
 

 
 

 

 

 

RELATÓRIO Nº 201702023 

 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 

Fiscalização da execução do 

Termo de Compromisso nº 

TC/PAC 0196/201 firmado 

entre a Fundação Nacional 

de Saúde – Funasa e o 

Município de Guaxupé/MG, 

no valor de R$ 

14.589.850,08.  

O objeto do Termo de 

Compromisso envolveu a 

implantação de interceptores 

de esgoto sanitário e de uma 

estação de tratamento de 

esgoto sanitário – ETE no 

município, no âmbito do 

Programa/Ação  Saneamento 

Básico /  Implantação e 

Melhoria de Sistemas 

Públicos de Esgotamento 

Sanitário em Municípios de 

até 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regiões 

Metropolitanas ou Regiões 

Integradas de 

Desenvolvimento 

Econômico (RIDE). 

 

 POR QUE O TRABALHO foi 

realizado? 
O trabalho de fiscalização foi realizado em 

função de situações presumidamente 

irregularidades apontadas à CGU na execução 

do Termo de Compromisso nº TC/PAC 

0196/2012, destinado à implantação de sistema 

de esgotamento sanitário no município de 

Guaxupé/MG. Os exames envolveram, dentre 

as técnicas utilizadas, inspeção física das obras 

e análise documental. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? QUAIS 

RECOMENDAÇÕES FORAM 

EMITIDAS? 

Verificou-se que as obras de implantação do 

sistema estavam paralisadas comprometendo 

o pleno atingimento dos objetivos do Termo 

de Compromisso. Ademais, a obra foi 

contratada com base em projeto básico 

deficiente, ocorreram falhas na realização do 

processo licitatório, com restrição à 

competitividade além de ter ocorrido 

substancial alteração no plano de trabalho sem 

a realização de nova licitação. Ressalta-se que 

foi verificado dano ao erário público uma vez 

que ocorreu superfaturamento por antecipação 

de pagamentos, no montante de R$ 

198.803,61 e pagamento relacionado a 

medição de serviços, no valor total de R$ 

176.332,73, cuja complexidade e prazo de 

execução se mostraram incompatíveis com o 

quantitativo e com a capacidade produtiva da 

mão de obra disponível. 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

Ordem de Serviço: 201702023 

Município/UF: Guaxupé/MG 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Convênio - 671623 

Unidade Examinada: GUAXUPE GABINETE DO PREFEITO 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 14.589.850,08 

1. Introdução

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares, ocorridas em Guaxupé/MG, apontadas ao Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem ao Processo nº 

00210.002509/2015-14. Tal demanda, objeto do processo retrocitado, visa atender ao Ofício 

nº 10/2017/PRM-Passos, de 18/01/2017, cujo teor requer informações sobre realização de 

eventual fiscalização no Município de Guaxupé/MG, entre 2012 e 2016, relativo ao Termo 

de Compromisso TC/PAC nº 0196/2012, celebrado entre o Município e a Fundação Nacional 

de Saúde - FUNASA; e, caso não tenha sido realizada, informar sobre a materialidade de 

execução de tal ação.  

Consubstanciando a solicitação retro, a Delegacia de Polícia Federal de Divinópolis/MG, 

mediante o Ofício nº 042/2017-GAB/DVS/SR/DPF/MG, de 07/04/2017, solicita que sejam 

identificados eventuais indícios da prática de crimes de interesse da União, em face de 

demandas apresentadas, relativas à execução do supracitado Termo de Compromisso. 

Em atendimento às solicitações acima, a CGU efetuou ação de fiscalização, a qual teve como 

objetivo analisar a execução física e financeira do Termo de Compromisso TC/PAC nº 

0196/2012, de forma a verificar se houve irregularidades no processo licitatório e na aplicação 

dos recursos transferidos ao município.  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27/10/2017, sobre a aplicação de 

recursos federais do Programa 2068 - Saneamento Básico /10GD - Implantação e Melhoria de 

Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes, 

Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico 

(RIDE) no município de Guaxupé/MG. 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 



registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 

questionários.    

 

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

tendo se manifestado em 26/02/2018, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 

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

bem como à apuração das responsabilidades. 
 

2. Resultados dos Exames 

 

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

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

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

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

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

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

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

Geral da União. 

2.1.1. Informações gerais sobre o Temo de Compromisso nº TC/PAC 0196/2012 e o 

Contrato de Programa nº 1091255, assinados pelo município de Guaxupé com a Funasa 

e a Copasa, respectivamente. 
 

Fato 
 

Em 20/03/2012 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU o extrato do Termo de 

Compromisso nº TC/PAC 0196/2012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – 

Funasa e a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG, cujo objeto é a execução de obras e 

serviços de engenharia destinados a implantação de interceptores de esgoto sanitário e de 

uma estação de tratamento de esgoto sanitário – ETE, no valor total de R$ 14.589.850,08. 

Contudo, importante esclarecer que, em 16/03/2012, 4 dias antes da publicação do citado 

TC, por intermédio da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae/MG, o município de Guaxupé 

firmou com o estado de Minas Gerais Convênio de Cooperação com a finalidade de 

estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação 

de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O 

convênio dispõe, na Cláusula Terceira, que a regulação e fiscalização dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município será realizada pela 

Arsae/MG. Dentre outras atividades estabelecidas para desenvolvimento pela agência está a 

execução da política tarifária, por meio da fixação, controle, revisão e reajuste das tarifas (§ 

2º da Cláusula Terceira). A relação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa 

com o município fica estabelecida na Cláusula Quarta do convênio: 

“Fica acordado pelos Convenentes que a prestação dos serviços públicos objeto 

deste Convênio de Cooperação será executada por pessoa jurídica integrante da 



Administração Indireta do Estado de Minas Gerais, devendo, para tanto, ser 

celebrado Contrato de Programa com o MUNICÍPIO...”. 

Em decorrência do exposto anteriormente, foi celebrado entre a prefeitura e a Copasa o 

Contrato de Programa nº 1091255, em 24/08/2012, cujo objeto é a prestação de serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário na sede municipal com 

vigência de 30 anos, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.082/2011. Com relação à 

remuneração dos serviços, especificamente de esgotamento sanitário, os parágrafos 3º e 4º 

dispõem que a tarifa somente será cobrada de forma integral após a implantação e operação 

dos serviços de tratamento e disposição final de esgotos sanitários. O disposto no item 1 da 

Cláusula Sexta (obrigações do município) está relacionado ao objeto do Termo de 

Compromisso nº TC/PAC 0196/2012, firmado entre o município e a Funasa, citado 

anteriormente: 

“n) licitar e executar as obras de esgotamento sanitário na Sede Municipal, com 

recursos captados pelo MUNICÍPIO no montante de R$ 14.600.000,00 (quatorze 

milhões e seiscentos mil reais), que serão executadas em parceria com a COPASA, 

mediante a formalização de Convênio específico...”.      

O edital da referida licitação foi publicado no Diário Oficial da União – DOU em 20/07/2012 

com abertura do certame em 11/09/2012 e homologação em 12/11/2012. O contrato com a 

empresa vencedora foi formalizado somente em 11/11/2013, aproximadamente 01 ano 

depois de homologado o certame, sendo a Ordem de Serviço assinada em 22/11/2013.  

O convênio previsto na Cláusula sexta, 1-n do Contrato de Programa nº 1091255 foi firmado 

entre o município e a Copasa em 05/12/2013, cujo objeto é a cooperação técnica para a 

execução e fiscalização das obras de esgotamento sanitário com os recursos financeiros 

captados no Termo de Compromisso nº TC/PAC 0196/2012 (cláusulas sexta, 1-n e sétima, 

§ único do Contrato de Programa nº 1091255). Dentre as principais obrigações estabelecidas 

ao município nesse convênio (Cláusula terceira, item I, letras “a” e “b”) estão a adequação 

do orçamento e projeto original aprovado no Termo de Compromisso, conforme proposição 

constante no Ofício nº 67/2013/GABINETE/SUEST-MG/FUNASA, de 02/10/2013, e 

concordância da Copasa mediante Comunicação Externa DSO 171/2013, de 15/10/2013, 

bem como a implantação das obras de esgotamento sanitário com as adequações técnicas 

promovidas pela Copasa. Com relação às obrigações estabelecidas para a Copasa, uma das 

principais (Cláusula terceira, item II, letra “a”) é a de responsabilizar-se pelas 

desapropriações e pagamentos das áreas destinadas à implantação dos interceptores, dos 

emissários, das elevatórias e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Irregularidades do processo licitatório que configuram restrição indevida à 

competitividade. 
 

Fato 
 

Para a realização do objeto do Termo de Compromisso nº TC/PAC 0196/2012, implantação 

de interceptores de esgoto sanitário e de uma estação de tratamento de esgoto sanitário – 

ETE, a prefeitura de Guaxupé/MG publicou no DOU, em 20/07/2012, o edital da 

Concorrência nº 02/2012, com abertura do certame prevista para 11/09/2012. Da análise do 

referido instrumento, foram encontradas diversas irregularidades. 



a) Com relação à qualificação técnica dos licitantes destacam-se duas irregularidades. A 

primeira refere-se à constante no item 7.3.16.1 do edital, com a previsão de que a visita 

técnica fosse realizada no dia 05/09/2012, às 09:00h, pelo responsável técnico da licitante, 

detentor dos atestados exigidos no item 7.3.11 e seus subitens. A exigência de visita técnica 

visa dar cumprimento ao disposto no art. 30, inciso III da Lei nº 8.666/93, para assegurar 

que o licitante tome conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. Ocorre que a exigência de que a referida 

visita fosse realizada pelo responsável técnico, ainda detentor de atestados e fixação de data 

e horário vai de encontro ao entendimento jurisprudencial. 

O Tribunal de Contas da União – TCU, no voto do Acórdão 2299/2011 – Plenário, dispôs 

que: 

“20. A obrigatoriedade de que a visita técnica fosse realizada por engenheiro civil, 

responsável técnico da empresa licitante, exige, implicitamente, que a empresa 

possua o profissional em seus quadros permanentes, pois impõe a contratação do 

engenheiro antes mesmo da realização da licitação. Tal exigência, que inibe a 

participação de possíveis interessados, não se coaduna com a jurisprudência do 

Tribunal...”. 

Em outro julgado, item 9.3 do Acórdão 785/2012-Plenário, a corte determinou que o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), na realização 

de seus procedimentos licitatórios, evitasse que exigências formais e desnecessárias, a 

exemplo da visita ao local das obras ser realizada por responsável técnico da licitante, 

tornem-se instrumento de restrição indevida à liberdade de participação de possíveis 

interessados. Com relação à fixação de data e horário predeterminados para realização de 

visitas, a jurisprudência do Tribunal (Acórdão 906/2012 e Acórdão 110/2012, ambos 

Plenário) condena essa medida, por entender que configura restrição indevida à 

competitividade e por favorecer o prévio acerto entre os pretendentes. 

Diante da irregularidade, duas empresas interessadas em participar do certame entraram 

tempestivamente com impugnação ao edital, e dentre outras alegações, questionaram a 

exigência de a vistoria técnica ser realizada pelo responsável técnico. Após análise, 

especificamente relacionada a esse ponto, a prefeitura providenciou, em 30/08/2012, a 

alteração do edital, com nova redação para o item 7.3.16.1. 

“A visita técnica será realizada no dia 05 de setembro de 2012 às 09:00hs, pelo 

Responsável Técnico indicado pela licitante mediante termo de credenciamento...”. 

Nota-se que a alteração do texto retirou apenas a exigência de o responsável técnico ser o 

detentor dos atestados exigidos, permanecendo as irregularidades da exigência do próprio 

responsável ser a pessoa a realizar a visita e da data e horário predeterminados. Além disso, 

a alteração em tela somente foi publicada no DOU dia 05/09/2012, mesmo dia agendado 

para a visita. O fato da alteração ter sido publicada intempestivamente e ainda com 

exigências irregulares pode ter sido determinante para que possíveis empresas interessadas 

em participar, em especial aquelas com sede distantes de Guaxupé, desistissem do certame. 

A segunda irregularidade relativa à qualificação técnica é a exigência de experiência anterior 

na execução de serviços. Nos termos do art. 30, inc. I, § 1º da Lei nº 8.666/93, a referida 

experiência anterior é demonstrada por meio de atestados de capacidade técnica na execução 

de serviços semelhantes, mas limitadas às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação (original sem negrito). Ocorre que a Prefeitura de 



Guaxupé não observou essa determinação legal na comprovação de execução de serviços de 

alguns itens constantes no item 7.3.14 do edital, conforme quadro a seguir. 

Quadro 1: Itens de valores de pouca relevância exigidos no edital para comprovação de experiência 

Item Descrição Valor Total 

R$ 

Percentual 

Relativo ao Valor 

Total do Objeto* 

 

G 

Fornecimento e assentamento de tubo de ferro 

fundido e/ou concreto JE para esgoto DN ≥ 500 

mm 

 

158.284,15 

 

1,08% 

 

H 

Fornecimento e assentamento de tubo PEAD 

para esgoto DN ≥ 75 mm  

50.183,55 0,34% 

L  Escavação manual de valas com profundidade  

≥ 1,50 m 

197.109,83 1,35% 

M Escavação mecânica de valas com 

profundidade  ≥ 1,50 m 

147.850,32 1,01% 

N Rebaixamento de lençol freático 27.828,00 0,2% 

O Plantio de árvores 2.827,94 0,02% 

P Grama batatais em placas 111.503,40 0,76% 
   Fonte: Planilha de Preços ETE e Interceptores / * Valor total do objeto estimado no edital era R$ 14.606.121,65  

As exigências do dispositivo legal anteriormente citadas, parcelas de maior relevância e 

valor significativo, além de requererem justificativas quanto à sua motivação, tem que estar 

presentes simultaneamente para que se objetive a comprovação da capacidade técnico-

operacional dos licitantes. Conforme o exposto no quadro anterior, em que pese ser 

discutível a relevância ou não de execução de alguns itens, nenhum dos serviços possui valor 

significativo em relação ao objeto. Neste sentido, após diversos julgados (Acórdãos nº 

165/2009 - Plenário, 1908/2008 - Plenário, 1417/2008 - Plenário, 597/2008 – Plenário, 

dentre outros) o TCU sumulou o entendimento. 

SÚMULA Nº 263 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 

objeto a ser executado. 

b) Outra exigência contida no edital que vai de encontro à legislação e jurisprudência refere-

se à qualificação econômico-financeira. A Lei nº 8.666/93, que regulamenta o procedimento 

licitatório, estabelece que: 

“Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-

á a:  

... 

§ 2o  A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 

de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas 

no § 1o do art. 56 desta Lei...”. 

As garantias citadas do art. 56 são caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 

seguro-garantia ou fiança bancária, não podendo ultrapassar a 5% do valor do contrato. 

Ocorre que no item 7.3.18 do edital a prefeitura exigiu que a empresa demonstrasse possuir 

um patrimônio líquido de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 



(1ª parte do § 2º do art. 31), e também exigiu, no item 7.3.19, a comprovação da realização 

de garantia da proposta no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, 

até 05/09/2012, dia da abertura das propostas (2ª parte do § 2º do art. 31). Nota-se que a lei 

estabelece capital mínimo ou patrimônio líquido ou garantias do art. 56 (original sem grifo).  

O Acórdão 2299/2011 – Plenário do TCU, além da determinação anteriormente citada 

relativa à visita técnica, também aponta como umas das irregularidades e impropriedades 

constatadas no processo objeto daquele relatório a exigência, cumulativa, de capital social 

mínimo e prestação de garantia de proposta (item 9.5.5 do Acórdão). Diante de diversos 

precedentes dessa mesma irregularidade, o Tribunal de Contas da União expediu a Súmula 

TCU 275 que estabelece: 

“Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das 

licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido 

mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no 

caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços”.  

c) Ainda relativo à garantia da proposta foi constatada outra irregularidade, a de exigência 

de garantia antecipada, uma vez que a abertura do processo licitatório estava prevista para o 

dia 11/09/2012 e a prestação da garantia exigida para o dia 05/09/2012. Neste sentido, o 

TCU em seu Acórdão 557/2012 – Plenário determinou ao Dnit para se abster de fixar em 

seus editais de licitação data limite para o recolhimento da garantia prevista no art. 31, III, 

da Lei nº 8.666/1993. 

d) Por último, constatou-se também uma irregularidade no que tange às condições de 

participação e de habilitação de empresas interessadas. O item 7.1 do edital previa que para 

participar da licitação as empresas deveriam estar inscritas no cadastro de fornecedores e 

prestadores de serviço da prefeitura. Essa exigência afronta o disposto nos parágrafos 1º e 

2º, art. 22, da Lei nº 8.666/93 que trata das modalidades de licitação, conforme se vê a seguir: 

§ 1o Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na 

fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. 

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 

até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação. 

Nota-se, portanto, que a lei exige o prévio cadastramento para a modalidade Tomada de 

Preços, e no caso de Concorrência, como a do certame em tela, possibilita a participação de 

quaisquer interessados que cumprirem as os requisitos mínimos do edital.  

Todas as irregularidades das exigências apontadas anteriormente caracterizam-se como 

excessivas e que podem incorrer na restrição à participação de possíveis empresas 

interessadas, frustrando, desta forma, o caráter competitivo da licitação. 

 

As mesmas irregularidades expostas acima foram objeto de denúncia por um cidadão do 

município de Guaxupé junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, 

a qual gerou o Processo nº 880659. Os autos do processo foram encaminhados à 

Coordenação de Análise de Editais de Licitações – CAEL para que realizasse o exame 

integral da denúncia. A análise das irregularidades apontadas na denúncia, especificamente 



relativas às verificadas neste relatório, foram apreciadas tanto pela CAEL quanto pela 

Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e Perícia – CFOSEP do 

TCE, que em seus respectivos relatórios, as julgaram procedentes. No relatório elaborado 

pela CAEL, de 17/10/2012, consta uma recomendação do Conselheiro Relator à Prefeitura 

de Guaxupé, em face da denúncia, para que a Administração, caso ainda não o tivesse 

firmado, que se abstivesse de formalizar o contrato com a empresa vencedora do processo 

licitatório (Concorrência nº 02/2012). Contrariando a recomendação exarada pela Corte de 

Contas de MG, a prefeitura formalizou com a Construtora Artec S/A, em 19/11/2013, o 

Contrato nº 164/2013, um ano depois da homologação do processo licitatório. 

 

Diante do fato de não ter sido encontrada, nos processos analisados pela CGU, nenhuma 

documentação/orientação emitida pelo TCE/MG no tocante ao prosseguimento pela 

prefeitura de formalização do contrato, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 

201702023/03 foi pedido esclarecimentos quanto à não obediência à recomendação do 

Tribunal. Em resposta (Ofício nº 221/2017-PMG), a administração justificou que em função 

de existir apenas uma recomendação não apreciada e não decidida pelo Pleno, e 

consequentemente não existir uma decisão do TCE no sentido de obstar a assinatura, 

formalizou o contrato em tela devido à necessidade de dar início às obras em razão dos 

cronogramas de serviços e repasses firmados com a Funasa.     

 

Contudo, tal justificativa não pode ser aceita uma vez que, conforme relatado nos próximos 

itens deste relatório, houve alteração substancial na planilha orçamentária licitada, nesse 

período, devido à intervenção da Copasa. A alteração teve parecer favorável da Funasa, mas 

exigia a realização de nova licitação. 

 

Portanto, mesmo com recomendação do TCE/MG, a prefeitura não realizou nova licitação. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 29/2018-SAJ-PMG, de 26/02/2018, a prefeitura apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“No que toca ao processo licitatório e a consequente assinatura do contrato com a empresa 

vencedora do certame, observou-se, à época, que não haveria alteração do objeto licitado 

“execução de obras e serviços de engenharia destinados à implantação de interceptores de 

esgoto sanitário e de uma estação de tratamento de esgoto sanitário – E.T.E.”, assim como 

não haveria alteração do valor licitado, qual seja, o preço global de R$14.339.841,50. Logo, 

atentos ao Princípio da Eficiência, homologou-se a licitação com fulcro no art. 65, inciso I 

da Lei Federal n. 8.666/93. 

Certo é, outrossim, que a delonga na apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, que, inclusive, decorridos aproximados 6 (seis) anos ainda não emitiu 

parecer conclusivo, não poderia colocar a perder convênio e obra de tamanha importância 

para a população guaxupeana”. (...) 

 

Em nenhum momento houve má-fé nas decisões tomadas. A administração municipal 

atentou-se pela execução da obra e utilização do recurso que já se encontrava disponível e 

poderia ser devolvido. Ressalta-se que a justificativa da Procuradoria Municipal àquela 

época, baseada no art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 nunca fora questionada pela FUNASA, 



razão de ser do prosseguimento da obra, da liberação de medições e repasses de valores 

pela FUNASA. Tão logo houve o questionamento pela FUNASA, o Município está buscando 

legalmente a solução para o problema.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Os gestores não apresentaram justificativas quanto às irregularidades apontadas no edital.  

 

Com base no “Princípio da Eficiência” o gestor agiu de forma contrária à recomendação do 

TCE/MG e assinou contrato com a empresa vencedora. Ocorre que além do referido 

princípio, existem outros na administração pública como Legalidade, Moralidade, além dos 

elencados no art. 3º da Lei nº 8.666/93, onde destaca-se o da Igualdade. Esse princípio 

garante a todos os licitantes terem a mesma oportunidade e igualdade na participação do 

certame. Como visto, as irregularidades do edital podem ter incorrido na restrição à 

participação de possíveis empresas interessadas, frustrando, desta forma, o caráter 

competitivo da licitação. A administração pública deve conduzir seus atos de maneira 

impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitante.  

 

Ademais, o Princípio da Eficiência não pode se sobrepor a nenhum outro dos princípios da 

administração, em especial ao da Legalidade.  

 

Independente da atuação da Funasa na fiscalização e liberação das parcelas, a obra deveria 

ter sido novamente licitada devido às alterações do projeto. A justificativa do gestor de que 

alterou o projeto de acordo com o Parecer da Procuradoria Municipal não pode ser aceita. 

Esse parecer baseou-se no art. 65, inciso I, da Lei 8.666/93, que prevê que a administração 

pode alterar unilateralmente o contrato quando houver modificação no projeto. Contudo, 

nesse caso, a alteração do projeto aconteceu antes da administração assinar o contrato com 

a empresa Artec. A Copasa aprovou as adequações do projeto por meio da Comunicação 

Externa nº013/2013, de 06/09/2013, e o contrato foi assinado em 11/11/2013. 

  #/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.3. Ocorrência de falhas no Projeto de implantação da Estação de Tratamento de 

Esgoto na sede municipal de Guaxupé/MG, que resultaram em alterações substanciais 

do projeto licitado.   
 

Fato 
 

Em setembro/2011, a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG apresentou um projeto, cuja 

meta foi o planejamento e a implantação da Estação de Tratamento de Esgotos-ETE, na sede 

municipal. De acordo com esse estudo, a ETE teria a seguinte configuração: tratamento 

preliminar com gradeamento e desareação, elevatória final na extremidade de jusante do 

tratamento primário, reatores UASB, queimador de biogás, filtros biológicos percoladores, 

decantadores secundários, elevatória de recirculação do efluente tratado, leitos de secagem 

e edificação de apoio operacional. Quanto à localização da ETE, ficou definido que esta seria 

implantada próximo à margem esquerda do Rio Guaxupé, aproximadamente a 400 metros à 

jusante do término dos interceptores.  Quanto à titularidade do terreno, o projeto apresentado 

inicialmente informou que o mesmo seria desapropriado como área de utilidade pública pela 

Prefeitura Municipal, que passaria a ter sua posse.  

 



Posteriormente, a Funasa, mediante Parecer Técnico s/nº, lavrado em 27/11/2011 pelo 

engenheiro de CPF ***.257.***-**, informa que o projeto seria consistente e estaria 

suportado de toda documentação necessária, recomendando, por fim, sua aprovação.  

 

No dia 12/11/2012, foi homologada a Concorrência Pública nº 002/2012, cuja vencedora foi 

a Construtora Artec S/A, CNPJ 00.086.165/0001-28, com proposta de R$ 14.339.841,50.   

 

Foi celebrado o Contrato de Programa nº 1091255, entre o Município e a Copasa, que prevê 

que a Copasa seria responsável pelos serviços de esgotamento sanitário da sede do Município 

de Guaxupé/MG, a partir de março de 2012 e nos próximos 30 anos. Nessa condição, aquela 

Companhia requisitou os projetos de interceptores e da Estação de Tratamento de Esgoto 

licitados, para a devida avaliação técnica. Procedendo à análise dos projetos, a Copasa 

concluiu o seguinte: 

 A localização definida no projeto para a ETE é imprópria, por se tratar de área sujeita 

a inundação e subsolo composto de aluvião; 

 O projeto dos interceptores, bem como da ETE, não atende toda a demanda dos 

esgotos sanitários gerados; 

 O projeto contempla instalação de interceptores somente ao longo do Rio Guaxupé, 

deixando de fora as bacias secundárias.     

 

Dentro do princípio de melhor atender o interesse público, a solução para o sistema de 

esgotamento sanitário de Guaxupé foi reordenada pela Copasa de forma a contemplar toda 

a demanda gerada até o ano de 2029, que se daria em duas etapas: 

 1ª etapa, representada pelo projeto licitado, que modificado contemplará a 

implantação de interceptores coletando esgotos de algumas bacias, e, em torno de 6 

(seis) quilômetros ao longo do Rio Guaxupé, com elevatórias onde se fizer 

necessário, e a construção da estação de tratamento de esgoto - ETE - em novo local 

definido pela COPASA, capaz de tratar 100% (cem por cento) dos resíduos. Esta 1ª 

etapa se dará com os recursos disponibilizados pela FUNASA, com prazo de 

conclusão, a princípio, de 24 (vinte e quatro) meses a partir da ordem de serviço. 

 2ª etapa, representada por projeto idealizado e executado pela COPASA, às suas 

expensas, completando o atendimento de 100% (cem por cento) da coleta e 

tratamentos dos esgotos sanitários da cidade. A COPASA deve apresentar o projeto 

complementar (relativo à 2ª etapa) e o correspondente cronograma de execução. 

  

Cabe informar que, mediante a relevância dos argumentos apresentados pela Copasa, o 

Município concordou plenamente que o projeto original deveria sofrer adequações para 

melhor atender o interesse público. Ato contínuo, mediante documento intitulado "Análise 

da Proposta de Adequação ao projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Guaxupé/MG", os engenheiros da Funasa à época, CPF ***.102.***-** e CPF  ***.484.***-

**, informaram que foram realizadas duas reuniões entre o Corpo Técnico da Funasa e o da 

Copasa, nos dias 06/08/2013 e 20/08/2013; tais reuniões objetivaram a adequação do Projeto 

Básico do TC/PAC 0196/2012 em questão. Por fim, o Corpo Técnico da Funasa concordou 

com as alterações propostas pela Copasa, enviando à Prefeitura Municipal de Guaxupé, a 

"Análise da Proposta de Adequação ao Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Guaxupé/MG", dando aval às alterações em tela. Vale lembrar que tais alterações ocorreram 



entre a homologação do certame, ocorrida em 12/11/2012 e a data da Ordem de Início, 

lavrada em 22/11/2013. 

De acordo com o Ofício OF Gab 078/2013, de 12/07/2013, enviado pela P.M Guaxupé/MG 

à Funasa, foi do interesse da prefeitura adequar o projeto original às reais necessidades 

demandadas e, consta que a referida adequação seria elaborada pela Copasa e, caso não fosse 

possível aproveitar o processo, deveria ser realizada nova licitação, fato este que não ocorreu. 

Tal adequação e atualização do projeto da ETE efetuado pela Copasa, resultou em nova 

planilha orçamentária, cujo valor é o mesmo da planilha licitada, ou seja, R$ 14.339.841,50.  

Assim sendo, restou inequívoca a existência de projeto básico mal elaborado pela Prefeitura 

Municipal de Guaxupé/MG, com o aval da Funasa, mediante Relatório de Aprovação de 

Projeto, já citado anteriormente, fato este que levou à alteração substancial do projeto 

executivo licitado. Nos termos do Inciso IX, artigo 6º, da Lei nº 8.666/93, o projeto básico 

para embasar contratações deve abranger o conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, e deverá ser elaborado com base 

nas indicações e estudos técnicos preliminares que assegurem sua viabilidade técnica. 

Portanto, as alterações efetuadas no projeto licitado foram de tal forma substanciais, que até 

os serviços, constantes na nova planilha gerada em função das alterações, se mostraram 

distintos daqueles constantes da planilha licitada.  

Ademais, tais elementos, por si só, são suficientes para a anulação do certame homologado 

e realização de outro, desta feita com projeto adequado à realidade municipal. 

 

Ressalta-se que com a alteração da planilha, ocorreu também uma alteração substancial do 

número de beneficiários que seriam atendidos pelo objeto da Concorrência Pública. No plano 

de trabalho original do Termo de Compromisso a população beneficiada estava estimada em 

49.430 habitantes, o que correspondia, à época, à quase totalidade da população da sede do 

município. Com a adequação do projeto original, conforme informações contidas no Ofício 

OF. GAB-282/2014 encaminhado pela prefeitura ao Tribunal de Contas da União, em 

18/11/2014, o projeto de tratamento de esgoto financiado pela Funasa iria beneficiar apenas 

40% da população da cidade, cuja estimativa do IBGE-2014 era de 51.704 habitantes. Em 

que pese o valor inicial do contrato não ter sido modificado com a adequação do projeto 

realizado pela Copasa, a população de Guaxupé foi a mais prejudicada, uma vez que houve 

uma considerável diminuição no número de beneficiários da obra objeto do instrumento 

firmado com a Funasa. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 29/2018, de 26/02/2018, a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“No que toca à ocorrência de falhas no Projeto de Implantação da Estação de Tratamento 

de Esgoto, tem-se que de fato falhas haviam o que levou às necessárias adequações 

submetidas à aprovação da FUNASA que emitiu parecer favorável. A alteração da planilha 

fora executada, repita-se, nos termos do art. 65, inciso I da Lei Federal 8.666/93 e 

mantendo-se objeto e preço licitados.  

 



Com referência à abrangência do atendimento à população pelo sistema de tratamento de 

esgoto sanitário, certo é que as falhas no projeto inicial dizem respeito, também, a esta 

abrangência que não era condizente com a realidade. A alteração promovida no segundo 

projeto não implicou em prejuízo à população porque a COPASA, às suas expensas, arcará 

com a execução da obra de modo a anteder 100% da população guaxupeana (ETAPA 2).” 
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Análise do Controle Interno 
 

O gestor concordou que houve falha no projeto inicial, o que corrobora a necessidade de ter 

sido realizada nova licitação para a obra. 

 

Quanto a abrangência do objeto do convênio, a responsabilidade é da Funasa que aceitou a 

alteração no plano de trabalho.  

 

Conforme a manifestação do gestor, a população não será prejudicada com essa alteração 

uma vez que o contrato com a Copasa suprirá a totalidade da população. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.4. Execução de serviços de acordo com planilha de serviços elaborada pela Copasa, 

sem realização do devido processo licitatório. 
 

Fato 
 

Até a data da fiscalização “in loco” pela equipe de CGU, em 27/10/2017, foram efetuadas 

11 medições do Contrato nº 164/2912, para implantação de rede de esgotamento sanitário 

em Guaxupé/MG. Entretanto, ao examinar os serviços medidos constatou-se que os mesmos 

não guardavam consonância com os serviços listados na planilha licitada, elaborada pela 

Construtora ARTEC S/A, vencedora da Concorrência Pública nº 002/2012.  A tabela a seguir 

apresenta de forma resumida a planilha contratada na licitação em comparação com a 

planilha da Copasa que serviu de referência para as medições e pagamentos:  

 

                          Tabela 1: Comparativo Planilha ARTEC x Planilha Copasa 

Planilha Contratada 

(Construtora ARTEC Ltda.) 
Planilha Copasa 

Item Serviço Preço (R$) Ite

m 

Serviço Preço (R$) 

1 
Interceptor de 

Esgoto Sanitário 
5.177.338,07 1 Canteiro de Obras 962.820,15 

2 
Mobilização/Desmo

bilização 
444.958,00 2 

Interceptores 

(Interceptor 

Guaxupé) 

2.775.397,27 

3 Administração Local 728.331,00 3 

Estação Elevatória 

de Esgoto de Linha 

- EEE-final 

1.189.030,34 

4 
Serviços/Movimento 

de Terra 
181.654,45 4 

Estação Elevatória 

de Esgoto  - EEE-2 
867.731,06 



5 Pavimentação 263.288,08 5 

Linhas de Recalque 

das EEE-2 e EEE- 

final 

894.091,45 

6 Paisagismo 134.847,96 6 Estação de Tratamento de Esgoto 

7 
Tratamento 

Preliminar 
435.974,06 6.1 Terraplenagem 866.202,07 

8 Reator UASB 2.448.025,16 6.2 
Tratamento 

Preliminar 
419.070,77 

9 
Filtro Biológico 

percolador 
1.430.023,92 6.3 Laboratório 149.822,48 

10 Decantador 856.813,97 6.4 Sala Elétrica 25.886,55 

11 Leito de secagem 1.036.523,33 6.5 Caixas de passagem 25.549,89 

12 
Elevatória de 

Recirculação 
174.713,30 6.6 Queimador de Gás 71.742,48 

13 
Queimador de 

Biogás 
20.018,44 6.7 Reator UASB 1.759.761,65 

14 
Unidade de Apoio 

Opercacional 
134.148,27 6.8 

Elevatória 

Submersível 

Recirculação Lodo 

430.976,33 

15 Drenagem Pluvial 84.842,74 6.9 Filtro Biológico 1.410.639,48 

16 Instalações Elétricas 117.945,98 
6.1

0 

Decantador 

Secundário 
996.897,33 

17 

Elevatória Final- 

Elevatória pós 

Tratamento 

preliminar 

320.820,23 
6.1

1 
Leito de Secagem 693.882,14 

18 
Interligações das 

Unidades da ETE 
327.174,17 

6.1

2 

Drenagem 

Superficial 
286.347,69 

19 
Limpeza Final da 

Obra 
22.400,00 

6.1

3 

Tubulação de 

Interligação das 

Unidades 

415.000,46 

- - - 
6.1

4 

Caixas Divisoras de 

vazão 
98.991,91 

- Total 14.339.841,50  Total 14.339.841,50 

 

As alterações realizadas, se comparados analiticamente os serviços, modificaram 

substancialmente a planilha originalmente licitada, apesar de manterem o valor do contrato. 

Mesmo assim, sem realizar nova licitação com o novo projeto, a prefeitura contratante optou 

pela utilização da planilha da Copasa, resultante da alteração do Projeto Original, para fins 

de medição e pagamento dos serviços.  

 

Observou-se que os preços consignados na planilha utilizada não estavam acima dos preços 

de referência da época, ou seja, não se pode afirmar a ocorrência de sobrepreço. Os serviços 

novos e os serviços cujos quantitativos foram aumentados e/ou diminuídos, não 

apresentaram distorções com relação ao Sinapi e/ou demais referências averiguados 

mediante aplicação da curva ABC. 



 

Por meio do Ofício nº 208/2017 SAJ/PMG, de 25/10/2017, os responsáveis apresentaram a 

seguinte justificativa: 

“ (...)Para conduzir o raciocínio, vamos elencar algumas condicionantes que se impõe 

frente a todo procedimento, tais como: 

 As adequações se mostram necessárias para viabilizar o cumprimento do objeto 

licitado dentro do prazo, e não para transformá-lo, tratando-se de ajustes 

imprescindíveis para melhor aplicação do recurso federal disponibilizado; 

 Necessidade de exclusão e inclusão de itens e serviços, de forma a atender às 

adequações técnicas do projeto;  

 As adequações técnicas levam necessariamente a ajustes de preços unitários, 

adequando-os aos valores de referência SINAPI, utilizados em obras públicas 

financiadas pelo governo federal; 

 Pesquisas de mercado que evidenciam a exeqüibilidade e compatibilidade dos 

preços unitários ajustados; 

 Não obstante os “ajustes” nos preços unitários das planilhas, o preço global 

proposto não se altera, ficando mantido o valor homologado da concorrência 

pública nº 02/2012, de R$14.339.841,50.   

 Ao analisar as condicionantes acima transcritas, tem-se que a alternativa para não acatar 

o processo licitatório realizado, redundaria na obrigatoriedade de se realizar nova 

Concorrência Pública, com todas as implicações daí decorrentes, inclusive, cancelamento 

do convênio em virtude dos cronogramas de repasses. 

A adequação técnica ao projeto licitado, proposta pela COPASA, foi submetida pelo 

Município ao crivo técnico do órgão financiador, qual seja, a Fundação Nacional de Saúde 

– FUNASA, superintendência de Minas Gerais. 

A FUNASA, depois de analisar as modificações técnicas propostas, inclusive as adequações 

financeiras em relação à planilha de preços, conclui pela aprovação da solução indicada, 

por meio do Ofício nº 067/2013/GABINETE/SUEST-MG-FUNASA, datado de 02 de outubro 

de 2013, ponderando em conclusão: “Sugerimos acatar as adequações ao projeto do 

sistema de esgotamento sanitário da sede de Guaxupé-MG solicitadas pelo município. 

Com os recursos do Convênio TC/PAC nº 0196/2012 o município de Guaxupé/MG poderá 

implantar e colocar em funcionamento a 1ª etapa do sistema...”, acrescentando sobre as 

modificações: “as adequações propostas agregam uma evolução tecnológica que trará 

benefícios ao meio ambiente e à população” (doc. 2). 

É certo que o órgão financiador do empreendimento (FUNASA), por seus técnicos, teve 

acesso ao projeto licitado bem como às adequações propostas pela COPASA. Sobre eles 

exerceram detida análise acerca da melhor opção para a aplicação do recurso federal, para 

definir em favor das adequações técnicas sugeridas pela COPASA, e autorizar o início das 

obras correspondente à concorrência homologada. 

Vê-se que todo este trabalhoso processo se deu, portanto, em virtude da escolha inadequada 

e tecnicamente inviável da área para implantação da E.T.E. em idos de 2012. (...)” 

As justificativas acima se reportam, na íntegra, às alterações do projeto elaborado pela 

Copasa, que tiveram o aval da Funasa e da Prefeitura Municipal. Em que pese essas 

alterações terem sido necessárias para atender ao interesse público, conforme propugnado 

acima, não se justificou a não realização de nova licitação com a nova planilha. 



   

Na oportunidade, cabe relatar um potencial agravante ao caso em tela, o qual não se 

concretizou: o responsável técnico da prefeitura apresentou, em fevereiro/2017, uma 

proposta de mudanças necessárias para tornar o projeto factível e exeqüível. Segundo essa 

proposta, seriam necessários acréscimos/itens novos no valor de R$ 250.008,58 e valor de 

decréscimos/itens excluídos no mesmo valor, R$ 250.008,58, que comporiam o pleito do 1º 

termo aditivo. Posteriormente, em abril/2017, o mesmo apresentou nova proposta de 

acréscimos/itens novos no valor de R$ 2.583.416,72 e o mesmo montante para 

decréscimos/itens excluídos, desta feita seriam parte de um segundo termo aditivo. Contudo, 

a Funasa, por intermédio do novo responsável pelo acompanhamento das obras, ao observar 

que essas duas propostas de termos aditivos se reportavam à planilha da Copasa e não à 

planilha licitada, propôs a objeção do pleito. Observa-se nessas propostas de termos aditivos, 

cujo objetos eram tornar o projeto factível e exeqüível, que os mesmos, apesar das alterações 

da Copasa, ainda apresentavam falhas, pois seriam suprimidos/acrescidos e 

incluídos/excluídos diversos itens daquela planilha modificada. 

 

Diante do exposto, a exemplo da análise feita no item deste relatório referente ao Projeto 

Básico original alterado, o correto seria, de posse da nova planilha de preços elaborada pela 

Copasa, anular o certame anterior e proceder à abertura de outro processo licitatório. 

 

Ressalta-se que a utilização de planilha não licitada, como referência das medições e 

pagamentos, é ato passível de nulidade, sem prejuízo na apuração das responsabilidades de 

quem o deu causa.  

 

Cabe lembrar que as 11 medições efetuadas até então, resultaram em pagamentos no 

montante R$ 6.761.822,01 à Construtora ARTEC Ltda., com base em planilha da Copasa, 

planilha esta que não foi contratada. Por fim, vale destacar que não foram apurados nos 

autos, documentos que atestem manifestação formal da contratada acerca da realização de 

medições com base em planilha não licitada. 

 

O Tribunal de  Contas da União  firmou entendimento sobre a matéria, mediante o Acórdão 

nº 1.874/2007-TCU- Plenário, segundo o qual, as licitações para execução de obras somente 

podem ser iniciadas quando se dispuser de projeto básico ou executivo devidamente 

atualizado e em perfeitas condições de ser executado, estando vedada a aprovação de 

relatórios de revisão de projeto que ignore ou desvirtue ou altere substancialmente o projeto 

original, ressalvadas alterações pontuais sem grandes repercussões financeiras, devendo a 

eventual inépcia do projeto, constatada após a licitação, acarretar a anulação da licitação e 

do contrato decorrente. 

 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 29/2018, de 26/02/2018, a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com relação à planilha licitada e contratada, inobstante o entendimento esposado à época   

amparado pelo art. 65, inciso I da Lei Federal n. 8.666/93, diante da objeção apontada pelo 

engenheiro da FUNASA - novo responsável pelo acompanhamento das obras -  a 

Administração Pública Municipal com o dever de autotutela não está medindo esforços para 

promover as necessárias adequações, a saber: 



 

* A revisão e replanilhamento tendo como base a planilha licitada 

de modo que as alterações estão sendo promovidas dentro do 

percentual legal de 25% de acréscimo e 25% de decréscimo de itens. 

Todos os procedimentos contando com a aprovação da FUNASA. 

* Finalizada a adequação dentro dos percentuais acima, o processo 

licitatório será encerrado para que não supere a margem legal de 

alterações e novo processo licitatório será instaurado para 

execução do remanescente de obras. 

O novo processo licitatório contemplará os aditivos pleiteados pela Administração e não 

aprovados pelo novo responsável pelo acompanhamento das obras, os quais, todavia, não 

caracterizam erro de projeto, mas, sim, situações normais, passíveis de acontecerem no 

andamento de quaisquer obras, ainda mais uma obra de tamanha complexidade como a de 

construção de sistema de tratamento de esgoto sanitário.”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor reafirma que a alteração no projeto se deu legalmente com base no art. 65, inciso I, 

da Lei Federal n. 8.666/93. Contudo, conforme já contra argumentado no item 2.2.2 desse 

relatório, esse artigo da lei de licitações e contratos não contempla o caso em tela. 

 

Ademais, o gestor concorda que para finalização da obra será necessário fazer novas 

alterações no projeto e nova licitação. Tal fato vem reforçar o posicionamento da CGU/MG 

quanto à necessidade de ter sido cancelada a Concorrência nº 02/2012 e realizada nova 

licitação com a planilha da Copasa, à época.  

 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.5. Obras paralisadas e com pendências executivas que, se não sanadas, poderão 

vir a comprometer a interligação da rede como um todo e armazenamento indevido de 

materiais construtivos não aplicados, com riscos de deterioração.   
 

Fato 
 

 O TC/PAC nº 0196/2012, originalmente pactuado no valor de R$ 14.589.850,08, teria como 

meta a implantação de rede de esgotamento sanitário em Guaxupé/MG. Para tal, foi aberta 

a Concorrência Pública nº 002/2012, sagrando-se vencedora a Construtora Artec S/A, com 

proposta de R$ 14.339.841,50. Contudo, em análise aos autos, verificou-se que a celebração 

do Contrato nº 164/2012 com a referida empresa, com vigência de 24 meses, se deu somente 

em 19/11/2013(vigência final prevista inicialmente para 19/11/2015) e a Ordem de Início foi 

lavrada em 22/11/2013. Tal fato ocorreu, pois, no intervalo entre a data da homologação e a 

data da Ordem de Início, a Copasa, com aval da prefeitura de Guaxupé/MG e da Funasa, 

realizou alterações e adequações ao Projeto Original e na planilha orçamentária original. Em 

22/11/2015, foi celebrado o 1º Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 164/2912, 

prorrogando sua vigência por mais 24 meses, ou seja, a vigência final foi fixada para 

22/11/2017. Portanto, o contrato estava vigente por ocasião da inspeção “in loco” pela equipe 

da CGUMG, ocorrida entre os dias 23 e 27/10/2017.  



 

Sobre o acompanhamento das obras pela Funasa, constatou-se nos autos a existência de 

quatro Relatórios de Visita Técnica -RVT. Cabe informar que nenhum desses RVT dá 

enfoque às alterações do projeto e sua continuidade, mesmo que distinto do projeto licitado, 

atendo-se tão somente a questões formais de ordem jurídica. O técnico da Funasa realizou 

acompanhamento e fiscalização da obra por meio da planilha da Copasa, sem exigir a 

planilha da empresa contratada por licitação. Tal omissão se configura como ato 

potencialmente grave, pois permitiu que a obra fosse executada sem o devido processo 

licitatório.  

 

O quadro a seguir ilustra, de forma sintética, o teor dos referidos RVT’s: 

  

                                 Quadro 2: Relatórios de Visita Técnica da Funasa 

 
 

Consta na documentação disponibilizada que foram liberados, até a data desta fiscalização, 

por força do TC/PAC 196/2012, exatos R$ 10.212.895,02, conforme tabela a seguir: 

                         

Tabela 2: Liberações TC/PAC 196/2012 

Relatório de 

Visita Técnica

Data % 

execução 

do Termo 

de 

Comprom

isso

Mobilização/D

esmobilização 

(% executado 

acumulado)

ETE (% 

executado 

acumulado)

Interceptor(

% executado 

acumulado)

Observações relevantes

001

15/5/2014 15,72% 1,00% 0,00% 85,00% Obra em ritmo normal, porém foi 

observado assentamento de 

trechos do interceptor em 

caminhamento diferente do 

projetado.

002 09/04/2015

21,74% 28,00% 4,00% 87,00% Informa que a emisão de parecer 

técnico de liberação da 2ª parcela 

do termo de compromisso 

depende de parecer da PGF.

003 22/7/2016

21,74% 28,00% 4,00% 87,00% Procuradoria se pronunciou 

favorável à continuidade deste 

TC, visto que atende ao que 

dispõe a Portaria Interministerial 

nº 507

004 24/2/2017

46,34% 50,00% 26,00% 71% (*) Parte estrutural da Estação 

Elevatória já foi concluída. Na 

Estação de Tratamento de Esgoto, 

sua Terraplenagem já está

quase finalizada. O Tratamento 

Preliminar, juntamente com o 

Reator estão na fase de forma e 

armação. O parte estrutural do 

Filtro está concluída. A armação 

da fundação do Decantador já foi 

iniciada.
(*) A redução do percentual de 87% da visita de 2016 para  71% da de 2017 se deu pelo fato de essa última ter se baseado na planilha 

ARTEC e não na planilha da Copasa a qual vem sendo utilizada para as medições das obras.



Parcela 
Data 

Liberação 
Valor (R$) 

01 26/4/2012 4.376.955,02 

02 4/8/2016 2.917.970,02 

03 11/4/2017 2.917.970,02 

Total  10.212.895,06 

 

Verificou-se que, até a data desta fiscalização, foram efetuadas 11 medições ao Contrato nº 

164/2012 que totalizaram o montante de R$ 6.761.822,02. É oportuno destacar que, por força 

de contrato de programa celebrado entre a Copasa e a Prefeitura local, aquela Companhia 

também emitiria boletins de medição, além daqueles gerados pela Construtora ARTEC S/A, 

com os mesmos valores e os mesmos serviços medidos e pagos, afigurando apenas planilhas 

de convalidação de serviços medidos pela contratada. Destaca-se que a tabela a seguir 

informa as medições da Construtora ARTEC S/A: 

 

                       Tabela 3: Boletins de Medição do Contrato nº164/2012  

Medição Data Período Valor (R$) 

01 10/12/2013 25/11  a 30/11/2013 2.301.013,59 

02 20/2/2014 11/12 a 31/01/2014 1.503.065,58 

03 27/5/2014 01/02 a 30/04/2014 329.883,83 

04 11/3/2015 28/01a 28/02/2015 223.637,06 

05 11/5/2015 02/03 a 08/05/2015 125.682,88 

06 7/8/2015 09/05 a 30/06/2015 157.796,10 

07 17/9/2015 01/07 a 31/08/2015 212.776,46 

08 20/10/2016 01/09 a 30/09/2016 442.691,61 

09 17/11/2016 01/10 a 31/10/2016 381.341,97 

10 9/12/2016 01/11 a 31/11/2016 514.788,21 

11 17/1/2017 01/12 a 31/12/2016 569.144,73 

  Total 6.761.822,02 

  Percentual Medido 47,15% 

 

Em verificação ao quadro referente aos boletins de medição, constatou-se que entre a 7ª 

(17/09/2015) e 8ª medição (20/10/2016), as obras tiveram uma paralisação de cerca de um 



ano; tal fato foi formalizado mediante termo de paralisação circunstanciado, datado em 

10/03/2016, sob a justificativa da não liberação da segunda parcela do TC/PAC 196/2012. 

Sendo as obras retomadas posteriormente, quando do período de realização da 8ª medição, 

em setembro/2016. 

 

Quanto às obras propriamente ditas, a CGU, em inspeção física efetuada em 26/10/2016, 

pôde constatar a existência dos seguintes achados: 

1) Obras paralisadas: as obras encontravam-se paralisadas, com total desmobilização da 

contratada. Verificou-se a existência de Termo de Paralisação de Obra Pública, lavrado 

em 17/08/2017, sob a alegação da necessidade de replanilhamentos e ulteriores 

liberações de recursos pela Funasa que, segundo o mesmo termo, estão a inviabilizar a 

mobilização estrutural e operacional da empresa.   Possivelmente, esta paralisação já seja 

reflexo da utilização indevida da planilha elaborada pela Copasa na medição dos serviços 

e não da planilha licitada, no caso da ARTEC; daí a alegação da necessidade de 

replanilhamento. Ressalta-se que as pendências executivas encontradas, caso não sejam 

saneadas tão logo da retomada das obras, poderão prejudicar o funcionamento do sistema 

como um todo, conforme se verá nos itens subsequentes. 

 

2) Pendências executivas relevantes: Na inspeção da rede interceptora desde o PV-00, 

verificou-se que a mesma encontrava-se interrompida no PV-02, pois entre o PV-01 e o 

PV-02 faltou executar a travessia de rede (L= 34,13 m, tubos de concreto  ø = 500mm). 

O mesmo ocorreu no PV-14, com pendência de 75,45 m de travessia de rede, tubo 

concreto- ø = 500mm. Entre o PV-16 e o PV-17, a rede interceptora também encontrava-

se interrompida, tendo sido executados 74,85 m entre os PV’s acima citados, sendo 

interrompido devido a necessidade de instalação de túnel tipo linner, que não se efetivou. 

 

Destaca-se que entre o PV-00 e o PV-16 a equipe não identificou a existência de PV 

visível, baseando-se a existência dos mesmos nos projetos as built e em relatórios 

gerenciais elaborados pela empresa Beck de Souza Engenharia, empresa essa contratada 

pela Funasa, para fins de supervisão dessas obras, com emissão de Relatórios mensais 

de Acompanhamento de Obras. Vale ressaltar que, a existência de densa vegetação ao 

longo da rede interceptora, que é paralela ao curso do corpo d’água receptor, prejudicou 

a identificação visual desses poços de visita.  

 

Apresentamos fotos ilustrativas do local inspecionado a seguir: 

 



  

Foto 01: Vista geral do local onde se localiza o PV-

16, onde ainda não foi executada a travessia.  

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 02: Mesmo local (entre PV-16 e PV-17) onde se 

observa a existência de tubos de concreto ø = 500mm, 

provavelmente remanescente dos serviços ali 

executados ou material para execução da travessia, ainda 

pendente.  (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

  

Na seqüência da inspeção da rede interceptora, chegou-se à Estação Elevatória de Esgoto 02 

(EEE-02), cuja estrutura encontrava-se inacabada. Nesse local, pôde ser identificado o PV-30, 

que dista cerca de 120 m da EEE-02. Contudo, ainda resta pendente a linha de recalque de 

120 m (tubo concreto- ø = 500mm). Essa linha de recalque interligaria a rede interceptora 

paralela ao corpo d’água receptor à rede executada ao longo da Avenida João Francisco 

Pasqua. Nessa avenida, pôde ser identificado no pavimento asfáltico, indícios de intervenções 

no local. Na seqüencia, fotos deste achado:  

  

Foto 03: PV-30, localizado a cerca de 120 m da 

EEE-02. (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 04: Estação Elevatória de Esgoto 02- EEE-02, 

inacabada. (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Dando continuidade à seqüência da rede ao longo da Avenida João Francisco Pasqua, que 

se inicia no PV-01 (numeração de outra interceptora), chegou-se a Estação Elevatória de 

Esgoto Final- EEE-final, nas proximidades do PV-22, o qual não foi localizado. Cabe 

informar que nenhum dos PV’s previstos no segmento não pavimentado da avenida em 

comento foi localizado (PV-21, PV-20, PV-19 e PV-18).  Após a EEE-final, constatou-se 



que ainda restam pendentes exatos 329,14 m de linha de recalque até seu destino final, a 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), cujas fotos a seguir ilustram a situação apontada: 

 
 

Foto 05: Estação Elevatória de Esgoto Final- EEE-

final (vista ao fundo). Este local onde foi tirada essa 

foto, encontra-se nas imediações de onde deveria 

estar o PV-22, além de outros, não localizados.  

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 06: Estação Elevatória de Esgoto Final- EEE-–

EEE-final, inacabada.  (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Por fim, chegou-se ao local previsto para a ETE, onde os serviços estavam paralisados. A 

seqüência da ETE do nível mais elevado ao mais baixo é o seguinte: parte mais elevada: 

laboratório/elétrica/edificações de apoio; logo mais abaixo: tratamento preliminar; depois: 

UASB; filtro biológico; decantador secundário e, por fim, leito de secagem.  Todas 

encontravam-se inacabadas, algumas ainda em fase inicial e com riscos de desmoronamento 

de laterais de escavações de valas, em função da erosão causada pelas intempéries. Também 

foram detectadas armaduras de aço expostas ao tempo, sujeitas à oxidação. As fotos a seguir, 

mostram a situação do local da ETE encontrada pela equipe:  

  

Foto 07: Local do laboratório, ainda em fase de 

cintamento.  (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 08: Escavações de valas no local junto à UASB 

com sinais de erosão e desmoronamento.  

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

 



  

Foto 09: Armaduras não aplicadas, expostas às 

intempéries, com riscos de oxidação.  

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 10: Armaduras semi aplicadas, com a parte exposta 

sujeita à ação do tempo, que pode vir a prejudicar sua 

aderência ao concreto futuramente. (Guaxupé/MG- 

26/10/2017). 

3) Materiais construtivos armazenados em condições precárias:                                    foram 

detectados tubos de concreto e de ferro fundido armazenados sem a devida proteção; 

também foram identificados dois conjuntos de moto bomba protegidos apenas por sua 

embalagem de fábrica, porém, com a proximidade do período chuvoso, a proteção poderá 

não suportar e o contato dessas bombas com a água poderá danificar esses equipamentos. 

Também foram detectadas armaduras de aço, ainda no local de corte/dobra/armação, 

totalmente expostas à ação das intempéries, com grandes riscos de perdimento. As fotos 

abaixo demonstram este achado: 

  

Foto 11: Parte dos tubos de concreto, diâmetro de 

500mm, armazenados sem proteção. Vegetação já se 

alastrando na fileira inferior desses tubos.  

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 12: Tubos de ferro fundido (fºfº) também 

expostos com vegetação também se alastrando sobre 

eles. (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

 



  

Foto 13: Aço, alguns ainda antes da etapa corte/dobra, 

com riscos de perdimentos em face da ação das 

intempéries, que podem causar oxidação no aço.  

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 14: Aço pós corte e dobra, aguardando a 

armação, precariamente armazenado, visualmente 

já em estado avançado de oxidação. 

(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

 

  

Foto 15: Dois conjuntos moto-bomba, 

armazenados de forma visivelmente precária, essa 

proteção pode facilmente se romper por ação das 

chuvas, cuja estação se aproxima.  (Guaxupé/MG- 

26/10/2017). 

Foto 16: Mais tubos em fºfº expostos aos intempéries, em 

outro ponto do canteiro de obras já 

desmobilizado.(Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 29/2018, de 26/02/2018, a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG 

apresentou a seguinte manifestação: 

 



“No que toca às pendências executivas da obra, notadamente, as interligações entre os 

interceptores, estas serão sanadas tão logo aconteça o retorno das obras com a consequente 

interligação de trechos interrompidos.  

Em inspeção no local, os técnicos desta Controladoria não localizaram os poços de visita. 

No entanto, os mesmos existem e estão encobertos por densa vegetação, sendo certo que a 

existência dos mesmos pode ser facilmente comprovada mediante leitura dos relatórios de 

visita em obra, fotos e projeto as built . 

Já as ferragens expostas ao tempo e sujeitas à oxidação, conforme apontado pelos técnicos 

desta Controladoria, certo é que as mesmas não foram medidas e, tampouco, pagas à 

Construtora em razão justamente de que não houve a concretagem. Logo, a Construtora 

executou o serviço por sua conta e risco, sendo certo que a condição destas ferragens será 

reavaliada quando da execução da concretagem. 

Os tubos e o conjunto motobomba (materiais comprados e não aplicados), serão devolvidos 

à Construtora e esta estornará os valores com a devida correção monetária. Estes valores 

já foram levantados e constam na planilha de adequação que está sendo elaborada com a 

FUNASA.” 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação aos poços de visita não localizados, a CGU concorda com a justificativa 

apresentada, uma vez que, em verificação ao as built, ficou evidenciada a existência desses. 

De fato, na ocasião da visita in loco havia uma densa vegetação no local, fato que pode ter 

prejudicado sua visualização naquela oportunidade.  

 

Contudo, no que diz respeito às demais pendências construtivas, bem como às ferragens 

expostas, a situação já se mostrava preocupante à época, e como não há uma previsão de 

retorno das obras, entende-se que a situação tende a se agravar, caso não sejam adotadas 

medidas simples, tais como proteção das armações de aço expostas às  intempéries, por 

exemplo. 

 

Por fim, sobre os tubos e os conjuntos moto bombas, adquiridos, medidos e pagos, porém, 

não aplicados, em que pese a informação prestada de que esses serão devolvidos à 

construtora, mediante estorno corrigido monetariamente, a efetividade da medida acima 

somente poderá ser aferida quando da realização da medição de estorno e a comprovação da 

devolução do recurso à conta deste termo de compromisso. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.1.6. Ocorrência de superfaturamento por antecipação de pagamentos no valor de 

R$ 198.803,61, tendo em vista a existência de materiais entregues e medidos nas duas 

primeiras medições, que ainda não foram aplicados.    
 

Fato 



 

Constatou-se que nos dois primeiros boletins de medição (BM 01, de 10/12/2013, e BM 02, 

de 20/02/2014) do Contrato nº 164/2012, celebrado pela Prefeitura com a Construtora 

ARTEC S/A para implantação de rede de esgotamento sanitário em Guaxupé/MG, foram 

entregues diversos materiais nas obras, sendo que, parte deles, até a data desta fiscalização, 

em 26/10/2017, ainda não haviam sido aplicados. O quadro a seguir ilustra a situação 

apontada:    

 

                   Quadro 3: Materiais entregues nas obras no BM 01 e BM 02 

 
 

Ocorre, contudo, que na inspeção “in loco”, ocorrida no dia 26/10/2017, verificou-se que 

parte desses materiais ainda se encontrava armazenada no canteiro de obras, sem aplicação 

nos serviços para os quais se destinavam, configurando possível adiantamento de 

pagamentos.  

 

Nos termos do item 5.7, da Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas- IBRAOP, OT/IBR nº 005/2012, de 01/09/2012, que trata da apuração do 

sobrepreço e do superfaturamento em Obras Públicas, os pagamentos antecipados, não 

previstos em edital e sem a prévia contrapartida do contratado, representam diminuição da 

parcela de custos financeiros da empresa inicialmente previstos para a realização do objeto 

contratual, estes normalmente alocados na composição do BDI.  Para se calcular essa parcela 

de superfaturamento, primeiro deve-se estabelecer o período de tempo entre a antecipação 

do pagamento e a data da efetiva realização do serviço a que ele se refere. Definido esse 

período, os valores antecipados deverão ser descontados pela taxa Selic, desde a data da 

efetiva prestação dos serviços, até a data da antecipação ilegal do pagamento. Poderão ser 

calculadas várias parcelas, uma vez que pode ocorrer mais de uma antecipação no mesmo 

contrato. O valor final encontrado caracteriza superfaturamento por antecipação de 

pagamentos, salvo a contratada efetue medições de estornos, fato que não foi apurado no 

caso em tela.  

 

Código Material Fornecido Unidade Quantidad

e 

Contratual

Valor 

Unitário 

(R$)

Preço 

Contratual(R$)

Medição/Data  

da entrega do 

material

Quantidade 

medida e paga 

na medição

Percentuais 

medidos

25 004 223 TUBO FOFO ESG. PB JE2GS DN 

500X6,00M

m 324,00 551,67

210.914,47

1º BM-

10/12/2013

324,00 100,00%

25 030 029 TAMPÃO FOFO PARA ESGOTO 

DN600

Unidade 74,00 228,18
19.924,68

1º BM-

10/12/2013

74,00 100,00%

25 002 663 TUBO PVC OCRE LISO PB JE 

DN250

m 648,00 29,04
22.205,15

1º BM-

10/12/2013

648,00 100,00%

25 002 661 TUBO PVC OCRE LISO PB JE DN 

100

m 252,00 5,57
1.656,30

1º BM-

10/12/2013

252,00 100,00%

25 019 649 TUBO PVC OCRE LISO PB JE DN 

150

m 96,00 11,69
1.324,24

1º BM-

10/12/2013

96,00 100,00%

24 002 666 TUBO PVC OCRE LISO PB JE DN 

400

m 246,00 94,89
27.544,67

1º BM-

10/12/2013

246,00 100,00%

25 002 664 TUBO PVC OCRE LISO PB JE 

DN300

m 744,00 49,94
43.843,32

1º BM-

10/12/2013

744,00 100,00%

25 024 088 TUBO CONCRETO ARM EA2 PB JE 

DN 500X2,5M

m 5.100,00 119,50
719.151,00

1º BM-

10/12/2013

5.100,00 100,00%

SE 09...Q003 Conjunto moto bomba submersível 

Q=250,00 l/s Hman= 45,60MCA, 

inclusive acessórios para fixação dos 

conjuntos elevatórios e peça de 

interligação ao barrilete de recalque

Unidade 2,00 167.706,00

395.786,16

2º BM-

20/02/2014 395.786,16

100,00%



Para o caso em questão, por ocasião da inspeção física das obras foram contabilizados os 

materiais remanescentes da 1ª e 2ª medições, visto que foi convalidado que estes foram 

efetivamente entregues naquelas medições. Em seguida, com esses quantitativos, chegou-se 

ao valor desses materiais não aplicados à época das respectivas medições. Para fins de 

atualização do dano, foi considerado que a efetiva aplicação dos materiais entregues e não 

aplicados de imediato tenha sido na data desta fiscalização, ou seja, dia 26/10/2017. Assim 

sendo chegou-se a um superfaturamento por antecipação de pagamento na ordem de R$ 

198.803,61, conforme demonstrado na tabela a seguir, lembrando que esse valor 

superfaturado pode ser majorado, se a data da efetiva aplicação desses materiais seja 

posterior à desta fiscalização, podendo ser atualizado, posteriormente: 

 

Tabela 4: Superfaturamento por Pagamentos Antecipados 

 

 
 

 

As fotos a seguir, ilustram os materiais que foram qualificados e quantificados pela equipe, 

de forma a se chegar ao  superfaturamento acima estimado:  

 

 

Material 

Entregue na 

Obra

Unida

de

Medição-

data de 

entrega 

do 

material

Quantida

de 

Armazena

da não 

aplicada 

na obra ( 

"in loco")

Quantida

de medida 

e paga na 

Medição

Quantida

de 

efetivam

ente 

aplicada 

nas 

obras

Custo 

Unitário 

(R$)

Valor do 

material 

não 

aplicado na 

obra, 

efetivament

e medido e 

pago e 

armazenad

Período 

Total de 

Antecipa

ção 

(meses)

Valor a ser 

descontad

o pela taxa 

SELIC ( 

1% a.m.), 

se 

considerar

mos se a 

aplicação 

Superfatur

amento 

por 

antecipaçã

o de 

pagamento

, 

Tubo Concreto 

armadoEA-2 PB 

JE - 

DN=500mm

m 1º BM -

10/12/20

13

277,50 5.100,00

4.822,50 119,50 39.130,28 46,00 24.758,80 14.371,47

Tubo PVC Ocre 

Liso PB DN 

100 mm

m 1º BM -

10/12/20

13

176,70 252,00

75,30 5,77 1.203,08 46,00 776,52 426,56

Tubo PVC Ocre 

Liso PB DN 

150 mm

m 1º BM -

10/12/20

13

74,00 96,00

22,00 11,69 1.020,77 46,00 645,87 374,90

Tubo PVC Ocre 

Liso PB DN 

300 mm

m 1º BM -

10/12/20

13

180,30 744,00

563,70 49,94 10.624,93 46,00 6.722,69 3.902,25

Tubo PVC Ocre 

Liso PB DN 

400 mm

m 1º BM -

10/12/20

13

228,00 246,00

18,00 94,89 25.529,21 46,00 16.153,03 9.376,17

Tubo fºfº Esg 

PB JE2GS DN 

500 x 6,00 m

m 1º BM -

10/12/20

13

114,00 324,00

210,00 551,67 74.210,65 46,00 46.955,12 27.255,52

tampão fºfº unidad

e

1º BM -

10/12/20

13

28,00 74,00

46,00 228,18 7.539,07 46,00 4.770,18 2.768,89

Conjunto moto 

bomba 

submersível 

Q=250,00 l/s 

Hman= 

unidad

e

2º BM -

20/02/20

14

2,00 2,00

0,00 167.706,00 395.786,16 44,00 255.458,31 140.327,85

Total Superfaturado 198.803,61

OBS: para o cálculo do valortotal descontado, foi utilizada a fórmula do desconto racional por dentro- N = A*(1+i)^n, onde A = valor 

atual  N = valor nominal  i = taxa de desconto  n = tempo (antecipação do pagamento), destacando que a ataxa de juros pela SELIC foi 

considerada 1% am. 



  

Foto 17: Parte dos tubos de concreto que não haviam 

sido aplicados, armazenados no local. (Guaxupé/MG- 

26/10/2017). 

Foto 18: Parte dos tubos em PVC Ocre Lisos ( diâmetros 

variados) não aplicados. (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

 

 

 

  

Foto 19: Parte dos tampões em fºfº armazenados 

e não aplicados. (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

Foto 20:  Dois conjuntos de moto bomba desde a data da 2ª 

medição ali armazenados. (Guaxupé/MG- 26/10/2017). 

 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 29/2018, de 26/02/2018, a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG 

encaminhou manifestação sobre as constatações do Relatório Preliminar, contudo, sobre a 

questão do superfaturamento por pagamento antecipado não houve manifestação. A única 

justificativa apresentada acerca do 1º termo aditivo relata o seguinte: 

 

“Com relação à primeira medição que totalizou a importância de R$ 2.301.013,59, certo é 

que todos os serviços foram executados, medidos e com pagamento autorizado pela 

FUNASA em razão de vistoria no local.”.      
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 



Análise do Controle Interno 
 

Cabe registrar que nesse item do relatório que a equipe da CGU/MG não se manifestou a 

respeito da fiscalização realizada pela Funasa e liberação da primeira parcela do Termo de 

Compromisso. Contudo, no item 2.2.7 ficou demonstrada a incompatibilidade da 1ª medição 

realizada com o quantitativo de materiais e serviços realizados. 

 

O fato é que o material entregue se encontrava armazenado sem utilização, até a fiscalização 

“in loco” pela equipe da CGU/MG, realizada em 26/10/2017. 

 
##/AnaliseControleInterno## 

2.1.7. Medição de serviços, no valor total de R$ 176.332,73, cuja complexidade e prazo 

de execução se mostraram incompatíveis com o quantitativo e com a capacidade 

produtiva da mão de obra disponível. 
 

Fato 
 

Em 10/12/2013 foi efetuada a 1ª medição das obras relativas ao Contrato nº 164/2013, no 

valor de R$ 2.301.013,59, boletim este representando 34,03% do total medido. Consta no 

referido boletim, que o período medido foi de 25/11 a 30/11/2013, ou seja, apenas 6 dias de 

efetiva execução das obras. Deste total medido no 1º B.M., R$ 1.643.619,18 representaram 

materiais entregues na obra. Contudo, alguns desses materiais ainda não haviam sido 

aplicados nos serviços aos quais se destinavam, fato este que resultou em possível 

superfaturamento por antecipação de pagamentos, discursado no item 2.2.6 deste relatório. 

A tabela a seguir apresenta, de forma sucinta, o valor dos materiais entregues por ocasião da 

1ª medição: 

                                         

Tabela 5:Total de Materiais do 1º B.M. 
 

Materiais fornecidos na obra na 1ª Medição e não aplicados de 

imediato (pagamento antecipado) 

Item de 

planilha 

Percentual 

Medido 

Valor Medido e 

Pago(R$) 

Sub Total 7 100% 862.455,18 

Sub Total 10 100% 363.241,26 

Sub Total 11 100% 417.922,74 

Sub Total 13 100% 238.717,37 

Total  1.882.336,55 

 

Na oportunidade, antes de se ater aos serviços medidos de complexidade incompatível com 

o prazo de execução desta medição, cabem aqui alguns conceitos importantes: 

 

A composição unitária, por definição, é a descrição e a quantificação de cada insumo e a 

composição auxiliar empregados para executar uma unidade de serviço.  

 

O entendimento de composição é dado por:  

i) Descrição: caracteriza o serviço, explicitando os fatores que impactam na 

formação dos seus coeficientes;  



ii) Unidade de Medida: unidade física de mensuração do serviço representado;  

iii) Insumos/Composições auxiliares (itens): elementos considerados na execução de 

um serviço, podendo ser insumos (materiais, equipamentos e mão de obra) e/ou 

composições auxiliares;  

iv) Coeficientes de consumo/produtividade: quantificação de insumos/composições 

auxiliares considerados na composição de custo de determinado serviço. No caso 

de mão de obra, o coeficiente seria a quantidade de horas necessária para 

determinado profissional (pedreiro, carpinteiro, servente, etc) executar uma 

unidade de serviço ( m3, m2, m, Kg, etc). Vale lembrar que a produtividade é o 

inverso do coeficiente, representando, por seu turno, a quantidade de serviço que 

determinado profissional executa por hora ( m3/h, m2/h, Kg/h, m/h, etc). 

Dados os conceitos acima, para o caso em tela, além do fato de que alguns dos materiais não 

tenham sido aplicados até a data desta fiscalização, alguns dos serviços medidos e pagos 

apresentavam certa complexidade em sua execução e, de acordo com os diários de obras nos 

dias desta medição, não havia disponibilidade de mão de obra suficiente, de forma a executar 

tais serviços em prazo tão exíguo. 

  

De acordo com os diários de obra disponibilizados, nesse período da medição havia a 

seguinte disponibilidade de mão de obra: 

 

Tabela 6: Disponibilidade de mão de obra de 25 a 

30/11/2013,conforme  diários de obras  

Data 

Pedreiros 

Disponíveis 

Carpinteiro 

Disponíveis 

Serventes 

Disponíveis 

25/11/2013 03 00 04 

26/11/2013 03 00 04 

27/11/2013 03 00 04 

28/11/2013 03 00 04 

29/11/2013 03 00 04 

30/11/2013 03 00 04 

    

 

Cabe registrar que foram detectados nos autos dois conjuntos de diários de obra para o 

período da 1ª medição (25 a 30/11/2013): o 1º conjunto, mais condizente com a realidade, 

apresentou no campo do Diário de Obras intitulado “Anotações da Contratada”, que no 

período em questão foram executados serviços relacionados à “Mobilização e Implantação 

do canteiro de Obras”. O outro grupo de diários de obras, constava que no período foram 

executados serviços, tais como: interceptores, escavações mecânicas de valas, escoramento 

de valas, execução de poços de visita (PV), assentamento de tubos e locação de adutoras. 

Quanto ao segundo grupo de diário de obras no mesmo período, há de se considerar que 

alguns serviços identificados na planilha da 1ª medição, por sua complexidade executiva, 

não seriam passíveis de serem executados em tão pouco tempo, e com mão de obra exígua 

disponível no período. A planilha abaixo ilustra a situação apontada, destacando os serviços 

de valores medidos mais relevantes (Curva ABC), serviços esses inquinados como inviáveis 

de serem executados dentro do prazo informado na medição, considerando os quantitativos 

medidos, que totalizaram R$ 176.332,73. 

 



Planilha- Serviços medidos e pagos cuja complexidade era incompatível com o período do 

1º B.M.(Fonte dos Coeficientes:Sinapi) 

 

 
 

a) Com 4 serventes disponíveis para a execução do serviço “Reaterro de Valas/Cavas, 

compactada a maço, em camadas de até 0,30 m”, somente seria possível executar 

em 6 dias 83,77 m3, contra os 2.115,40 m3 informados no 1º BM; 

 

b) Com o mesmo número de serventes nos 6 dias desta medição, somente seria possível 

executar 123,02 m2 de “Escoramento de valas com utilização de estrutura de aço 

tipo blindagem pesada, para valas com profundidade acima de 2,00 m”, e não os 

3.337,40 m2 medidos no período. Para este serviço e com este quantitativo medido, 

seriam necessários cerca de 53 carpinteiros disponíveis no período, entretanto, os 

diários de obra informaram que não haviam carpinteiros alocados nesses 6 dias de 

medição; 

 

c) Por fim, para o serviço “assentamento de tubo de concreto diâmetro 500 mm, juntas 

com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos”, os 4 serventes 

disponíveis no período poderiam executar, em 6 dias, 196,25 m tubos de concreto. 

Contudo, no período consta que foram executados 663,00 m. Quanto aos pedreiros, 

os 3 alocados nesses 6 dias poderiam executar 540,74 m nesse período. 

Cabe destacar que esses quantitativos de mão de obra disponíveis, segundo os diários de 

obras, seriam para atender a todos os serviços executados no período, e não apenas os 

constantes da planilha acima, pois foram executados outros serviços de menor complexidade 

executiva que totalizaram R$ 34.156,98. Tal fato corroboraria a inviabilidade de se executar 

tantos serviços com pouca mão de obra disponível em apenas 6 dias, considerando os índices 

de produtividade de cada profissional constante na composição desses serviços. 

Em que pese o valor medido e pago referente aos serviços acima representar apenas 7,76% 

desta medição, o fato de terem sido medidos serviços cuja alocação de mão de obra se 

mostrou insuficiente para atender à demanda em apenas 6 dias, se configura motivo de glosa 

desses serviços. Outro fato digno de registro, foi a existência de dois grupos de diários de 

obras para um mesmo período de medição, constando execução de serviços distintos, não 

restando clara a veracidade dos serviços executados, de fato, nesse período. 

Item Serviço Uni

dad

e

Preço 

Unitário 

(R$)

Quantida

de 

Contrata

da

Per

cent

ual 

Exe

cuta

da 

Quantid

ade 

Executa

da

Custo 

Unitário 

(R$)

Valor medido 

(R$)

Coefi

cient

e de 

utiliz

ação 

(C) 

Prod

utivi

dade 

Serve

nte 

P=1/

Produti

vidade 

de um 

servent

e em 6 

dias (*)

Produti

vidade 

de 4 

servente

s em 6 

dias 

Coefi

ciente 

de 

utiliz

ação 

(C) 

Prod

utivi

dade 

Pedr

eiro/

Carp

Produtivid

ade de um 

pedreiro/c

arpinteiro 

em 6 dias 

(*)

Produt

ividade 

de 3 

pedreir

os e 0 

carpint

22,08

73964/4    Reaterro de 

Valas/Cavas, 

compactada a 

maço, em 
m3 18,05 15.110,00 0,14 2.115,40 14,39 38.178,61 2,10 0,48 20,94 83,77 0,00 - - 7,66%

73877/2  

carpinteiro(**)

Escoramento de 

valas com 

utilização de 

estrutura de aço m2 33,91 9.020,00 0,37 3.337,40 27,04 113.183,14 1,43 0,70 30,76 123,02 0,70 1,43 62,83 53,12 3,6768

73879/3  

(pedreiro)

assentamento de 

tubo de 

concreto 

diâmetro 500 

mm, juntas com 
m 37,66 5.100,00 0,13 663,00 30,03 24.970,98 0,90 1,12 49,06 196,25 0,24 4,10 180,25 540,74 22,0608

176.332,73

1ª medição                                                                                                            valor medido:  R$ 2.301.013,59                                                                                                                                                                                          período: 25 a 10/12/2013                 

(*)Jornada de trabalho:  44 horas semamais /6 dias = 7,33 h/dia

(**)  A segunda linha da planilha acima diz respeito a serviço que envolve serventes e carpinteros. Como não existiam capinteiros alocados no período desta medição, 

conforme diários de obras, na última coluna desta linha, ao invés de se considerar a produtividade dos profissionais disponíveis , utilizou-se a quantidade de carpinteiros 



 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 29/2018, de 26/02/2018, a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG 

apresentou a seguinte manifestação: 

 

“(...) 

Com relação à primeira medição que totalizou a importância de R$ 2.301.013,59, certo é 

que todos os serviços foram executados, medidos e com pagamento autorizado pela 

FUNASA em razão de vistoria no local.(...)”. 

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A justificativa apresentada não esclareceu a execução de serviços medidos e pagos, cuja 

complexidade se mostrou incompatível com o período de apenas 6 dias, conforme 

demonstrado em planilha constante do campo “Fato”.  O fato de justificar informando que 

os serviços da 1ª medição, no total de R$ 2.301.013,59, foram executados, medidos e pagos 

com autorização da Funasa, não elucida a questão do prazo exíguo de realização dessa 

medição.  

 

Nem tampouco, foi esclarecida a existência de 2 diários de obra com registros distintos. 

 

 
##/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, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  

 

Sobre os fatos e situações apontados à CGU, ficou comprovada a utilização indevida de 

recursos específicos do Termo de Compromisso nº TC/PAC nº 0196/2012, durante o período 

de março/2012 a janeiro/2017 (data da última medição), bem como falhas na realização 

Concorrência nº 002/2012. 

 

Do montante fiscalizado de R$ 14.589.850,08 (catorze milhões, quinhentos e oitenta e nove 

mil, oitocentos e cinquenta reais e oito centavos), foi identificado prejuízo potencial de R$ 

375.136,34, conforme relatado nos itens 2.2.6 e 2.2.7 desse relatório. 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

 

- Irregularidades do processo licitatório que configuram restrição indevida à 

competitividade; 
 



- Ocorrência de falhas no Projeto de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto na 

sede municipal de Guaxupé/MG, que resultaram em alterações substanciais do projeto 

licitado; 

 

- Obras paralisadas e com pendências executivas que, se não sanadas, poderão vir a 

comprometer a interligação da rede como um todo e armazenamento indevido de materiais 

construtivos não aplicados, com riscos de deterioração; 

 

- Execução de serviços de acordo com planilha de serviços elaborada pela Copasa, sem 

realização do devido processo licitatório. 

 

- Ocorrência de superfaturamento, no valor de R$198.803,61, por antecipação de 

pagamentos, tendo em vista a existência de materiais entregues e medidos nas duas primeiras 

medições, que ainda não foram aplicados.    

 

- Medição de serviços, no valor total de R$ 176.332,73, cuja complexidade e prazo de 

execução se mostraram incompatíveis com o quantitativo e com a capacidade produtiva da 

mão de obra disponível. 
 

 

__________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais 

 


