
 

 

 

 

 
RELATÓRIO Nº 201701530 

 
 
Fortalecimento do SUS 

Construção de Unidades Básicas 

de Saúde – UBS – Campo 

Grande/MS 

 
 
APURAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÕES E 

DEMANDA EXTERNA 

 

Programa 2015 - Fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) / 

Ação 12L5 - Construção e 

Ampliação de Unidades Básicas de 

Saúde - UBS  

 
 

OBJETO DA 

FISCALIZAÇÃO 
Construção da Unidade Básica de 

Saúde da Família do Jardim Santa 

Emília – UBSF Santa Emília, no 

município de Campo Grande/MS 

no valor de R$1.507.922,25. 

 
 

UNIDADE 

EXAMINADA  
Fundo Municipal de Saúde de 

Campo Grande  

 
Os trabalhos de campo foram 

realizados no período de 07 a 11 de 

agosto de 2017. 

 

 

 

 POR QUE O TRABALHO FOI 

REALIZADO?  
 
Este Relatório trata do resultado de ação de controle 

desenvolvida em função de situações presumidamente 

irregulares, ocorridas no Fundo Municipal de Saúde 

de Campo Grande, apontadas ao Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, 

que deram origem ao Processo nº 

00211.100097/2017-21. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 

ALCANÇADAS? 
Do montante fiscalizado de R$ 1.507.922,25, foi 

identificado superfaturamento quantitativo de R$ 

150.787,75, referente aos itens 2.2.1, além de 

alterações contratuais que provocaram aditamentos 

irregulares de R$ 146.384,55 e abandono da obra 

com riscos de perda dos investimentos federais. 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior 

relevância quanto aos impactos sobre a efetividade 

do Programa/Ação fiscalizado: 

 Superfaturamento quantitativo de 
R$150.787,75 na execução das obras de 
construção da UBSF Santa Emília, 
decorrentes de pagamentos indevidos por 
parte da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande/MS, por serviços não executados 
pela construtora GT Serviços e Construções 
Ltda; 

  Construção da Unidade Básica de Saúde da 
Família - UBSF Santa Emília paralisada com 
risco de depredação da obra e prejuízo ao 
atendimento dos serviços de saúde à 
população; e 

  Alterações contratuais efetuadas em 
percentuais superiores àqueles permitidos 
pelo Tribunal de Contas da União - TCU, 
provocando o aditamento irregular de 
R$146.384,55 ao valor atual do Contrato nº 
278/2015. 

Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União - 

CGU 



 

 

Secretaria Federal de Controle Interno 
 
 

 
 

 

 
Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

DE CAMPO GRANDE 

 
Introdução 

 

1.  Introdução 

 

 

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

presumidamente irregulares, ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande, 

apontadas ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, que 

deram origem ao Processo nº 00211.100097/2017-21. 

 

A fiscalização teve como objetivo analisar possíveis irregularidades na execução da obra da 

Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Emília, financiada com recursos federais por meio 

do Convênio nº 1.228/07/FNS. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 07 a 11 de agosto de 2017 sobre a 

aplicação de recursos federais do programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) / ação 12L5 - Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS no 

município de Campo Grande/MS. 

 

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 19 de dezembro de 2017, cabendo ao Ministério supervisor, nos 



 

 

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

públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201701530 

Número do Processo: 00211.100097/2017-21 

Município/UF: Campo Grande/MS 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.507.922,25 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

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

existência 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, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos 

apresentados a seguir pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-

se que as situações relatadas são 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, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à 

tomada de providências no âmbito das respectivas competências. Este Ministério não 

realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras relacionadas a estas 

constatações. 

2.2.1. Informação sobre a licitação concorrência nº 039/2014 
 

Fato 



 

 

 

 A construção da Unidade Básica de Saúde da Família do Jardim Santa Emília – UBSF 

Santa Emília - foi financiada com recursos federais por meio do Convênio nº 1228/07/FNS, 

firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, tendo 

a vigência iniciada em 31 de dezembro de 2007 e a sua publicação em 16 de janeiro de 

2008, cujo valor totaliza R$1.000.000,00 sendo a contrapartida municipal de R$ 100.000,00. 

A prefeitura instaurou a Concorrência nº 039/2014, cuja data inicial para a abertura das 

propostas foi definida em 15 de janeiro de 2015. 

Na data prevista foi realizada a abertura dos envelopes de documentações das empresas GT 

Serviços e Construções Ltda, CNPJ nº 03.104.281/0001-10 e Ciacon Construções e obras 

Ltda., CNPJ 13.150.088/0001-70, sendo ambas consideradas pela Comissão como 

inabilitadas para a continuidade do certame, levando a Concorrência ao status de 

“fracassada”, como apresentado no aviso de resultado divulgado em 28 de janeiro de 2015. 

Posteriormente, foi divulgado um “Aviso de Repetição”, datado de 06 de fevereiro de 2015, 

que disparou um novo prazo licitatório, com abertura para o dia 12 de março de 2015, 

modificando consequentemente para a data de 11 de março de 2015 o limite para a 

realização da visita técnica. Durante esse novo período, uma empresa denominada Gimenez 

Engenharia, CNPJ 04.381.032/0001-35, apresentou questionamentos à Comissão 

Permanente de Licitação quanto à necessidade de revisão dos preços unitários do orçamento 

base utilizado para a licitação, levando a mais uma alteração de datas, por meio de “Adendo 

n. 01 ao Edital de Concorrência nº 039/2014, publicado em 11 de março de 2015, que 

alterou novamente a data de abertura dos envelopes para o dia 20 de março de 2015, e a data 

limite para a visita para o dia 19 de março de 2015. A Comissão decidiu pela manutenção 

dos preços conforme inicialmente publicado no edital.  

Na data de 20 de março a Comissão procedeu aos trabalhos de análise da documentação e 

decidiu por inabilitar as empresas RB projetos e Assessoria Ltda (03.984.644/0001-50) e 

CIACON Construções e Obras Ltda, considerando vencedora a GT Serviços e Construções 

Ltda., com proposta no valor de R$ 1.507.922,25. 

Assim, em consequência do resultado da Concorrência n° 39/2014, foi celebrado entre a 

Prefeitura de Campo Grande/MS e a empresa GT Serviços e Construções Ltda, em 22 de 

julho de 2015, o termo de contrato n° 278/2015, no valor da proposta apresentada. 

A licitação foi conduzida pela Comissão Permanente de Licitações – CPL, nomeada pelo 

Decreto PE nº 3.337, de 26 de setembro de 2014, composta pelos seguintes membros:  

- CPF ***.508.166-** - presidente; 

- CPF ***.939.961- ** - membro; e 

- CPF ***.220.771-** – membro.  

 

    
##/Fato## 

 

2.2.2. Restrições à competitividade da licitação Concorrência nº 03/2014 
 



 

 

Fato 
 

Na análise da disposição legal interna do edital Concorrência nº 039/2014 (processo nº 

94.022/2014-38), instaurada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS para a 

execução de obras visando a construção de Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF no 

Jardim Santa Emília no município de Campo Grande/MS, foram identificadas as seguintes 

cláusulas restritivas ao caráter competitivo do certame licitatório: 

(i) Exigência indevida de atestado de visita realizada pelo representante da licitante 

como documento de habilitação: 

De acordo com o item 5.3.4 do edital da Concorrência nº 39/2012, para participação no 

certame as empresas interessadas deveriam apresentar como documento de qualificação 

técnica, um atestado de visita, conforme reprodução a seguir: 

“5.3.4 – Atestado fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Transporte e Habitação de que o engenheiro, responsável técnico ou não, da 

empresa licitante vistoriou os locais onde serão executados as obras e serviços, 

bem como de que tomou conhecimento de todas as informações que envolvem a 

execução dos serviços, sendo que as visitas deverão ser realizadas conforme 

estabelecido nos subitens 2.3 e 2.3.1 deste edital” 

Em que pese à sua previsão em edital, a vistoria técnica não é sequer citada na lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e sua obrigatoriedade, como condição para a habilitação do 

licitante, constitui restrição ao caráter competitivo do certame, pois, o que se prevê apenas é 

que o licitante deve apresentar “comprovação fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu 

os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação” (inciso III do 

art. 30 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), não havendo qualquer exigência quanto a 

imprescindível visita técnica ao local da obra. 

Assim, para que alguém comprove ter tomado conhecimento de algo, basta uma declaração, 

fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que 

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações objeto da licitação, ou seja, não se trata de algo cuja comprovação só possa 

ser feita por testemunhas.  

Note-se que somente aquelas empresas que tivessem tomado conhecimento com 

antecedência do teor do instrumento convocatório poderiam ter realizado a citada vistoria e 

solicitado o Atestado, que teria que ser solicitado até o dia 19 de março de 2015 (após duas 

prorrogações) à Prefeitura de Campo Grande/MS, ou seja, um dia de antecedência à data de 

abertura dos envelopes.  

Ainda nesse sentido, convém citar a hipótese de uma empresa sediada em outra Unidade da 

Federação e interessada em participar do certame, que teria que deslocar o representante 

legal ou responsável técnico da empresa ao Município de Campo Grande/MS em data 

anterior ao do julgamento do certame somente para participar da Visita Técnica da obra a ser 

executada, tendo que arcar com alto custo financeiro apenas para demonstrar interesse e 

continuar em condições de participação nos certames. 

Com isso, nota-se que a obrigatoriedade de vistoria ao local da obra por responsável técnico 

e/ou representante legal da empresa, associada à necessária apresentação desse atestado de 

visita fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação do 

município de Campo Grande/MS como condição habilitatória, configura-se uma exigência 

injustificada, a qual restringe a participação de possíveis licitantes interessados. 



 

 

Reforçando o constatado, o Tribunal de Contas da União possui vasta jurisprudência sobre o 

assunto: 

Acórdão TCU nº 2776/2011 – Plenário  

“9.3.3. abstenha-se de inserir cláusula impondo a obrigatoriedade de 

comparecimento ao local das obras, de maneira a observar o art. 3º, caput, e seu § 

1º, inciso I, da Lei 8.666/1993, sendo suficiente a declaração do licitante de que 

conhece as condições locais para execução do objeto.” 

Acórdão TCU nº 1599/2010 – Plenário  

“9.2.2. abstenha-se de estabelecer, em licitações que venham a contar com 

recursos federais, cláusulas impondo a obrigatoriedade de comparecimento ao 

local das obras, de maneira a preservar o que preconiza o art. 3º, caput, e § 1º, 

inciso I, da Lei 8.666/1993, sendo suficiente a declaração do licitante de que 

conhece as condições locais para a execução do objeto.” 

 Acórdão 1731/2008 Plenário 

“Estabeleça que eventuais vistorias possam ser realizadas por qualquer preposto 

da licitante, a fim de ampliar a competitividade do certame.” 

Acórdão 874/2007 Segunda Câmara (Sumário) 

 “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.” 

 

(ii) Exigência indevida de Atestado de qualificação técnica como parcela de maior 

relevância técnica e valor significativo 

O Edital referente a Concorrência nº 39/2014, em seu item 5.3.3, assim dispõe: 

”5.3.3 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrado junto ao CREA ou CAU, ou certidão expedida pelo próprio CREA 

ou CAU ou ainda mediante documento que comprove o acervo técnico, comprovando que a 

licitante e/ou seu(s) Responsável(is) Técnico(s) já executou(aram) serviços de 

características semelhantes aos aqui licitados, nas quantidades mínimas relacionadas no 

quadro abaixo, tidos como de maior relevância: 

item Especificações Und. Quantidade 

1 Estaca a trado (broca) diâmetro 30 cm em concreto 

armado moldada 

M 591,50 

2 Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão 

livre de 15m, fornecimento e montagem, não sendo 

considerados os fechamentos metálicos, as colunas, 

os serviços gerais em alvenaria e concreto, as 

telhas de cobertura e pintura de acabamento 

M² 427,33 

3 Piso em granilite branco, incluso juntas de 

dilatação plásticas e polimento mecanizado 

M² 418,57 



 

 

 

A possibilidade de exigência de atestados de qualificação técnica é regulada pela Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, em seu art. 30, que assim dispõe: 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;   

§ 2º  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no 

parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.”  

A exigência de tal atestado deve, por um lado, servir de segurança para a Administração, no 

sentido de que a futura contratada tenha uma experiência mínima na condução de obras e 

serviços similares, impedindo que, em um momento futuro, por inabilidade técnica, o 

serviço não seja prestado, ou o seja de forma insatisfatória. Por outro lado, não deve ser 

ordenado de maneira a prejudicar a garantia de seleção da proposta mais vantajosa, definida 

já no bojo do art. 3º da Lei de Licitações, e dificultar a competitividade do certame. Entende-

se, portanto, que para a plena satisfação de tais ideais, a garantia de que a empresa tenha 

qualificação deve somente ser admitida para serviços que tenham como característica, 

exclusiva e concomitantemente, maior relevância técnica e valor significativo. 

Vale ainda para o caso, conforme ensina Marçal Justen Filho, que o incremento de 

quantidade deve levar também ao aumento da complexidade técnica do serviço, sendo o 

serviço de construção de uma ponte o mais usado exemplo para o caso. Por exemplo: a 

construção de 10 pontes de 100 m requer uma técnica muito menor que a construção de uma 

ponte de 1.000 m - nesse caso, o aumento do vão que se quer vencer utilizando-se uma ponte 

leva a um problema e, portanto, uma solução, tecnicamente mais complexa que um vão 

menor, de modo que a exigência de tal comprovação demonstra-se necessária. No entanto, 

quando o acréscimo do serviço se transmuta apenas em maior volume de serviços sem 

complexidade, simples ou de mensuração em pequenas quantidades, não há razão para que 

se exijam atestados que configurem esse aumento de quantidade.  

Como contraponto, os exemplos mais utilizados se referem a serviços de pintura, alvenaria 

ou piso, que são executados de maneira a se acumular os serviços feitos em pequenas 

montas, não havendo complicações maiores quando se executa uma fração ou uma 

quantidade dez vezes maior. 

Partindo para o caso concreto, analisar-se-á cada um dos serviços apontados. Inicialmente, 

exigiu-se das licitantes que apresentassem atestado com, no mínimo, comprovação de 

execução de 591,5 m de execução de estacas a trado. Embora este serviço tenha uma 

materialidade importante, com cerca de 4,91% do orçamento para a obra, a sua 

complexidade técnica é irrelevante, pois se trata do método mais básico de fundação para 



 

 

obras de um pavimento. O serviço pode ser executado por um operário manuseando uma 

simples ferramenta de torção, retirando a terra que se acumula devido a perfuração. Não há 

relevância técnica nenhuma para a sua execução. Portanto, considera-se que tal exigência 

não encontra guarida nos termos da Lei.  

O segundo serviço, discriminado como execução de 427,33 m² de estrutura metálica para 

cobertura, representa o montante de 4,64% do orçamento original da obra. Embora não seja 

de alta complexidade a sua execução, entende-se que a exigência se faz condizente com a 

Lei, uma vez que o aumento da quantidade aumenta a sua complexidade e a imperícia na 

execução pode vir a impedir que o serviço seja executado dentro da qualidade necessária. 

Quanto ao serviço de 418,57 m² de granilite, apesar de o valor ter alguma significância 

dentro do orçamento da obra, sua execução é simples e a má execução não causa problema 

algum na segurança ou estabilidade da obra, sendo desnecessária e irregular a sua exigência 

como comprovação técnica.  

Assim, não deveria ter-se exigido atestado de qualificação técnica para nenhum item, ou ter-

se exigido apenas do item referente à estrutura para a cobertura. Entende-se, portanto, que 

essas exigências apenas cercearam o caráter competitivo do certame e impediram que 

demais empresas que sejam qualificadas participem, até pela simplicidade da execução dos 

serviços exigidos.  

Conclui-se, portanto, que a exigência do atestado de qualificação técnica para a concorrência 

nº 39/2014 afrontou a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em virtudes dos serviços 

selecionados não se enquadrarem nos requisitos da Lei. 

 

(iii) Exigência de entrega pessoal das propostas, não aceitando o envio pelos correios: 

Verificou-se que o edital da Concorrência nº 039/2014 não permite que a documentação seja 

enviada pelo correio (via postal), conforme consta no item 4.4 do respectivo edital: 

“4.4 - Não será aceita documentação fotocopiada via fac-símile, bem como 

invólucros (documentação/propostas)remetidos via postal[...]”. 

Novamente foram criadas dificuldades injustificadas para que qualquer empresa que não 

seja de município próximo ao Município de Campo Grande/MS participe dos certames, pois 

é inviável a uma empresa de município distante ter que enviar um representante só para a 

entrega dos envelopes para a participação na licitação. Ressalta-se que tal cláusula também 

não encontra subsídio e/ou justificativa legal para sua exigência, tendo sido inclusive objeto 

de análise por parte do Tribunal de Constas da União, que assim se pronunciou: 

“Não inclua nos editais de licitação clausulas que impeçam a apresentação de documentos 

via postal.” Acórdão 539/2007 – Plenário; 

 

“O Edital não pode conter restrições ao caráter competitivo do certame, tais como a 

proibição do envio de documentos por via postal; exigência de balanços patrimoniais do 

próprio exercício da licitação; exigência de comprovação da capacidade de 

comercialização no exterior e de certificado profissional, em caso de profissão não 

regulamentada.” Acórdão 1522/2006 – Plenário. 

. 



 

 

(iv) Prazo entre a publicação de aviso de edital e abertura de propostas menor que o 

exigido por Lei 

 

A Concorrência nº 039/2014, cuja sessão de abertura foi marcada inicialmente para o dia 15 

de janeiro de 2014, teve os avisos obrigatórios por Lei prorrogados em datas diversas e, em 

alguns casos, insuficientes para cumprir o estabelecido na Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993. O aviso do edital foi afixado em 18 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial 

do Município de Campo Grande em 19 de dezembro de 2014, no Diário Oficial da União em 

22 de dezembro de 2014 e na mesma data em jornal de grande circulação.  

Verifica-se que entre a última publicação do extrato do edital, que efetivamente inicia a 

contagem do prazo para cumprimento da Lei, ocorrida em 22 de dezembro de 2014, e a data 

da sessão de julgamento, aberta em 15 de janeiro de 2015, houve de 24 dias, e não os 30 dias 

previstos no inciso II parágrafo 2º do art. 21 da citada Lei: 

“ Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das 

tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da 

repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por 

uma vez:  

 

I - no Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou 

entidade da Administração Pública Federal e, ainda, quando se tratar de obras 

financiadas parcial ou totalmente com recursos federais ou garantidas por 

instituições federais;  

 

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, 

respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública 

Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal;  

 

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em 

jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado 

o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, 

conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para 

ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

(...) 

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento 

será: (...) 

II - trinta dias para:         

  a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;  

(...) 

§ 3º Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da 

última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da 

efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a 

data que ocorrer mais tarde. ” (original sem grifo). 



 

 

Dessa forma, o descumprimento do prazo legal exigido para publicação do aviso do edital 

associado aos prazos para agendamento e realização das visitas técnicas pelos interessados 

trouxe restrições ao caráter competitivo da Concorrência nº 039/2014. 

(v) Imposição de documentação obrigatória sem a devida emissão por parte do órgão 

licitante 

 

Da análise dos documentos constantes do processo administrativo nº 94.022/2014-38, 

formalizado em virtude da execução da obra da UBSF Santa Emília, verificou-se que a 

empresa CIACON Construções e Obras Ltda, CNPJ nº 13.150.088/0001-70, teve a sua 

proposta inabilitada em decorrência de atos tomados pelos responsáveis pela licitação 

Concorrência nº 039/2014, acarretando na contratação da empresa vencedora do certame, a 

saber, GT Serviços e Construções. Os responsáveis pela condução da licitação foram os 

seguintes servidores:  

 

- CPF – ***.508.166-** - presidente; 

- CPF – ***.939.961-** - membro; e 

- CPF – ***.220.771-** – membro.  

 

O servidor responsável pela emissão do atestado de visita, como se depreende do atestado da 

empresa vencedora da licitação, era o Secretário Municipal da SEINTRHA à época, CPF - 

***636.351-**. 

 

Da abertura da documentação das empresas licitantes confeccionou-se a ata nº 001 que 

inabilitou as duas empresas participantes. A empresa GT Serviços e Construções foi 

devidamente inabilitada, por ter apresentado Certidão Negativa de Falência e Concordata 

com prazo de validade vencido. Por outro lado, a empresa Ciacon foi inabilitada por não 

apresentar o Atestado de Visita Técnica, conforme o subitem 3.5.4 do Edital. Esta, no 

entanto, fez constar em ata que “não conseguiu retirar o Atestado fornecido pela 

SEINTRHA, embora tenha realizado diversas tentativas”. Como resultado, a licitação foi 

considerada “fracassada”, sendo a sua sessão de julgamento remarcada para o dia 12 de 

março de 2015. Posteriormente, em razão de questionamentos apresentados pela empresa 

Gimenez Engenharia Ltda, a data foi modificada mais uma vez, passando-se a abertura dos 

envelopes para o dia 20 de março de 2015. 

 

Quando da alteração da nova data para abertura dos envelopes, feita por meio do Adendo nº 

01 ao edital de Concorrência nº 03/2014, este datado de 11 de março de 2015, alterou-se 

também a data limite para visita técnica e entrega de seu respectivo atestado, que foi 

definida para 19 de março de 2015. 

 

Chegada a data para abertura das propostas, a empresa GT Serviços e Construções Ltda foi 

habilitada para prosseguimento no certame, tendo sido inabilitadas as empresas RB projetos 

e Assessoria Ltda (CNPJ 03.984.644/0001-50) e Ciacon Construções e Obras Ltda. A 

motivação para essa decisão foi a ausência, por parte da RB, da apresentação de atestados 

técnicos, porém para a Ciacon foi a não apresentação do Atestado de Visita Técnica. Vale 

lembrar que este foi o mesmo motivo da inabilitação para a primeira abertura de envelopes. 

 

Da análise da documentação apresentada pela empresa Ciacon, percebeu-se que esta 

protocolou, em 19 de março de 2015, ou seja, no último dia constante do prazo para a 

juntada de documentos e também para a retirada do atestado de visita técnica, uma 



 

 

solicitação, requerendo a entrega do mesmo, para que fosse viabilizada a sua habilitação no 

certame. No entanto, como fez questão de frisar a representante da empresa na própria ata, 

esta “não conseguiu retirar o Atestado fornecido pela SEINTRHA”. Segue abaixo o 

documento protocolado pela empresa: 

 
Documento solicitando a entrega do atestado de visita técnica

 
Fonte: Processo nº 94022/14-38. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Detalhe do carimbo do protocolo 

 
Fonte: Processo nº 94022/14-38. 

 

Chama atenção que a Prefeitura, com todos os prazos aditivados, teve cerca de 82 dias para 

entregar esse atestado e, mesmo no último dia, não o forneceu para a empresa. No 

documento acima o representante da empresa afirma ter realizado a visita técnica dentro da 

data estabelecida no edital, portanto, completando as condições necessárias para o 

recebimento deste. É ilógico imaginar que esta postulante passaria todo esse tempo se 

preparando para a apresentação das propostas, e tendo inclusive já sido inabilitada na 

primeira abertura das propostas por não ter apresentado o documento que comprove a visita 

técnica, não iria tentar cumprir este requisito para participação na abertura de envelopes 

posterior. Há, portanto, pelo seu próprio testemunho e pelo alongamento do prazo entre a 

publicação da licitação e a abertura dos documentos da mesma, indicação de que ela tenha 

realmente realizado a visita, e, por falta de tirocínio por parte dos responsáveis pela 

Prefeitura, não obteve, mesmo assim, o seu atestado, tendo sido inabilitada duas vezes, pelo 

mesmo motivo, sem, possivelmente, ter sido responsável por isso.  

 

Foi arguida à Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Solicitação de 

Fiscalização nº 201701530/02, de 15 de setembro de 2017, qual a destinação foi dada ao 

protocolo e quais as medidas tomadas por parte do Ente questionado. Como resposta, por 

meio do Ofício n. 1.456/ASJUR/SISEP, de 28 de setembro de 2017, que “não temos 

conhecimento quanto ao motivo pelo qual o referido documento não foi disponibilizado à 

época, tendo em vista que se tratava de outra Administração e nenhum dos responsáveis 

pela emissão do citado atestado compõem atualmente o quadro de servidores dessa 

Secretaria. Salientamos que, em virtude das alegações acima, não foi possível a localização 

de registros de elaboração do atestado, não tendo, portanto, nenhuma informação relevante 

que possamos prestar para instruir o processo instaurado” 

 

Dessa forma, entende-se que os responsáveis para a emissão deste documento não agiram 

com a devida impessoalidade, uma vez que o atestado da empresa RB Projetos e Assessoria 

Ltda foi emitido em 05 de janeiro de 2015, logo após a publicação do aviso da licitação, e o 

referente à empresa Ciacon, mesmo com o protocolo de um documento, solicitado no dia 

imediatamente anterior ao da abertura das propostas, não foi devidamente entregue, levando 



 

 

ao impedimento da empresa Ciacon de prosseguir no certame. Vale ressaltar que houve 

tempo em excesso para que a empresa cumprisse a sua parte, a de realizar a visita técnica, e 

também para que a Prefeitura, responsável pela emissão e entrega do atestado, pudesse 

cumprir satisfatoriamente. Nota-se que esse documento foi liberado para a empresa RB em 

05 de janeiro de 2015 e para a empresa GT, pela segunda vez, em 05 de março de 2015. 

 

Conclui-se, portanto, que a retenção do Atestado de Visita Técnica, a ser entregue para a 

empresa Ciacon, quando esta alegou ter preenchido os requisitos para a sua solicitação, 

demonstra que os responsáveis pela sua emissão agiram de forma a impedir que esta 

prosseguisse no certame, sendo inabilitada duas vezes, impossibilitando que a Prefeitura 

tivesse maiores possibilidades na escolha da prestadora de serviço e, consequentemente, a 

consecução de um dos objetivos da licitação, a da seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta às constatações apresentadas no Relatório, a Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, por meio do Ofício nº 1.929/ASJUR/SISEP, de 19 de dezembro de 2017, 

apresentou as seguintes justificativas: 

 

“(i) Exigência indevida de atestado de visita realizada pelo representante da licitante como 

documento de habilitação 

 

Quanto a esse ponto, tem-se primeiramente que a vistoria prévia do local da obra, pela 

equipe técnica do licitante revela-se mecanismo importante de planejamento e segurança da 

realização do serviço de engenharia, como neste caso. Assim, em que pese a possibilidade 

de substituição da vistoria por declaração do licitante de que conhece as condições locais 

para execução do serviço objeto do contrato, em determinados casos, a vistoria torna-se 

indispensável. 

Neste mesmo sentido está o posicionamento do nobre Mestre Jesse Torres Pereira Júnior 

(Comentários á Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública. 6.ed. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003. p.345.), quando aduz acerca da importância do dispositivo, 

demonstrando que este servirá ao propósito de vincular o licitante as condições locais para 

o cumprimento das obrigações contratuais, por mais adversas que possam revelar-se 

durante a execução, desde que corretamente indicadas. Continua o prestigiado autor, 

alegando que sendo esta a hipótese, não se admitirá escusa para inexecução, fundada em 

alegadas dificuldades imprevistas no local em que se deva realizar a obra ou serviços"². 

O TCU também já se manifestou a respeito, mantendo-se favorável a realização da visita 

técnica, no Processo n° TC-029.737/2007-4: "Aqui não se considera inútil, também assim 

considerado por este Tribunal, o dispositivo que prevê a exigência de vistoria técnica. Não é 

incomum o fato de os interessados, após a adjudicação do objeto, pleitearem aditivos 

contratuais perante a Administração sob a alegação de desconhecimento de determinada 

peculiaridade ou condição da área na qual prestariam os serviços ou entregariam o objeto". 

(grifamos) 

Nessa linha, retira-se que a grande preocupação da Administração diz respeito ao fato de 

que, na ausência de vistoria previa pelo licitante porventura vencedor da licitação, poderia 

este argumentar a falta de informações relevantes das condições do local para solicitar o 

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a exigência de aditivos contratuais 

prejudiciais á Administração. 

A Comissão de Licitação do TJ/AP, em decisão de impugnação a edital, no Processo 

Administrativo n° 12.307/2005, bem exemplifica essa preocupação: 



 

 

"O objetivo da vistoria é ter a Administração a certeza de que todos os licitantes conhecem 

os locais da execução dos serviços e, via de consequência, suas propostas de preços 

refletirem com exatidão os serviços a serem executados, evitando-se futuros pleitos de 

aditivos ao contrato". 

Assim, nota-se claramente que a previsão de cláusulas editalícias exigindo a realização de 

vistoria previa das condições do local de execução do objeto é muito relevante para a 

garantia dos interesses da Administração. 

No presente caso, a vistoria foi devidamente Justificada pela Administração, o que torna a 

exigência válida, segundo o próprio entendimento do TCU.” 

 

(ii) Exigência indevida de Atestado de qualificação técnica como parcela de maior 

relevância técnica e valor significativo 

 

A contrario senso da análise dessa Controladoria, a Administração seguiu o que a 

legislação prevê, haja vista que os itens colocados no edital para a exigência de Atestado 

Técnico são os considerados de maior relevância e de valor significativo da obra em 

questão. Embora não pareçam relevantes sob o ponto de vista de dificuldade/complexidade, 

são os itens de maior valor significativo, portanto, dentro dos parâmetros legais. Não 

havendo qualquer irregularidade, nem tampouco afronta aos preceitos legais. 

 

(iii) Exigência de entrega pessoal das propostas, não aceitando o envio pelos correios 

 

Essa assertiva na análise não deve prosperar, haja vista que, embora a orientação do TCU 

seja da possibilidade de recebimento das propostas pela via postal ou eletrônica, é preciso 

que se analise a estrutura individual de cada Órgão licitante. 

No caso em análise, tem-se que o Município à época, através da então Central de Compras 

e Licitações, não detinha estrutura material e de pessoal capazes de receber propostas pelas 

vias eletrônica e postal, o que poderia gerar insegurança e até fraudes no certame, pois não 

haveria possibilidade de controle no recebimento de tais documentos. 

Além disso, a entrega pessoal das propostas visa garantir a lisura dessa fase do certame, 

pois há controle de protocolo e encaminhamento correto das propostas e documentos. Não 

se pode imputar ao Município, ente público que possui estrutura técnica e de pessoal muito 

inferior à da União, por exemplo, devendo ser considerados esses elementos na avaliação 

dos Órgãos de controle. 

 

(iv) Prazo entre a publicação de aviso de edital e abertura de propostas menor que o 

exigido por Lei 

 

Nestas considerações é importante analisar que a primeira licitação em que o prazo não 

estava correto, foi fracassada, tornando, portanto, inócua tal observação. O que se deve 

considerar e que na próxima licitação, onde se levou a efeito a contratação, todos os prazos 

foram cumpridos dentro do que determina a Lei. 

 

 

 

(v) imposição de documentação obrigatória sem a devida emissão por parte do órgão 

licitante  

 

Percebe-se neste caso, que a empresa Ciacon deixou para o ultimo dia a retirada do 

atestado de visita técnica, registrou em ata que não conseguiu retirar o atestado, mas o 



 

 

mesmo ficou á disposição da referida empresa. Tanto não fazia diferença para a mesma o 

referido documento ou o interesse de realmente participar da licitação, que em nenhum 

momento posterior houve questionamento da empresa nos prazos recursais que a lei 

determina, nem tampouco se utilizou de qualquer instrumento jurídico para ver seu direito 

satisfeito. O que, de certa forma, tem-se que não houve prejuízo algum para nenhum 

concorrente. 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Quanto às justificativas apresentadas após a constatação de exigência indevida de atestado 

de visita realizada pelo representante da licitante como documento de habilitação, nota-se 

que estas se resumem a justificar a solicitação de vistoria por parte das postulantes ao 

contrato. Ocorre que a constatação se concentra na obrigatoriedade de apresentação de 

documento que comprove a visita, e não a visita em si, que, de maneira prática, tende a 

beneficiar o andamento do processo, uma vez que se conhece previamente a situação a ser 

encontrada. A exigência de documento se configura em excesso de rigor quanto ao 

cumprimento legal, não devendo ser obrigatória a sua apresentação quando da abertura dos 

envelopes. 

 

O Tribunal de Contas da União não afasta a possibilidade de se exigir dos licitantes a 

realização de visita técnica; no entanto entende que sua obrigatoriedade deve atender a 

situações excepcionais, em que sejam técnica e expressamente justificadas a necessidade, a 

pertinência e a indispensabilidade da visita in loco para a correta execução do objeto licitado 

face à sua complexidade e extensão.  

 

Acórdão TCU nº 571/2006 - Segunda Câmara: 

“Consigne de forma expressa, nos próximos editais, o motivo de exigir-se visita 

ao local da realização dos serviços do responsável técnico da empresa que 

participará da licitação, demonstrando, tecnicamente, que a exigência é 

necessária, pertinente e indispensável à correta execução do objeto licitado, de 

forma que a demanda não constitua restrição ao caráter competitivo do 

certame” (original sem grifo). 

 

A resistência da Corte de Contas, quanto à obrigatoriedade da realização de vistoria, 

fundamenta-se em sua latente restrição à competitividade do certame, já que potenciais 

licitantes sediados em locais diversos ao do local do objeto poderiam ficar impedidos de 

atender tal requisito. 

  

Também o fato de tornar o certame mais oneroso às empresas competidoras figurar-se-ia um 

dos motivos para a resistência do TCU quanto à realização obrigatória de vistoria para fins 

de atendimento aos requisitos referentes à qualificação técnica. 

 

Portanto, a jurisprudência entende que a comprovação a que se refere o inciso III do art. 30 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 deve ser exigida apenas nos casos em que a 

complexidade do objeto seja tecnicamente justificável. De modo geral, é suficiente a 



 

 

declaração, por parte do licitante, de que tem conhecimento das condições do local dos 

serviços.  

 

Acórdão TCU nº 2.150/2008 – Plenário: 

“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 de 21 de junho de 1993, 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 horários marcados capaz de dar-lhes conhecimento prévio acerca do 

universo de concorrentes” (original sem grifo). 

Acórdão TCU nº 1.174/2008 – Plenário: 

“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 a natureza dos trabalhos, assumindo 

total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizara para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras 

com o órgão licitador” (original sem grifo). 

 

No caso concreto, não se identificou, quer seja no processo correspondente quer seja na 

manifestação do gestor, qualquer embasamento técnico que justificasse a obrigatoriedade da 

visita técnica como condição habilitatória. 

Ademias, a própria situação encontrada da obra, paralisada e inacabada, revela a pouca 

efetividade que a visita técnica obrigatória possui como instrumento de garantia da execução 

contratual futura. 

Com efeito, muito frequentemente, o ato de exigir-se Atestado de Visita Técnica, expedido 

pela Administração Pública, constitui apenas mecanismo para que agentes públicos 

conheçam, previamente à sessão de abertura e julgamento das propostas, quais empresas 

participarão do certame licitatório. 

Por isso, é suficiente que o licitante apenas firme declaração, fornecida pelo órgão licitante 

como anexo ao edital, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação. 

 

Com relação à exigência indevida de Atestado de qualificação técnica sem itens de maior 

relevância técnica e valor significativo, com já explicado anteriormente, a Lei determina que 

ambas as condições sejam satisfeitas, ou seja, que os serviços selecionados para compor tal 

atestado tenham como característica a relevância técnica e representem valor significativo 

dentro do orçamento para a obra. Os itens selecionados, como a própria prefeitura admitiu, 



 

 

possuem somente o valor significativo, não se caracterizando pela complexidade técnica 

necessária para a sua execução, concluindo, portanto, serem irregulares a sua exigência neste 

procedimento licitatório. 

 

Com referência à exigência de entrega pessoal das propostas, não aceitando o envio pelos 

correios, a Prefeitura alega em sua justificativa que não possui estrutura material e de 

pessoal para atender o envio de propostas e documentação de habilitação por via postal, bem 

como das solicitações de esclarecimentos de dúvidas também eletronicamente. Ou seja, 

alega que não há ninguém (um servidor/funcionário) capaz de receber os envelopes 

contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, bem como 

protocolar/registrar o seu recebimento e encaminhá-los à Comissão Permanente de Licitação 

de forma segura, evitando a inviolabilidade de seu conteúdo. 

A manifestação do gestor não prospera, uma vez que para se garantir a segurança dos 

procedimentos adotados durante a condução da licitação e se evitar a ocorrência de fraudes, 

conforme informado em sua manifestação, bastaria simplesmente que tanto o instrumento 

convocatório como o próprio edital informassem os endereços físico e virtual (caixa postal 

eletrônica) da Central de Compras e Licitações para o recebimento da documentação das 

licitantes (habilitação, propostas e esclarecimentos de dúvidas). Cai por terra também a 

alegação de falta de estrutura para receber a documentação por via postal ou eletrônica, uma 

vez que a Prefeitura de Campo Grande já conta com a retro mencionada Central de Compras 

e Licitações, pelo menos desde março de 2005, conforme informações obtidas na página 8 

do Diário Oficial de Campo Grande/MS nº 1.781, que continha a publicação do aviso da 

Tomada de Preços nº 054/2005, que consignou a seguinte informação: 

“As empresas interessadas poderão obter mediante o pagamento de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais), a pasta contendo as especificações e bases da licitação na 

Secretaria Municipal de Administração – Central Municipal de Compras e 

Licitações, sito à Avenida Afonso Pena 3.297 – Centro – Paço Municipal.”  

No caso concreto, não haveria prejuízo para a Administração aceitar o envio da 

documentação em questão por via postal ou eletrônica. Pelo contrário, a utilização dos 

referidos meios de comunicação favoreceria uma maior competitividade nos certames, em 

decorrência do encaminhamento de um número maior propostas de empresas interessadas. 

Quanto aos pontos vi e v não foram apresentados fatos novos que merecessem reanálise das 

constatações exaradas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.3. Superfaturamento quantitativo de R$150.787,75 na execução das obras de 

construção da UBSF Santa Emília, decorrentes de pagamentos indevidos, por parte da 

Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, por serviços não executados pela 

construtora GT Serviços e Construções Ltda. 
 

Fato 
 

Em decorrência da Concorrência nº 039/2014, foi celebrado o contrato administrativo nº 

278/2015, no dia 22 de julho de 2015, no valor de R$1.507.922,25. Durante as visitas ao 



 

 

local da obra, realizada no dia 09 de agosto de 2017, (dois anos após a celebração do ajuste), 

ficou constatado que os serviços se encontravam paralisados.  

Para fins de confirmação da efetiva execução dos serviços do contrato nº 278/2015 

(construção da UBSF Santa Emília) foram selecionados como amostra, 27 serviços passíveis 

de verificação da última medição realizada, constante do Boletim de Medição 07 – BM 07, 

de 19 de agosto de 2016. O valor da amostra é de R$768.841,33 e corresponde a 50,99% do 

valor inicial contratado (R$1.507.922,25), 41,93% do valor reajustado (R$1.833.543,39) ou 

82,38% do valor medido pelo BM 07 (R$933.266,32). 

As inspeções físicas foram realizadas tendo como referência o projeto arquitetônico da 

unidade de saúde e o boletim da última medição realizada e paga pela Prefeitura Municipal 

de Campo Grande/MS, que apontava um percentual de 50,89% de execução (BM 07 – R$ 

933.266,32 – período de 19 de julho a 18 de agosto de 2016). 

Das verificações físicas realizadas constataram-se as seguintes discrepâncias entre os 

quantitativos medidos/pagos e os efetivamente executados: 

 

Tabela – Comparativo entre serviços medidos e efetivamente realizados na UBSF Santa 

Emília 

Especificação Un. Qtde. 
Preço 

Unit. (R$) 
BM 07 (R$) 

Qtde. in 

loco 

Diferença 

Qtde. R$ 

02.01.05 - sinapi-72819-

estaca a trado (broca) 

diametro 30 cm em 

concreto armado, moldada  

M 1.401,00 62,64 87.758,64 1.401,00 0,00 -31.032,15¹ 

13.01.08 - agesul-

2001004041-gradil, linha 

nylon open h = 2,03 m 

M 106,00 393,92 41.755,52 10,42 -95,58 -37.650,87 

06.01.05 - sinapi-72111-

estrutura metálica em 

tesouras ou treliças, vão 

livre de 15 m, fornec. e 

montagem, não sendo 

considerados   

M² 400,00 81,79 32.716,00 0,00 -400,00 -32.716,00 

13.01.07 - agesul-

2001003010-execução de 

muro h = 2,20 m revestido e 

pintado 

M 121,00 254,89 30.841,69 113,30 -7,70 -1.962,65 

05.01.54 - agesul-

2001003994-abrigo para 

resíduos sólidos, em 

alvenaria, de 2,00 x 7,10 m 

em 4 volumes: lixo 

contaminado, orgânico, 

reciclável e dml, conforme 

detalhe 

Un. 1,00 17.554,95 17.554,95 0,00 -1,00 -17.554,95 



 

 

05.01.45 - sinapi-comp-07-

algibre de 10.000 litros com 

2 bombas, abrigo, 

instalação elétrica e 

hidráulica 

Un. 1,00 14.680,48 14.680,48 0,64² -0,36 -5.309,92 

07.01.02 - sinapi-4917-

porta alumínio abrir, perfil 

série 25, tp veneziana c/ 

guarnição 87 x 210 cm 

M² 22,68 647,01 14.674,18 0,00 -22,68 -14.674,18 

01.01.07 - sinapi-

74242/001-barracão de obra 

em chapa de madeira 

compensada com banheiro 

M² 76,20 145,08 11.055,09 74,55 -1,65 -239,38 

07.01.05 - sinapi-6103-

janela basculante de ferro 

em cant. 5/8" x 1/8" - pop 

M² 29,88 322,88 9.647,65 0,00 -29,88 -9.647,65 

Total dos itens medido pelo Boletim de Medição 07 

com impropriedades 
260.684,20 

Pagamento 

antecipado 
-150.787,75 

  % de pgto. antecipado 

  

Valor da amostra 768.841,33 19,61% 

Valor contratado atual 1.833.543,39 8,22% 

Valor Medido (até BM 07) 933.266,32 16,16% 

Obs.: 

1. item 2.1.5 (estaca) – o valor unitário do serviço utilizado para este item foi o do item 16.02.01 (estaca Strauss), pois 

conforme descrito no diário de obras a fundação do prédio principal foi toda executada no tipo estaca Strauss e não 

fundação a trado (broca) como descrito no item 2.1.5. Utilizamos o preço do item 16.02.01 e o quantitativo informado 

neste item para realizar o cálculo do custo das estacas Strauss. (1.401,00m x R$40,49/m = R$56.726,49. Deste modo o 

valor medido menos o valor apurado é igual ao pagamento antecipado: R$87.758,64 – R$56.726,49 = R$31.032,15; e 

2. item 5.1.45 (algibre) – o algibre encontra-se com aproximadamente 70% de sua execução. Apurou-se o valor 

executado atual da seguinte maneira: preço total do item menos o valor das bombas centrífugas (não instaladas), menos 

30% do valor total da mão de obra (valor necessário para terminar a execução do algibre). O valor apurado de execução 

para o item foi de 63,83%. 

Fonte: CGU, em 09 de agosto de 2017 e BM 07, de 19 de agosto de 2016 (período: 19/07 a 18/08/2016). 

 

 

O valor retro apresentado (R$150.787,75) caracteriza pagamento antecipado por serviços 

não executados (no caso da UBSF Santa Emília – em execução) e, uma vez que já foram 

medidos/faturados e pagos indevidamente à empresa contratada (GT Serviços e Construções 

Ltda., CNPJ 03.104.281/0001-10) pela Prefeitura de Campo Grande/MS, materializam 

superfaturamentos quantitativos na execução da obra de construção da UBSF Santa Emília 

que, caso não venha a ser exigido da construtora a sua efetiva execução ou o ressarcimento 

financeiro, resultara em um prejuízo total ao erário de R$150.787,75. 

 

O superfaturamento constatado na execução das obras de construção da UBSF Santa Emília 

evidencia ainda falhas no acompanhamento realizado pelos engenheiros fiscais do contrato 

que assinam o Boletim de Medição 07 (Diretor de Gestão de Obras - SEINTRHA, CPF 

***.863.501-**; Diretor de Edificações – SEINTRHA, CPF ***.275.511-** e Fiscal da 



 

 

Obra, CPF ***.939.961-**) e a consequente infração aos artigos 66 e 67 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, in verbis: 

 

“Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição.” (original se grifo) 

 

A respeito do obrigatório e necessário acompanhamento/fiscalização da execução do 

contrato administrativo pelos agentes públicos formalmente designados, é vasta a 

jurisprudência da Egrégia Corte de Contas determinando aos gestores públicos o efetivo 

cumprimento dos artigos 66 e 67 da Lei de Licitações e Contratos, dentre as quais 

destacamos: 

 

“(...) 

Aperfeiçoe os mecanismos existentes tornando-os transparentes, seguros e 

rastreáveis de modo a permitir verificar quantidade e qualidade dos serviços 

prestados e somente pague os serviços prestados na totalidade, mediante evidência 

documental da realização dos serviços contratados, de acordo com a qualidade 

prevista no edital da licitação e após o efetivo controle dos fiscais do contrato, 

conforme disposto nos arts. 66 e 67 da Lei nº 8.666/1993.” 

Acórdão TCU nº 265/2010 – Plenário 

 

“Adote medidas para que a fiscalização dos contratos sob sua alçada esteja de 

acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/1993, de modo a garantir a qualidade do 

produto final e o pagamento apenas dos serviços efetivamente executados.” 

Acórdão TCU nº 1731/2009 – Plenário 

 

“Instrua os fiscais de contrato quanto à forma de verificar e medir a execução de 

serviços e o recebimento de bens, observando os preceitos dos arts. 73 e 76 da Lei 

nº 8.666/1993, alertando-os para a responsabilidade pessoal pelos ‘atestos’ 

emitidos.” 

Acórdão TCU nº 1488/2009 – Plenário 

 

“Exerça a fiscalização do contrato com rigor, aplicando, sempre que houver 

descumprimento contratual, as sanções previstas, sobretudo no que concerne aos 

prazos de execução, de forma a evitar custos e transtornos adicionais.” 

Acórdão TCU nº 3339/2009 – Segunda Câmara (Relação) 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Em resposta às constatações apresentadas no Relatório, a Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, por meio do Ofício nº 1.929/ASJUR/SISEP, de 19 de dezembro de 2017, 

apresentou as seguintes justificativas: 

 

“Em resposta ao Oficio n. 20998/2017/MS/INFRA/MS/Regional/MS-CGU, temos a 

informar preliminarmente, que a Administração Municipal sempre pautou suas ações 

dentro dos princípios da Legalidade, impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência 

que a regem, tendo por objetivo o interesse público e buscando alternativas mais eficientes 

e juridicamente adequadas, dentro destes princípios. Tendo ainda, a fiscalização atuada no 

sentido de viabilização da execução da obra, dentro dos parâmetros da boa Engenharia. 

- A OBRA 

A Construção de Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF - Santa Emília, sito à Rua 

Boanerges Lopes com a Rua Santa Bertília, no Bairro São Conrado, em Campo Grande / 

MS, foi fruto de uma Emenda Parlamentar no ano de 2007. 

Assim, faremos uma demonstração das distorções existentes, que contribuíram para os fatos 

ocorridos. 

Quando foram enviados os primeiros documentos e planilha orçamentária para análise do 

Ministério da Saúde, o projeto contemplava uma área de 778,08 m, com orçamento base 

SINAPI de Novembro de 2007, no valor de R$ 1.172.847,42, o que determina um custo 

unitário de 1.507,36 R$ I m. Em Janeiro de 2010, o orçamento foi atualizado para o valor 

R$ 1.261.358,49, portanto com custo unitário de 1.621,11 R$/ m. 

Em Fevereiro de 2014, a planilha licitada foi orçada R$ 1.571.809,78, sendo a área da obra 

aumentada para 914,95 m2, sendo assim, obtido um custo unitário de 1.717,92 R$/ m. 

Analisando os dados dos orçamentos apresentados e constantes no processo de 

formalização do convênio 1228/2007 - FNS, percebe-se uma variação de 13,96% para o 

periodo de 07 anos, enquanto que analisando a variação de preços da base SINAPI entre 

Janeiro de 2007 a Fevereiro de 2014, teremos: 

SINAPl _ N° indice – MS 

 

Janeiro 2007 - 215,21 

Fevereiro 2014 - 429,49 

 

Variação = (429,49-215,21) / 215,21 * 100 

Variação = 99,56% 

 

O que pretendemos demonstrar ê que durante o processo de captação do recurso, foram 

elaborados diversos orçamentos, para atendimento as diligências do Órgão concedente, e 

que neste desenrolar, os orçamentos foram forçados a permanecer dentro do valor da 

Emenda Parlamentar, a que estava vinculado. 

Temos, que entre o inicio do processo e o último orçamento, a variação do valor orçado foi 

de RS 1.172.847,42 para R$ 1.571.809,78, num percentual de 34,02%. Sendo que esta obra 

foi licitada em Janeiro de 2015, com orçamento com preço base de Fev/ 2014, ou seja, com 

mais um ano de defasagem, e teve seu início em 03/08/2015. 

Decorridos 12 (doze) meses, mais especificamente em 05/08/2016, foi realizada a 

adequação físico financeira para a correção de algumas quantidades e inclusão de alguns 

serviços não contemplados inicialmente, elevando o valor contratual para RS 1.833.543,39 

(um milhão, oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e nove 

centavos), ou seja, seu valor unitário passou a ser de RS 2.003,98/m (dois mil e três reais e 

noventa e oito centavos por metro quadrado), ainda muito abaixo do custo médio praticado 



 

 

em obras com a complexidade e a qualidade exigidas para os empreendimentos da área de 

saúde, ai incluídos todos os custos com a 

implantação da obra, sinalizando assim, subavaliação dos serviços orçados. 

Comparativamente com outras obras de Unidades Básicas de Saúde, licitadas em 2012, 

cujo custo unitário inicial foi de R$ 2.380,00 R$/ m podemos inferir pela inviabilidade 

econômica da execução desta obra, com estes preços contratados. 
 
- DOS QUESTIONAMENTOS 

 

Quanto aos questionamentos referentes aos quantitativos de serviços não executados, 

totalizando R$ 150.787,75: 

 

1. Superfaturamento quantitativo de R$150.787,75 na execução das obras de construção da 

UBSF Santa Emília, decorrentes de pagamentos indevidos, por parte da Prefeitura 

Municipal de Campo Grande/MS, por serviços não executados pela construtora GT 

Serviços e Construções Ltda. 

 

(...) 
 
No item 02.01.05 - Estaca a trado d= 30 cm, temos a discordar do valor decrescido do 

serviço. Uma vez que o valor atribuído ao mesmo, e que mantido na planilha, somente para 

demonstrar a disparidade da realidade do mercado da construção civil com o valor 

disponibilizado para o mesmo. 

Verificando a relação entre a complexidade dos serviços e o valor auferido pelos mesmos, 

nota-se uma distorção que a logica da engenharia não admite. 

Se as estaca a trado fossem 54% mais caras que as Estacas Strauss, poderiamos concluir 

que as pequenas construções não seriam executadas com tal especificação. Neste caso o 

serviço constante em planilha foi: 

 

 
 

Quando da elaboração da Adequação Físico financeira, segundo o estatuto do 

TCU, onde os preços são retroagidos á data-base da licitação, encontramos o preço que foi 

deixado na planilha somente para verificação da distorção existente com a realidade. 

 

 
 

Fato idêntico ocorreu com o Algibe de 15.000 litros, onde o preço ê 30% a menor de outro 

com volume de 10.000 litros: 

 

 
 
Avalizando esta conclusão, que os preços estão visivelmente distorcidos encaminhamos 

tabela de preços de outro Órgão governamental, onde mostra que a Estaca Strauss, possui 

valor unitário maior que a Estaca a trado. 



 

 

Assim esta fiscalização, utilizou o critério mais lógico dentro da Engenharia, e aplicou no 

mínimo o preço do item previsto na planilha inicial da obra. 

 

 
Os itens que não foram executados, constantes na tabela comparativa da CGU, tiveram seus 

pagamentos efetuados em períodos anteriores á adequação, visando à contemplação em 

valores de serviços executados, e que somente seriam remunerados quando tivessem sidos 

acrescidos a planilha da obra. Porém, não foram negativados na sétima medição, pois 

havia a previsão de sua execução imediata. 

Ainda quando do ato da paralisação pelo falecimento do sócio majoritário, a PMCG 

procedeu á retirada de todo material existente na obra como escoramentos, barraco de 

obra, eletrodutos, tubos de PVC e do gradil não instalado (11 lances (27,50 m)), e que se 

encontram depositados na SISEP, aguardando a retomada da obra”. 

 

 

 

 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com base na primeira argumentação apresentada como justificativa aos fatos apontados no 

relatório, considera-se pertinente a colocação, tanto que não houve, por parte deste Órgão de 

controle, questionamento quanto aos preços praticados na licitação. Houve constatações de 

outra sorte, em especial quanto aos serviços não executados, que gerou um superfaturamento 

quantitativo, que estão fora do âmbito da justificativa em voga. 

 



 

 

Passando à parte referente aos questionamentos propriamente ditos, a justificativa 

apresentada pela Prefeitura questionando a base de preços utilizada para o cálculo do 

superfaturamento apenas corrobora o entendimento desta CGU, uma vez que, conforme 

descrito no relatório, em decorrência da utilização do método construtivo estaca Strauss, e 

não estaca broca, o preço foi comparado com o serviço efetivamente realizado, e não com o 

descrito na medição. Tal modificação foi relatada no diário de obras, e com base nessa 

informação, a comparação do preço considerado no item 02.01.05 foi tomada com base no 

preço do item 16.02.01, da mesma proposta, que apontava que a execução de estaca Strauss 

– bem lembrada pela Prefeitura como um processo mais custoso que a estaca broca – 

custava, unitariamente, R$ 40,49, valor abaixo do preço tomado para o item 02.01.05, 

descrito como estaca broca, no valor de R$62,64. Nesse contínuo, verificou-se que o preço 

pago à empresa executora, para a realização do item 02.01.05, está acima do próprio preço 

contratado para o serviço efetivamente realizado, apontado no item 16.02.01. Portanto, a 

justificativa apresentada pela Prefeitura para o item apenas confirma a constatação exarada 

para o item em questão. 

 

Quanto ao algibe, a justificativa apresentada se refere a item diverso, não considerado na 

análise preliminar realizada pela CGU/MS, que se ateve ao item discriminado sob o número 

05.01.45, algibe de 10.000 litros com duas bombas e abrigo com instalações, e não o item 

20.02.01, referente a um algibe de 15.000 litros. 

 

Sobre a alegação dada de que os materiais que foram adquiridos foram armazenados em 

local diverso da obra, não houve, por parte da prefeitura, nenhuma informação no processo, 

tampouco uma simples fotografia que pudesse demonstrar que tal fato tenha ocorrido.    

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.4. Alterações contratuais efetuadas em percentuais superiores àqueles permitidos 

pelo Tribunal de Contas da União - TCU, provocando o aditamento irregular de 

R$146.384,55 ao valor atual do Contrato nº 278/2015. 
 

Fato 
 

Para iniciar as obras de construção da Unidade Básica de Saúde da Família – UBSF Santa 

Emília referente ao Contrato nº 278/2015, no valor total de R$1.507.922,25 e prazo de 270 

dias consecutivos para conclusão, a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS emitiu a 

Ordem de Execução de Serviço nº 53/2015 no dia 03 de agosto de 2015. No período de 03 

de agosto de 2015 a 31 de janeiro de 2016 a empresa contratada realizou seis medições no 

valor total acumulado de R$ 645.972,13 (42,84% do contrato) com base na planilha 

contratada.  

 

No dia 01 de fevereiro de 2016 as obras foram paralisadas pela prefeitura com a seguinte 

justificativa técnica: 

 

“Considerando que foram efetuados os levantamentos mais apurados para 

determinação dos serviços necessários para a conclusão da obra, porém não 

contemplados em planilha e imprescindíveis para sua conclusão. 

Considerando a necessidade da aprovação e vinculação dos recursos financeiros 

para a execução destes serviços. 



 

 

Solicitamos a paralisação da obra a partir desta data até a definição da adequação 

físico financeira bem como a aprovação dos recursos”. 

 

O reinício da execução das obras foi autorizado pela prefeitura em 19 de julho de 2016 com 

as seguintes justificativas: 

 

“Considerando que em 01/02/20l6 foi emitida Ordem de Paralisação de Serviço (fl 

977) com a finalidade de efetuar um levantamento mais apurado das quantidades 

dos serviços necessários para a execução da obra. 

Considerando que após esse levantamento foram acostados ao processo a planilha, 

justificativa e a memória de cálculo (fls 978 a 1086). 

Considerando que a página 1092 encontra-se a Nota de Empenho, emitida no dia 

19/07/2016, comprometendo os recursos financeiros necessários para a 

forma1ização do Primeiro Termo Aditivo. 

Considerando que todo tramitação forma do processo de adequação físico 

financeira foi concluída. 

Solicitamos a emissão da Ordem de Reinício de Serviço a partir desta data”. 

 

Após o reinício das obras, a planilha orçamentária do Contrato nº 278/2015 com valor inicial 

de R$1.507.922,25 foi alterada para readequação/reprogramação de quantitativos e/ou 

inclusão de serviços extracontratuais não licitados na planilha contratada.  

 

 

Termo Aditivo Valor Acrescido Valor Suprimido Final Contrato 

1 523.365,11 197.743,97 1.833.543,39 

 

 

As alterações nos quantitativos dos serviços contratados foram feitas por meio do Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato nº 278/2015, que foi celebrado em 05 de agosto de 2016, e 

resultou num saldo positivo de R$325.621,14, representando 21,59% de acréscimo ao valor 

contratado a preços iniciais. 

 

Entretanto, mediante análises efetuadas na documentação (Processo 94.022/14-38) 

apresentada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS - PMCG especificamente na 

planilha do Primeiro Termo Aditivo, ficou constatado que o percentual de readequação dos 

serviços unitários efetivamente alterados ultrapassou os limites previstos em lei devido à 

utilização de método diverso ao adotado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 

conforme Acórdãos nº 2.819/2011 - Plenário (item 9.2) e nº 1.200/2010 – Plenário (item 

9.1.3.1). 

 

Verificou-se que, por meio das citadas readequações, foram realizados acréscimos e 

supressões de quantitativos e de serviços na Planilha orçamentária contratada, os quais 

foram fundamentados e atestados pelos seguintes engenheiros: Diretor de Gestão de Obras - 

SEINTRHA, CPF ***.863.501-**; Diretor de Edificações – SEINTRHA, CPF ***.275.511-

** e Fiscal da Obra, CPF ***.939.961-**, que asseguraram mediante Justificativa Técnica 

tais alterações. 

 

No entanto, discorda-se do método utilizado pelos engenheiros da Prefeitura para avaliação 

do percentual da alteração, tendo em vista que este método realiza compensação entre os 

acréscimos e reduções realizados, em que as alterações positivas (34,71%) e negativas 



 

 

(13,11%) são compensadas (final 21,59%). Porém, este não é o entendimento do TCU na 

condução de obras públicas.  

 

O art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 não define que o limite 

percentual se refira ao saldo entre os acréscimos e supressões realizados: 

 

“§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos”. 

 

Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, exarado no item 9.2 do Acórdão 

nº 2.819/2011 – Plenário, as alterações no contrato não devem ser compensadas, conforme 

se verifica em seu teor: 

 

“9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, 

nas futuras contratações celebradas a partir da data de publicação deste Acórdão 

no Diário Oficial da União, passe a considerar, para efeito de observância dos 

limites de alterações contratuais previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, as 

reduções ou supressões de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de 

reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor 

original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e 

sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos 

no dispositivo legal.” (Original sem grifo). 

 

Portanto, o entendimento do TCU acerca do método para cálculo do citado percentual 

estabelece que as supressões e os acréscimos sejam considerados sobre o valor original do 

contrato e de forma isolada, não devendo existir nenhum tipo de compensação entre eles.  

 

Analisando-se as alterações realizadas por meio das referidas readequações à luz da lei e do 

critério adotado pelo TCU, conclui-se que: 

 

- O saldo entre os acréscimos e as supressões efetivamente realizados importou em 

R$325.621,14, mas houve extrapolação do limite estabelecido na Lei 8.666 de 21 de junho 

de 1993 no valor acrescido, que deveria limitar-se a 25% do valor inicial contratado, 

extrapolando-se assim 9,71 pontos percentuais, o equivalente a R$146.419,25, conforme 

demonstrado no quadro abaixo: 

 

 
 

- O montante acrescido por meio dos aditivos corresponde a um percentual de 34,71% do 

valor contratado, percentual este superior ao limite máximo de 25,00%, admitido por lei (§ 

1º do art. 65 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993) para obras de construção. 

  

Neste sentido, o Acórdão TCU 1.200/2010 – Plenário (item 9.1.3.1), traz o seguinte 

entendimento: 

 



 

 

“9.1.3. em caso de aditivos contratuais em que se incluam ou se suprimam 

quantitativos de serviços: 

9.1.3.1. abstenha-se de extrapolar os limites de alterações contratuais previstos no 

art. 65 da Lei n. 8.666/1993, tendo em vista que o conjunto de reduções e o conjunto 

de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, 

aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de 

compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no referido dispositivo 

legal;” 

 

Assim sendo, constata-se que houve o aditamento irregular, por meio de acréscimo de 

serviços, no valor de R$146.384,55 (7,98% do valor total atual do contrato), pois o valor 

permitido para acréscimo de serviços era de R$376.980,56 (25% do valor contratual) e o 

efetivamente realizado foi de R$523.365,11. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta às constatações apresentadas no Relatório, a Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, por meio do Ofício nº 1.929/ASJUR/SISEP, de 19 de dezembro de 2017, 

apresentou as seguintes justificativas: 

 

“Quanto aos percentuais de acréscimos e decréscimos ocorridos, seguiram os 

procedimentos vigentes do Órgão, que sempre assim o fizeram. Onde o próprio sistema 

informatizado de gestão promove a compensação dos mesmos. E encaminharemos esta 

normativa para a Assessoria Jurídica desta SISEP para enquadramento nos novos 

procedimentos”. 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em razão da Prefeitura não apresentar nenhuma manifestação contrária a constatação 

apresentada, não há nada a complementar em resposta à justificativa emitida. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.5. Construção da Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF Santa Emília 

paralisada: risco de depredação e prejuízo ao atendimento dos serviços de saúde à 

população. 
 

Fato 
 

Durante a visita ao local da obra, no mês de agosto de 2017, ficou constatado que, apesar da 

execução de 50,89%, as obras de construção da UBSF Santa Emília encontravam-se 

paralisadas há um ano, conforme último Boletim de Medição 07 assinado em 19 de agosto 

de 2016. Sendo assim, o Contrato 278/2015 celebrado em 22 de julho de 2015, e que teve 

como prazo inicial 270 dias para a sua conclusão, estava em vigor há dois anos e sem 

perspectiva para conclusão e entrega à população. 

 



 

 

  
Algibre inacabado. Fachada da UBSF Santa Emília. 

  
Situação do interior das salas da UBSF Santa Emília. Vista externa da UBSF Santa Emília. 

Fotos – UBSF Santa Emília, Campo Grande/MS, 09 de agosto de 2017. 

 

Além de prejudicar o atendimento de saúde à população de Campo Grande/MS, a 

paralisação das obras de construção da Unidade Básica de Saúde coloca o patrimônio 

público sob o risco de depredação e da ação de vândalos. 

  

Local onde estava construído o barracão de obras 

(item 1.1.7). 

Gradil executado, pago e depredado por vândalos 

(sem tela; item 13.1.8). 

Fotos – UBSF Santa Emília, Campo Grande/MS, 09 de agosto de 2017. 

 

Resta ainda informar que consta no 2° Serviço Notarial de Campo Grande - Termo n. 

000100130, folha 238 - o registro de falecimento do administrador da empresa GT Serviços 

e Construções Ltda., CPF ***.970.511-** falecido em 24 de setembro de 2016. 



 

 

O administrador da empresa GT Serviços e Construções Ltda. era sócio majoritário com 

90,0% das quotas e o outro sócio da empresa era o Arquiteto CPF ***.530.517-** com 

10,0% das quotas. 

A morte do sócio administrador da empresa contratada ocorreu após a emissão em 19 agosto 

de 2016 do Boletim de Medição nº 07.  

Em decorrência dos fatos apontados acima que são: atraso de quinze meses na execução do 

contrato em relação ao prazo inicial que era de nove meses, obra paralisada por um ano 

desde a última medição e falecimento do sócio majoritário e administrador da empresa 

contratada, a prefeitura municipal deveria adotar as providências necessárias para o 

andamento regular das obras e também perante a empresa contratada para garantir a 

execução do Contrato 278/2015 após o falecimento de seu administrador e sócio majoritário.  

Não consta no corpo do processo 94.022/14-38 nenhuma providência tomada pela prefeitura 

municipal após o acontecimento dos fatos, sendo o último ato arquivado no processo o 

pagamento do BM  07 (processo 94.022/14-38; volume 03; folha 1203). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em resposta às constatações apresentadas no Relatório, a Prefeitura Municipal de 

Campo Grande, por meio do Ofício nº 1.929/ASJUR/SISEP, de 19 de dezembro de 2017, 

apresentou as seguintes justificativas: 

 

“Considerando a existência das cláusulas contratuais em que a contratada assumiu a 

obrigação de executar o serviço avençado, os serviços faltantes, como: Estrutura metálica 

para cobertura; Conclusão do Algibe (inclusive bombas); construção do Abrigo de 

Resíduos; Gradil metálico (colocação e complementação); Portas de Alumínio; Janelas 

Basculante de ferro, não fazem parte da planilha de conclusão da obra a ser licitada, uma 

vez que a herdeira inventariante honrará com o contrato, e não o fez até esta data devido ao 

vandalismo que certamente destruirá ou furtará o material, mas que com o andamento da 

normal da conclusão não teremos mais estes problemas, e os serviços serão executados. 

 

Assim, solicitamos o acompanhamento dos fatos pela CGU, visando à conclusão da obra 

sem acarretar prejuízo ao erário público e dentro da boa técnica de engenharia. 

Encaminhamos anexo, a documentação enviada ao FNS para captação dos recursos, 

juntamente com as planilhas desde 2007 até 2014”. 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em razão da Prefeitura não apresentar nenhuma manifestação contrária a constatação 

apresentada, não há nada a complementar em resposta à justificativa emitida. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 



 

 

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.  

 

Do montante fiscalizado de R$ 1.507.922,25 (um milhão, quinhentos e sete mil e novecentos 

e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), foi identificado superfaturamento quantitativo 

de R$ 150.787,75 (cento e cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco 

centavos), referente aos itens 2.2.1, além de alterações contratuais que provocaram 

aditamentos irregulares de R$ 146.384,55 e abandono da obra com riscos de perda dos 

investimentos federais. 

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

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

 Superfaturamento quantitativo de R$150.787,75 na execução das obras de 

construção da UBSF Santa Emília, decorrentes de pagamentos indevidos por parte 

da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, por serviços não executados pela 

construtora GT Serviços e Construções Ltda; 

  Construção da Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF Santa Emília paralisada 

com risco de depredação da obra e prejuízo ao atendimento dos serviços de saúde à 

população; e 

  Alterações contratuais efetuadas em percentuais superiores àqueles permitidos pelo 

Tribunal de Contas da União - TCU, provocando o aditamento irregular de 

R$146.384,55 ao valor atual do Contrato nº 278/2015. 

Ressalta-se que o valor do prejuízo potencial apurado ainda pode ser renegociado com as 

empresas contratadas, mediante a repactuação dos preços contratados e a compensação dos 

quantitativos de serviços não executados nas medições futuras, pois as obras encontram-se 

em andamento. 

Em caso de não compensação, os valores apontados devem ser ressarcidos ao Erário. 

 

 


