que se referem cada uma das faturas emitidas pela NACIONALCOOP para a Prefeitura de 
Serrinha, no período de janeiro de 2015 a abril de 2017, só foram obtidas as relações relativas 
aos meses de janeiro a maio de 2015, janeiro de 2016 e janeiro a abril de 2017. 
 
Confrontando tais relações com os comprovantes de repasse (contracheques) fornecidos pela 
Cooperativa, foi possível verificar que os profissionais que tiveram sua remuneração 
identificada exclusivamente com a rubrica “REPOUSO ANUAL REMUNERADO”, e que, 
portanto, não prestaram serviço nos meses analisados, constavam nas relações a que se 
referiam as respectivas faturas apresentadas à Prefeitura. 
 
Por exemplo, a psiquiatra I. G. da S., na folha mensal de abril de 2015 foi remunerada 
exclusivamente por meio da rubrica “REPOUSO ANUAL REMUNERADO”, o que 
demonstra que no referido mês ela não prestou serviços à Prefeitura de Serrinha. 
 
No entanto, na relação de profissionais por lotação e por nota fiscal encaminhada pela 
Cooperativa o nome da psiquiatra consta como tendo trabalhado no CAPS e fazendo parte da 
Nota Fiscal de nº 2248, que teve valor total de R$ 94.470,32 e foi paga por meio dos processos 
de pagamento nº 1048 e nº 1050 de 2015. 
 
A mesma situação fato foi constatada em 100% dos 9 casos em que, em decorrência da 
restrição das informações disponibilizadas, foi possível essa verificação. 
 
Ressalta-se que, em tese, o pagamento por profissionais que saem de férias sem a substituição 
por outro, pode acarretar num superfaturamento adicional de até mais 1/12 ou 8,3% do custo. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 

 

 
Por meio de documento encaminhado via e-mail, no dia 23/11/2017, a Prefeitura Municipal 
de Serrinha apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Como sobejamente observado nas linhas anteriores, sobre as supostas ilicitudes na 
contratação da NACIONALCOOP pela gestão anterior da prefeitura municipal de Serrinha, 
conforme apontada pela Controladoria Geral da União, ressalte-se que o Setor de Licitação da 
Administração antecedente encontrava-se eivado de vícios graves, como se pode constatar, a 
partir das apurações dos resultados das investigações hora apresentados, abrindo assim espaço 
para que a administração pública àquele tempo pudesse se valer da má fé e direcionar ao seu 
próprio benefício o resultado da licitação. 
 
Ocorre que, a atual gestão municipal renovou o quadro do comitê de licitação, bem como todo 
o seu quadro funcional, e resguarda da melhor forma o rito processual que uma licitação deve 
proceder para que não incorra em erro ou vício que possa prejudicar a população diretamente. 
 
In casu, data vênia, certo é que tais fatos não podem ser imputados à atual gestão municipal 
que, autorizada pela lei 8.666/93, por meio da Comissão de Transição de Governo, apenas 
pugnou a prorrogação do contrato da NACIONALCOOP, com o único interesse de evitar a 
paralização de serviço público essencial. 
 
Assim sendo, a atual gestão municipal, afirma por meio deste que, como de fato vem fazendo 
com as licitações e contratos realizados em 2017, realizará, oportunamente, a competente 
licitação para o serviço de saúde, oportunidade em que resguardará da melhor forma o rito 
processual que uma licitação deve proceder para que não incorra em erro ou vício que venha 
a prejudicar a população, bem como na maior promoção de fiscalização na execução dos 
serviços, seguindo sempre as orientações dos órgãos de controle interno. 
 
Não obstante o procedimento licitatório que culminou com a contratação da Cooperativa 
multicitada e suas condicionantes, além dos preços estabelecidos, tenha sido realizado pela 
gestão anterior, diante da conclusão das investigações hora apresentada, quanto ao alegado 
superfaturamento, concernente ao período coberto por esta gestão atual, informa que adotará 
as medidas cabíveis para apuração e solução das supostas irregularidades o mais brevemente 
possível.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor corrobora com as irregularidades apontadas, imputando-as à gestão anterior. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Da análise desta Controladoria sobre o processo de contratação e execução de serviços de 
terceirização de pessoal finalístico para atuar na área da saúde do Município de Serrinha/BA, 



 

 

pôde-se verificar que o modelo de contração pretendido e efetivamente implementado pela 
Secretaria de Saúde do município é ilegal, pois visa tão somente à mera intermediação de mão 
de obra, e não a uma legítima terceirização de serviços. 
 
Verificou-se que não houve estudos prévios que demonstrassem as vantagens com a 
terceirização pretendida e as reais necessidades da Administração, e nem uma adequada 
orçamentação de custos. 
 
Além disso, foi identificada fraude no processo de licitação com direcionamento da 
contratação para a cooperativa de trabalho NACIONALCOOP. 
 
A NACIONALCOOP se mostrou uma cooperativa de fachada, utilizada como meio de 
intermediar mão de obra subordinada com custos mais baixos, por meio da sonegação de 
tributos e de direitos trabalhistas 
 
O modelo ilegal de contratação implementado e a contratação de cooperativa de fachada 
acabaram por propiciar a ocorrência de superfaturamento de R$ 2.536.532,86 na execução do 
contrato entre janeiro/2016 e março/2017, dos quais R$ 1.560.536,90, são recursos do MAC, 
e de R$ 649.180,35, recursos do PAB. Caso se extrapole o percentual de superfaturamento 
identificado para o montante total pago no âmbito do aludido contrato, o prejuízo potencial é 
de R$ 6.991.409,35. 
 
 

 


